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Úvodní slovo

Nová vize 
jezuitů

Zdá se, že se rok 2020 do dějin 
zapíše především díky pande-
mii koronaviru, jež nás 

všechny vede k hlubšímu usebrání. 
Znovu jsme si ověřili, že jsme 
propojeni a potřebujeme jeden 
druhého. Pocítili jsme svoji zranitel-
nost, ale snad i vděčnost za to, co 
jsme dosud brali jako každodenní 
rutinu. Nucené pozastavení nám 
nejen pomohlo dohonit resty, ale 
také si uvědomit, co je v našem 
životě opravdu důležité.

Naši redakční radu posílil nový člen, 
P. Pavel Ambros SJ. Od rozšíření 
týmu si slibujeme svěží impulzy do 
další práce. Při této příležitosti chceme 
také poděkovat za ohlasy, které jsme 
obdrželi v reakci na minulé číslo 
bulletinu. Pomáhají nám zlepšovat 
službu, kterou neděláme pro sebe, ale 
pro čtenáře.

Stojí před námi nové výzvy. 
V bulletinu, který držíte v ruce, vám 
chceme představit apoštolské 
preference, které si jezuité vytyčili 
jako vizi na příštích deset let. Je to 
plod duchovního rozlišování, který 
v minulém roce dostal konkrétní 
podobu. Papež František jej s rados-
tí přivítal, a řád ho tedy chápe jako 
svou misi, přinejmenším pro 
následující dekádu. Lze si jen přát, 
abychom tuto vizi dokázali poctivě 
žít i v našem českém rybníčku.
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Drazí bratři a sestry, dnes oznamuje 
církev celému světu: „Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých! Opravdu vstal!“ 
Tato dobrá zvěst se jako nový pla-
men rozhořela v noci. V noci světa, 
který se potýká s epochálními problé-
my a nyní na něj dolehla pandemie, 
která vystavuje naši velkou lidskou 
rodinu tvrdé zkoušce. Do této noci 
zní hlas církve: „Kristus, má naděje, 
byl vzkříšen“ (Velikonoční sekvence).

Je to jiná „nákaza“, šířící se od srd-
ce k srdci, protože každé lidské srdce 
očekává tuto dobrou zvěst. Je to ná-
kaza naděje: „Kristus, má naděje, byl 
vzkříšen!“ Nejde o zaklínadlo, po 
němž se rozplynou problémy. Nikoli, 
to není Kristovo zmrtvýchvstání. Je 
to naopak vítězství lásky nad koře-
nem zla, vítězství, které „nepřeklenu-
je“ utrpení a smrt, nýbrž jimi prochá-
zí, razí cestu hlubinami a pro měňuje 
zlo na dobro, což je ochranná známka 
Boží moci.

Tím Vzkříšeným je Ukřižovaný, 
a nikdo jiný. Na svém oslaveném těle 
nese nesmazatelné rány: zranění, jež 

se stala nadějí. K němu obraťme svůj 
pohled, aby zahojil rány sužovaného 
lidstva.

Jsem stále s tebou!
V tento den myslím zejména na ty, 

kteří byli přímo zasaženi koronavi-
rem: na nemocné, na ty, kdo zemře-
li, a na příbuzné, kteří oplakávají 
smrt svých drahých, s nimiž se ne-
mohli ani naposledy rozloučit. Pán 
života ať přijme do svého království 
zemřelé a daruje útěchu a naději 
těm, kdo jsou dosud zkoušeni, zvláš-
tě starým a osamělým lidem. Kéž ne-
chybí jeho útěcha a nezbytná pomoc 
těm, kdo jsou obzvláště zranitelní, te-
dy pracujícím v domovech důchodců 
anebo těm, kdo žijí v kasárnách a vě-
zeních. Pro mnohé znamenají Veli-
konoce samotu, prožívanou v zá-
rmutku a nesnázích, způsobenými 
pandemií, od fyzického utrpení po 
ekonomické problémy.

Tato epidemie nás připravila neje-
nom o projevy náklonnosti, ale také 
o možnost osobně čerpat útěchu ze 

Vzkříšeným je jen Ukřižovaný
Papež František pronesl své velikonoční poselství Urbi et Orbi 12. dubna 

v poloprázdné svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Vyjádřil přání, aby se šířila 
nákaza naděje, a apeloval na všechny lidi dobré vůle: Není čas na 

lhostejnost, sobectví, rozdělení a zapomnění!
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svátostí, zejména eucharistie a zpo-
vědi. V mnoha zemích nebylo možné 
k nim přistupovat, ale Pán nás nepo-
nechal samotné! Zůstáváme sjedno-
ceni modlitbou, máme jistotu, že na 
nás klade svou dlaň (srov. Žl 138,5) 
a důrazně nám opakuje: „Vstal jsem 
z mrtvých, a jsem stále s tebou“ 
(Římský misál).

Ježíš, naše Pascha, ať dá sílu a na-
ději lékařům a ošetřovatelům, kteří 
všude vydávají svědectví starostli-
vosti a lásky vůči bližním, až do úpl-
ného vyčerpání a nezřídka i obětí 
vlastního zdraví. Jim, jakož i těm, 
kdo se snaží zaručovat podstatné 
služby nezbytné pro občanské souži-
tí, pořádkovým silám a vojákům, 
kteří se v mnoha zemích snaží oby-
vatelstvu ulevit v jeho obtížích a bo-

lestech, patří naše sympatie a vděč-
nost.

Není čas na lhostejnost
V těchto týdnech se život milionů 

lidí znenadání změnil. Pro mnohé je 
pobyt doma příležitost k reflexi 
a k zastavení uspěchaného životní-
ho rytmu, aby byli spolu se svými 
drahými a vzájemně se těšili. Pro 
mnohé je však také časem obav 
o budoucnost, která vypadá nejistě, 
o práci, jejíž ztráta hrozí, i vzhle-
dem k dalším důsledkům, jež přiná-
ší nynější krize. Vybízím všechny, 
kdo mají politickou odpovědnost, aby 
se aktivně zasadili o obecné dobro 
občanů, poskytli prostředky a nástro-
je nezbytné k důstojnému životu pro 
všechny a usnadnili, až to okolnosti 

Papež František tentokrát pronesl své velikonoční zamyšlení a tradiční požehnání Urbi et Orbi v Bazilice sv. Petra 
ve Vatikánu (Foto archiv)
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dovolí, návrat k obvyklé každodenní 
činnosti.

Toto není  čas na lhostejnost, pro-
tože celý svět trpí a potřebuje jednot-
ně čelit pandemii. Vzkříšený Ježíš 
kéž daruje naději všem chudým 
a těm, kdo žijí na periferiích, uprch-
líkům a bezdomovcům. Ať nejsou 
ponecháni o samotě tito naši nej-
slabší bratři a sestry, žijící v našich 
městech a periferiích všech částí 
světa. Ať jim nechybí základní pro-
středky k životu, obtížně dosažitelné 
nyní, kdy bylo pozastaveno mnoho 
aktivit, jako jsou léky a především 
možnost adekvátní zdravotnické pé-
če. Kéž jsou se zřetelem na tyto 
okolnosti zmírněny mezinárodní 
sankce, které odebírají zemím, na 

něž byly uvaleny, možnost poskyto-
vat adekvátní pomoc svým vlastním 
občanům, a všem státům, ať je dána 
možnost čelit těm největším mo-
mentálním potřebám a je jim redu-
kován či dokonce odpuštěn dluh, 
který tíží rozpočet zejména těch nej-
chudších.

Toto není čas na sobectví, protože 
výzva, které čelíme, nás všechny 
spojuje a nečiní rozdíly mezi lidmi. 
Mezi mnoha oblastmi světa, zasaže-
nými koronavirem, myslím zvláště 
na Evropu. Po druhé světové válce 
mohl tento kontinent povstat díky 
konkrétnímu duchu solidarity, který 
umožnil překonat minulou rivalitu. 
Jako nikdy dříve je především za 
dnešních okolností naléhavé, aby se 

Papež vyzval věřící, aby obrátili svůj pohled na nesmazatelné Kristovy rány, které se pro nás staly nadějí (Foto archiv)
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tato rivalita znovu neujala a všichni 
uznali, že tvoří jednu rodinu a vzá-
jemně se podporovali. Evropská unie 
dnes stojí před epochální výzvou, na 
níž závisí nejenom její budoucnost, 
ale i budoucnost celého světa. Ať ne-
promarní příležitost podat další dů-
kaz solidarity i za pomoci nových ře-
šení. Alternativou je pouze sobectví 
stranických zájmů, pokušení návratu 
do minulosti spolu s rizikem vystavit 
tvrdé zkoušce mírové soužití a roz-
voj příštích generací.

Ne rozdělení a zapomnění
Toto není čas na rozdělení. Kristus, 

náš pokoj, ať osvítí ty, kdo jsou zod-
povědní za konflikty, aby měli odva-
hu přijmout výzvu ke globálnímu 
a bezprostřednímu příměří v kaž-
dém koutu světa. Toto není čas na 
pokračování výroby a prodeje zbra-
ní, utrácení obrovských kapitálů, 
které by měly být použity na péči 
o lidi a na záchranu životů. Nastal 
však čas, aby konečně ustala dlouhá 
válka, kterou krvácí milovaná Sýrie, 
konflikt v Jemenu a napětí v Iráku, 
jakož i v Libanonu. Je čas, aby Izraelci 
a Palestinci znovu navázali dialog 
a nalezli stabilní a trvalé řešení, 
umožňující oběma stranám život 
v míru. Ať skončí utrpení obyvatel-
stva, žijícího na východní Ukrajině, 
ať ustanou teroristické útoky pácha-
né proti mnoha nevinným lidem 
v různých zemích Afriky.

Toto není čas na zapomnění. Ať 
nám krize, s níž se potýkáme, nedá 

zapomenout na mnohé jiné nouzové 
situace, jež působí utrpení mnoha li-
dem. Pán života ať projeví svoji 
blízkost obyvatelstvu Asie a Afriky, 
procházejícímu těžkými humanitár-
ními krizemi, jako v regionu Cabo 
Delgado na severu Mosambiku. Kéž 
potěší srdce mnohých lidí, kteří jsou 
na útěku a bez domova v důsledku 
válek, sucha a hladu. Ať ochraňuje 
četné migranty a běžence, mezi nimiž 
je mnoho dětí, žijících v nesnesitel-
ných podmínkách, zvláště v Libyi 
a na hranicích Řecka a Turecka. 
A nechci zapomenout na ostrov Lesbos. 
Kéž dovolí Venezuele dojít ke kon-
krétnímu a bezprostřednímu řešení, 
umožňujícímu dodávky mezinárod-
ní pomoci obyvatelstvu, které trpí 
v důsledku závažných politických, 
sociálně-ekonomických a zdravot-
nických okolností.

Drazí bratři a sestry, lho stejnost, 
sobectví, rozdělení, zapomnění opra-
vdu nejsou slova, která chceme slyšet 
v této době. Chceme je odstranit 
z každé doby! Zdá se, že převa žují, 
když jsme přemoženi strachem 
a smrtí, to znamená, když ve svém 
srdci a svém životě nenecháváme ví-
tězit Pána Ježíše. On, který již pora-
zil smrt a otevřel nám cestu k věčné 
spáse, ať vyžene temnotu z našeho 
ubohého lidstva a uvede nás do Svého 
zářivého dne, který nezná setmění.

papež František
Přeložil Milan Glaser SJ
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Jak Kassián vyléčil Ignáce
V Autobiografii sv. Ignáce lze nalézt mnoho teologických výpovědí 

o duchovním životě, jimiž navazuje na tradici církve a svou zkušeností ji 
potvrzuje. Jedním z takových momentů je jeho duchovní zápas se 

skrupulemi a špatnými myšlenkami (démony), který sváděl při svém ročním 
poustevnickém pobytu v Manrese.

Když si čteme zprávy o prvních le-
tech Ignácova života po jeho obráce-
ní, všimneme si, že uvádí řadu růz-
ných pokušení, se kterými se musel 
vypořádat. Na první pohled to vypa-
dá jako pouhá řada zbožných příbě-
hů. Ve skutečnosti ale jeho Autobio-
grafie obsahuje sofistikovanou 
teologii povolání a vytrvalosti v něm. 
Když Ignác svůj životní příběh vy-
právěl a první jezuité toto vyprávění 
zveřejnili, snažili se jeho osobní zku-
šenost podat jako inspiraci pro ros-
toucí Tovaryšstvo a pro jeho mladé 
členy.

Skrupule a neřesti
Jedním z pokušení, se kterým Ig-

nác dlouho zápasil a kterému jeho 
Autobiografie věnuje mnoho prosto-
ru, byly skrupule. Šlo o vnitřní 
strach, že se nedostatečně vyzpoví-
dal ze hříchů předešlého života. To 
jej vedlo ke kompulzivnímu jednání 
a opakovanému zpovídání se z toho, 
co už v předchozích zpovědích vy-
znal. Nedokázal se tohoto začarova-

ného kruhu zbavit a jeho vnitřní ne-
pokoj a strach neustávaly. Propadal 
zoufalství a napadaly ho i myšlenky 
na ukončení života. Změna přišla 
zcela nečekaně. Jak uvádí Ignác ve 
své Autobiografii, Bůh jako by ho 
probudil ze spánku, takže od toho 
dne byl zbaven skrupulí a nabyl  jis-
toty, že ho od nich ve svém milosr-
denství osvobodil sám Hospodin. 

Popis této duchovní zkušenosti 
jako „probuzení ze spánku“ můžeme 
spojit s tím, o čem pojednávají poušt-
ní otcové. Jeden z nich, Jan Kassián, 
hovoří o spánku v souvislosti s acé-
dií, jednou z neřestí, které číhají na 
mnicha. Když jí mnich nevzdoruje, 
obvykle je jejím důsledkem opuštění 
řeholního povolání.
Jan Kassián (asi 360–435) pobyl lé-
ta v Palestině a Severní Africe, kde 
sesbíral moudrost pouštních otců 
a mnichů křesťanského Východu 
a zaznamenal ji ve svých latinských 
spisech, které pak ovlivnily západní 
mnišství počínaje sv. Benediktem. 
Nejznámější je jeho soupis osmi zá-
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kladních neřestí, nebo přesněji 
„špatných myšlenek“, démonů, které 
odvádějí mnicha od úsilí o čistotu 
srdce, která jej spojuje s Bohem. 
Mnich s nimi obvykle postupně zápa-
sí v tom pořadí, jak je uvádí Kassián, 
od nejnižších, se kterými se potýkají 
začátečníci, po rafinovanější, které 
přepadají pokročilé. Nejnižší z těch-
to neřestí je obžerství (nestřídmost), 
následuje smilstvo, lakomství, hněv, 
smutek, acedie, prázdná sláva a jako 
nejhorší nakonec pýcha.

Kassián si z řečtiny (od Evagria 
Pontica) vypůjčil slovo acedie (aké-
dia), aby jím pojmenoval úzkost 
a omrzelost srdce, kterou může 
mnich pociťovat ohledně svého po-

volání. K acedii může mnicha dovést 
předcházející neřest v seznamu, tedy 
smutek, když místo toho, aby s ním 
zápasil jako s něčím, čehož příčina je 
v jeho vlastním nitru, hledá příčinu 
naopak venku, v místě, na kterém ži-
je své povolání, a řešení vidí v útěku 
z cely.

Zdůvodňuje to domněnkou, že 
vnitřní pokoj nalezne pouze tehdy, 
když se venku začne věnovat skut-
kům křesťanské lásky, když se vzdálí 
špatnému vlivu ostatních mnichů, 
když bude kázat ve městě atd. Jedi-
ným způsobem, jak nad acedií zvítě-
zit, je trpělivá vytrvalost v povolání. 
V opačném případě její vliv obvykle 
skončí dvěma možnostmi: buď 

Svatý Ignác v jeskyni v Manrese. Autorem obrazu je anglický malíř Albert Chevallier Tayler
(Repro archiv)
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mnich zcela opustí své povolání, 
anebo upadne do „spánku“ otupě-
losti a beznaděje.

Ignácův duchovní boj
Nyní můžeme snadněji pochopit 
průběh různých skrupulí, které pře-
padaly sv. Ignáce během jeho životní 
etapy vymezené událostmi od ná-
boženské konverze v Loyole po jeho 
pobyt v Manrese. Během této doby 
se musel vypořádat se všemi osmi 
Kassiánovými neřestmi, dokonce 
přesně ve zmíněném pořadí. Jedi-
nou výjimkou je obžerství, které 
nebylo první, s nímž zápasil, ale až 
čtvrté v pořadí.

1. Smilstvo. Během rekonvales-
cence na rodném hradu v Loyole měl 
Ignác vidění Panny Marie s Ježíš-
kem. Vypráví, že ho to naplnilo 
„takovým znechucením nad celým 
minulým životem, zvláště pak nad 
smyslnostmi, až měl pocit, že mu 
byly z duše vymazány všechny před-
stavy, které v ní měl dříve vtištěny“. 
Od té doby pak „už nikdy ani 
v nejmenším nesvolil ke smyslnos-
tem“ (Autobiografie 10).

2. Lakomství. Když se rozhodl ke 
změně života, zaplatil Ignác všechny 
své dluhy, zbylé peníze věnoval na 
opravu poutního místa, propustil 
svého sluhu, svlékl šlechtický šat 
a oblékl se jako žebrák.

3. Hněv. Po debatě s Maurem 
o panenství Panny Marie pocítil Ig-
nác hněv a po dlouhý čas bojoval 
s myšlenkou jej zabít za urážku Mat-

ky Boží (Autobiografie 15). Přiznává, 
že tehdy ještě nevěděl, co je rozvaha 
a trpělivost, a že byl slepý k věcem, 
které se odehrávají v nitru člověka. 
Podobně píše Kassián o hněvu, který 
„oslepuje zrak mysli škodlivou tem-
notou“, a pod jejím vlivem „nejsme 
schopní ani správného úsudku ani 
vidění kontemplace ani moudré 
rady“.

4. Obžerství (nestřídmost). 
Ignác se během pobytu v Manrese 
postil a nepil alkohol.

5. Smutek. Ignác si všímal smut-
ků a neútěch, které přicházely a mi-
zely nečekaně a bez varování. Pro 
Kassiána je to charakteristická 
známka smutku, který se objevuje 
náhle a jeho hlavní příčinou bývá ne-
úspěch ve snaze dosáhnout duchov-
ní dokonalosti vlastním úsilím. Po-
dobně nedokázal dosáhnout pocitu 
dokonalosti ani Ignác navzdory opa-
kovaným zpovědím. Jak Kassián 
uvádí, může smutek v krajním pří-
padě vést až k myšlenkám na sebe-
vraždu.

6. Acedie. Když zvítězil nad poku-
šením vzít si život, propadl Ignác 
rozmrzelosti ze svého nového způso-
bu života, jak o tom mluví také 
Kassián. Později zaznamená Boží vý-
chodisko, když se náhle jakoby pro-
budí ze spánku.

7. Prázdná sláva. Po mystických 
zkušenostech v Manrese zneklidňo-
valy Ignáce myšlenky, že je spraved-
livým člověkem. Proto nabádal zbož-
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né ženy, které za ním chodily a měly 
ho ve velké úctě, aby na něj křičely, 
že je hříšník, který urážel Boha. Stej-
ně i Kassián popisuje, jak pokušení 
prázdné slávy přepadá mnicha poté, 
co překonal prvních šest neřestí, 
nebo když obdržel dar kontemplace 
a mystických vidění.

8. Pýcha. Ignác uvádí, že pociťo-
val „velké zahanbení a bolest“ při po-
myšlení, že nevyužil dobře Božích 
darů a milostí (Autobiografie 33). To 
je opak pýchy, kterou popisuje Kas-
sián jako pokušení uvěřit, že člověk 
dospěl k dokonalosti prostřednic-
tvím vlastního úsilí, a nevnímá, že je 
to Boží dar.

Když Ignác překonal všech těchto 
osm neřestí, dokázala jej myšlenka 
na smrt naplňovat tak velkou radostí, 
že ho to přivádělo k slzám. Dělo se to 
tak často, že se pomyšlení na smrt ra-

ději bránil. Dospěl tak k ideálu, o kte-
rém mluví Kassián, když popisuje, že 
ten, kdo překonal všech osm neřestí 
a jejich pokušení, získá živoucí spoje-
ní s tajemstvím věčného života: „Ten, 
kdo je přibit na dřevo kříže, už neroz-
jímá o věcech přítomných, k nimž cí-
tíval náklonnost, nerozrušuje se sta-
rostmi a obavami ze zítřejšího dne. 
Nepohne jím ani stín žádostivé touhy 
po vlastnictví, neroznítí ho pýcha, 
spor ani řevnivost. Netrápí ho sou-
časné křivdy a nevzpomíná už na 
křivdy minulé. I když stále ještě dý-
chá ve svém těle, věří, že všem po-
zemským věcem už umřel. Pohled 
svého srdce upírá dopředu, tam, kam 
se odsud brzy odebere, jak dobře ví. 
Stejně tak i my.“ (Institutiones 4,35)“ 

Barton T. Geger SJ
ze Studies in the Spirituality of Jesuits 

46/3 (Autumn 2014) 
přeložil a redakčně upravil Petr Havlíček SJ

Z cyklu Petra Paula Rubense Život sv. Ignáce z Loyoly
(Repro archiv)
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Vedeni Duchem
V obecném povědomí přežívá představa o jezuitech jako o řádu, který stojí na 

bezvýhradné poslušnosti a v němž se musí každý bez okolků podřídit vůli 
představeného. Tovaryšstvo skutečně vždy kladlo velký důraz na poslušnost a na 

autoritu  představených. Představený je ovšem také vybízen k tomu, aby 
naslouchal ostatním a i díky nim rozeznával, co je k větší Boží slávě třeba udělat. 

Příkladem takového rozlišování jsou i univerzální apoštolské preference.

V září 2017, necelý rok po svém 
zvolení na 36. generální kongrega-
ci, se generální představený Arturo 
Sosa obrátil na všechny členy řádu 
s tím, aby se v duchu rozlišování 
zamysleli nad tím, jak mají dnešní 
jezuité žít své poslání ve světě – 
v kontextu důrazů, které generální 
kongregace položila na službu smí-
ření, a na základě toho stanovit 
apoštolské preference řádu na pří-
ští desetiletí. 

Jako určitý vzor generální před-
stavený uvedl tzv. rozlišování prv-
ních otců (deliberatio primorum 
patrum) v Benátkách v roce 1537. 
Společenství přátel v Pánu, mezi nimiž 
byli mimo jiné i později svatořečení 
Ignác z Loyoly, František Xaverský 
nebo Petr Faber, stálo tehdy před zá-
sadním rozhodnutím: zda by měli 
vytvořit nový řeholní řád a zvolit si 
jednoho ze svého středu za předsta-
veného, nebo zůstat svázáni pouze 
přátelským poutem.

Začátky jezuitského řádu
Nakonec si tito odhodlaní muži zvoli-
li první možnost a za generálního 
představeného zvolili svatého Ignáce. 
Zajímavá je ale právě cesta, jakou k to-
muto rozhodnutí dospěli. Věděli, že 
chtějí sloužit Bohu; šlo o to stanovit co 
nejlepší způsob, jak tento záměr 
uskutečnit. Pocházeli z různých částí 
Evropy, nesli si rozdílné slabiny i dary, 
měli rozličné charaktery. Nebylo proto 
jednoduché se domluvit.

První krokem bylo rozhodnutí lépe 
se připravit na rozlišování modlitbou 
s důvěrou v to, že Bůh jim neodepře 
svou milost. Byli přesvědčeni, že čis-
tým a zkroušeným srdcem nemůže 
Pán pohrdnout. Poté si stanovili kon-
krétní otázky, nad nimiž během dne 
– kdy plnili i své duchovní a jiné po-
vinnosti – meditovali a v noci každý 
sdílel s ostatními plody svého uvažo-
vání. Zároveň si předsevzali, že při-
jmou za své ty názory a postřehy, 
které budou skutečně cenné a o nichž 
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bude přesvědčena většina z nich. 
V dalších dnech projednávali další 
otázky s tím, že byla prezentována 
i pozitiva a negativa jednotlivých 
možností, na něž účastníci rozlišová-
ní přišli během rozjímání.

Pro tuto chvíli není příliš podstat-
né to, o čem konkrétně tito přátelé 
jednali: zásadní je, že vnímali přijaté 
rozhodnutí jako dar Ducha svatého; 
rozhodnutí, které – a to je pro Ignáce 
a pozdější Tovaryšstvo signifikantní 
– musí být schváleno církevní auto-
ritou, papežem. To se i stalo. Papež 
Pavel III. schválil jejich prosbu 
a v roce 1540 bylo oficiálně potvrze-
no Tovaryšstvo Ježíšovo.

Komunitní rozlišování dnes
Na tuto doslova zakládající zkušenost 
tedy měl jezuitský řád navázat i v roz-
lišování po 36. generální kongregaci. 
Každý jezuita byl vyzván, aby pomohl 
k dobré volbě. K tomuto procesu byli 
navíc pozváni i ti, kteří se podílejí na 
jezuitských dílech, ačkoli nejsou čle-
ny Tovaryšstva. Za určité základní 
jednotky byla stanovena apoštolská 
díla a jednotlivé komunity jezuitů. 
Následně měly být tyto impulzy 
reflektovány na úrovni provincií. 

K rozlišování mělo pomoci i zhod-
nocení dosavadní činnosti. Tato re-
flexe ale neměla být pouhým skládá-
ním účtů, ale skutečným zpytováním 
svědomí. To, společně s důvěrou 
v Boha a vzýváním jeho pomoci, mě-
lo zaručit, že se dojde k poctivému 
základu pro rozlišování, a nikoli 

pouze k vnějškovému rokování, při 
němž je výsledek stanovený předem.

Generální představený Arturo Sosa 
zdůraznil ve zmíněném listu několik 
prvků, které jsou podstatné pro dob-
ré rozlišování. Je třeba si nejprve 
vhodně zvolit, v čem vlastně chceme 
hledat a najít Boží vůli. Užitečné je 
také vědět, kdo se má na tomto 
procesu podílet a proč. Nezbytná je 
vnitřní svoboda (indiference), ale ta-
ké jednota myslí a srdcí. Poslouží 
dobrá kritéria, jak rozlišovat, společ-
ná modlitba, duchovní rozhovory ne-
bo systematické zpytování svědomí. 
A v neposlední řadě je nutné stanovit, 
jak má být dosaženo závěrečného roz-
hodnutí.

Jezuité a jejich spolupracovníci 
vychází z tradice ignaciánského rozli-
šování různých hnutí i útěch a neú-
těch, které vnímáme ve svém nitru. 
Už v samotném procesu je tedy patr-
né zdůraznění důležitosti dědictví 
duchovních cvičení sv. Ignáce, a to 
ne ve smyslu normativního textu, ale 
živě aplikované metody. 

Nové apoštolské poslání
Ignác psal v této souvislosti o tzv. roz-
lišování duchů. Dnešnímu člověku se 
tato terminologie může zdát pode-
zřelá. Při tomto rozlišování nejedná 
o naše emoce a stavy jako takové. 
Ty slouží pouze jako orientace k to-
mu, zda směřujeme svým rozhodnu-
tím k Bohu, nebo nikoli. Dobrým du-
chem pak v důsledku není nikdo jiný, 
než Duch svatý, který z Otce i Syna 
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vychází a který je opravdu jediným 
dárcem vnitřního pokoje. Právě 
důvěru v milující Trojici Arturo Sosa 
podtrhl na závěr svého dopisu.

Plodem procesu, který se řídil tě-
mito doporučeními, jsou univerzální 
apoštolské preference stanovené ge-
nerálním představeným Tovaryšstva. 
Jejich znění potvrdil papež František, 
který zvláště ocenil právě způsob, ja-
kým jich bylo dosaženo. Uvedl, že 

jsou zcela v souladu s prioritami 
církve. Svěřil je následně jezuitům 
jako jejich poslání. Zdůraznil ale, že 
k tomu, aby Tovaryšstvo dokázalo 
toto poslání náležitě plnit, je třeba 
nezapomínat, jak bylo znění prefe-
rencí dosaženo, a neustávat v osob-
ním a komunitním životě modlitby 
a rozlišování.

Pavel Banďouch SJ

Anketa

Pavel Gábor SJ 
astrofyzik

Co tě nejvíc zaujalo na nových apoštolských preferencích 
jezuitského řádu?

Nejvíce na mne zapůsobil stručný list papeže Františka, 
kterým schvaluje univerzální apoštolské preference. Svým 

příznačným, velmi přímým jazykem zdůrazňuje nezbyt-
nost opravdového duchovního oživení v Tovaryšstvu: „Bez 

postoje modlitby ostatní fungovat nebude.“ 
Otec generál právě tuto pasáž umístil i do úvodu svého 

listu, kterým preference vyhlásil.  Tomuto dokumentu 
nelze porozumět, pokud bychom si vztah mezi Tovaryš-
stvem a současnou sekulární společností představovali 

konfrontačně. Otec generál předpokládá, že dovedeme 
s vděčností a obdivem vnímat působení Božího Ducha 

v tomto světě. Proto je naším základním postojem spíše 
sdílení a doprovázení v pokoře a důvěře než samospasitel-

ná výlučnost a mravokárná nadřazenost. 
Chápu-li takto vztah mezi námi jezuity a lidmi, k nimž jsme 
posláni, pak, myslím, lépe rozumím větě papeže Františka: 

„První preference (‚ukazovat cestu k Bohu skrze duchov-
ní cvičení a rozlišování‘) je klíčová, protože jako svou 

základní podmínku předpokládá jezuitův vztah s Pánem 
v osobním a komunitním životě modlitby a rozlišování.“
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Petr Vacík SJ
duchovní doprovázející

Anketa

Petr Kolář SJ 
novinář a publicista

V roce 2016 byl zvolen do čela Tovaryšstva Arturo Sosa, 
původem z  Caracasu ve Venezuele. Ten po důkladném 
zvážení situace spolu se zástupci světového Tovaryš-
stva stanovil preference činnosti řádu do dalších let. 
Text má zřejmé jihoamerické akcenty: jezuité se hodlají 
věnovat utlačovaným ve třetím světě.

Mám radost ze srozumitelnosti preferencí a z toho, že 
realisticky reagují na aktuální situaci. Připomíná mi to 
přístup papeže Františka. Četl jsem dost církevních 
dokumentů na to, abych mohl zajásat nad něčím, co 
není jen nicneříkajícím kompilátem starších textů. 
Aktuálně předložené preference jsou skvělé a jsou mi 
zdrojem inspirace a naděje. Nejsou vlastně nové samy 
o sobě. Jsou aktuální formulací účelu našeho řádu. Je-
jich obsah jistě bu  de v tomto vydání bulletinu Jezuité 
dostatečně vysvětlen. Skutečnou výzvou však bude 
jejich praktické naplňování. Preferovat něco znamená 
dávat tomu přednost ve svém rozhodování. Když jsou 
nyní preference jiné, budou to teď jiné věci, kterým 
dáme přednost, abychom se ještě mohli nazývat 
jezuity. Pokud se prakticky nic nezmění, změnili jsme 
se k horšímu.
   Vyhlášené preference jsou univerzální. To zname-
ná, že ty lokální mohou být trochu jiné, anebo že ty 
univerzální platí všude. I to uvidíme velmi brzo na 
praktických rozhodnutích jednotlivých jezuitů včetně 
provinciála. 
   Ve 21. kapitole Matouše vidíme syna, který také vy-
hlásil preferenci v reakci na otcovu vůli: Půjdu pracovat 
na vinici. Ale nešel. Vyhlášením preferencí odpovídáme 
Otci, že my na vinici půjdeme.
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Hnací síla jezuitského řádu

Univerzální řádové preference jsou živým podnětem k apoštolskému 
nasazení jezuitů v dnešním světě v příštích deseti letech. Na příkladu 

působení v oblasti vzdělávání v jižní Asii je představuje tamní delegát 
pro jezuitské školství.

První preference „Ukazovat cestu 
k Bohu skrze duchovní cvičení 
a rozlišování“ vyzývá obzvláště mla-
dé jezuity, aby si i prostřednictvím 
exercicií zvolili za základ svého živo-
ta Boha a aby jim duchovní rozlišování 
pomáhalo růst v lidské zralosti. V je-
jich srdcích by díky tomu měla sílit 
vřelá láska ke Kristu. Pokrok v uvá-
dění pravidel rozlišování do života 
by jim mohl posloužit k tomu, aby ve 
svém životě udělali ta správná roz-
hodnutí. Jen když mladý jezuita pro-
hlubuje tuto svoji spiritualitu, může 
jiným mladým lidem věrohodně 
ukazovat cestu k Bohu.

Už dříve byl vytvořen v asistenci 
jižní Asie program formace vycháze-
jící z ignaciánské spirituality, který 
je od června 2019 v postupných kro-
cích uváděn do praxe. Zprostředko-
vává zájemcům o toto vzdělávání 
větší a trvalejší znalost exercicií 
a duchovního rozlišování. První apo-
štolská preference tak tento pro-
gram akcentuje a pohání dopředu.

Být nablízku chudým
32. generální kongregace věnovala 
pozornost péči o chudé a zdůraznila 
šíření víry a spravedlnosti. Ve de nás 
to k inkulturaci, k větší citli vosti vůči 
životnímu prostředí a k to mu, aby-
chom měli na zřeteli život chudých. 
Během let ovšem tato zásada ztratila 
svoji sílu. Druhá preference „Kráčet 
s chudými“ proto zřetelně vyzývá 
k tomu, aby byl znovu obnoven 
a zdůrazněn tento směr na še ho po-
slání. Přiblížit se k chudým znamená 
vydat se na okraj společnos ti, jak nás 
k tomu papež František stále vybízí.

Náš vztah k chudým nás vede k to-
mu, abychom byli vnímaví a otevření 
k proměně. Chudí přitom nejsou 
pouhým objektem našeho apoštolá-
tu, ale působištěm Božího zjevení. 
Jak ostatně uvádí papež František: 
„Jsme povoláni objevit v nich Krista, 
propůjčovat jim svůj hlas v jejich 
zále žitostech, ale také být jejich přá-
teli, naslouchat jim, chápat je a přijí-
mat tajemnou moudrost, kterou nám 
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Bůh chce sdělit jejich prostřednic-
tvím“ (Evangelii gaudium, 198). Ve 
světle těchto nových impulzů jsme 
pozváni k tomu, abychom přezkou-
mali a oživili naši blízkost k chudým. 
Kdo nepěstuje lásku k bližním, ne-
může být jezuitou, ba ani služebníkem 
Kristova poslání.

Tvůrčí doprovázení mladých
Velké místo v naší jezuitské činnosti 
zaujímá vysokoškolské vzdělávání, 
ale bohužel se nedostává náležité 
po zornosti integrální výchově, jež 
má naší mládeži pomoci stát se zod-
povědnými lidmi a občany. Třetí 
preference „Doprovázet mládež při 
vytváření budoucnosti plné naděje“ 
je velkou výzvou pro náš vzdělávací 
systém.

Musíme být připraveni mladé 
doprovázet kreativně: to umožní 
vstoupit do úzkého kontaktu s mla-
dými lidmi na venkově i ve městě 
a pomoci jim porozumět epochálním 
změnám, které právě prožívají.

Ekologická citlivost
Snížení ekologické citlivosti se pro-
jevuje v našich vztazích k lidem 
i k přírodě a poškozuje nás všechny, 
ale zvlášť chudé. Čtvrtá preference 
„Spolupracovat v péči o náš společný 
domov“ nám ukládá morální a du-
chovní povinnost, abychom vedli 
všechny, které vzděláváme a formu-
jeme, k zodpovědné péči o životní 
prostředí a učili je vzít na sebe po-
vinnost chovat se k naší planetě 
s náležitou úctou.

Dnes jsme všichni velmi silně 
vystaveni konzumní kultuře. Péče 
o životní prostředí od nás vyžaduje 
jiný životní styl, který nás vyzývá, 
abychom měli v lásce matku Zemi 
a chránili ji před všemi našimi 
skutky, obyčeji a zvyklostmi, které jí 
škodí. Ekologická citlivost, udržitel-
nost životního prostředí, ekologická 
výchova, modlitba v přírodě a skrze 
ni, ochrana zeleně důležité pro náš 
život, snaha o udržení vody v příro-
dě, větší využití sluneční energie, 
omezení plastových výrobků, větší 
kontrola odpadů, studijní programy 
v oblasti ochrany životního prostře-
dí – to vše musí v našem vzdělávacím 
systému najít přiměřený prostor, aby 
kultura péče o náš společný dům 
rostla.

Abychom to vše uskutečnili, bude 
třeba změn na osobní rovině. Je třeba 
dosáhnout proměny nejen u ostat-
ních, ale i v našem osobním životě, 
protože život je poslání a poslání je 
životem. Týmy pedagogů musí před-
stavit nosný akční plán, jak začlenit 
preference do vzdělávání. Jen díky 
angažovanosti každého vzdělávající-
ho a vzdělávaného se toto vše bude 
moct realizovat tak, aby výchova 
v příštím desetiletí byla dynamičtěj-
ší, kreativnější, bližší chudým a přá-
telštější vůči mladým lidem.

Ray Irudaya SJ
Z jezuitské ročenky Jesuits pro rok 2020

Přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno
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Nutně musíme spolupracovat
Nad nově vyhlášenými preferencemi jezuitského řádu jsme se zamýšleli 

s bývalým dlouholetým představeným české řádové provincie 
Františkem Hylmarem SJ. Mimo jiné nás zajímalo, nakolik je možné 

cokoli plánovat v rychle se  měnícím světě. 

Františku, vzpomeneš si, kdy se ti dostaly do rukou poprvé uni-
verzální apoštolské preference? Jak na tebe po prvním přečtení 
zapůsobily?

Muselo to být před rokem, když přišel dopis otce generála, ve kterém nové 
preference představuje. Napadlo mě, že po formální stránce je to dobré – 
jsou jen čtyři a jsou stručné. Obsahově se mi také nezdály špatné, týkají se 
opravdu oblastí a lidí, kteří si dnes zasluhují zásadní pozornost.

Dvěma z preferencí, exerciciím a mladým, se naše miniaturní provincie 
v tuto chvíli hodně věnuje, což už by vlastně mohlo stačit. V Praze jsme v po-
sledních letech taky začali víc spolupracovat s lidmi, kteří pomáhají bližním 
v materiální a lidské nouzi. Ekologie, to je v české církvi slovo do pranice, ov-
šem mladým lidem je naprosto jasné, že je to věc zásadní. Preference mě tedy 
nepřekvapily a vlastně mne velmi potěšilo, že se v Tovaryšstvu necháváme 
vést Duchem a vnímáme znamení času. 

Bylo něco, co tě na nich spíš zarazilo?
Jako člověku spíš skeptickému – myslím metodicky, ne existenciálně – mi 

vrtala hlavou otázka, co se preferencemi vlastně prakticky myslí a co se jimi 
chce dosáhnout. Ve své stručné formulaci a bez dalšího vysvětlení a dopově-
zení nepostačují. Nezačínáme totiž s nimi apoštolát na zelené louce, ale vstu-
pují do našich již existujících prací, které jsou četné a jistě užitečné. Jak je 
včlenit do toho, co děláme? Do jaké míry s jejich pomocí měnit, nebo přestat 
dělat to, co děláme?

Preference potřebují ještě jakési vyjádření „úmyslu zákonodárce“. To 
naštěstí otec generál ve svém dopise z 19. února 2019 poskytuje. Bez pozor-
ného čtení celého listu nedává znění preferencí plný smysl a mohlo by být 
i kontraproduktivní, kdybychom bez tohoto kontextu o preferencích uvažo-
vali a podle nich jednali.
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Když tedy vezmeme v potaz kontext, co se dá o nových preferen-
cích říct? A co tě na nich nejvíc zaujalo?

Odpovím v několika myšlenkách. První věcí, která mě zaujala, je to, že pre-
ference byly potvrzeny papežem Františkem, a tím se Tovaryšstvu i jeho spo-
lupracovníkům znovu staví před oči fakt, že chceme sloužit Bohu a světu 
v církvi právě pod římským pontifikem. 

Jak už jsem se zmínil, v dopise otce generála jsou preference vysvětleny 
mnohem šířeji a hlouběji, než naznačuje jejich heslovitá formulace. Nejde 
jen o zahajování nebo ukončování činností a institucí, ale o kultivaci vnitřní-
ho postoje ve světle Ducha v současném světě. Jak otec generál upozorňuje, 
ukazovat cestu k Bohu skrze duchovní cvičení a rozlišování od nás žádá, aby-
chom uznali, že současná sekulární společnost dává člověku bezprecedentní 
svobodu, a tím i možnost opravdu svobodně volit svou cestu víry. Myslím, že 
v takové situaci nelze používat jiné než duchovní a existenciální argumenty, 
a musí to být patrné ze všech našich slov, tónu řeči, gest a skutků.

Dále P. Sosa píše, že kráčet s chudými, s těmi, jež svět odvrhl a jejichž dů-
stojnost byla pošlapána, znamená přijmout takový životní styl a práce, aby 
naše doprovázení bylo věrohodné. Doprovázet mladé do budoucnosti zna-
mená brát je jako ty, kdo nám pomáhají lépe porozumět společenským změ-
nám, které prožíváme. Péče o společný domov nás vede k potřebě měnit své 
kulturní návyky a spolupracovat s ostatními. Podtrhl bych přitom klíčová 
slovesa: ukazovat, kráčet spolu, doprovázet a spolupracovat. Vylučují totiž 
jakýkoli pocit nadřazenosti a dávají prostor k tomu, aby skrze nás mohl jed-
nat sám Ježíš. 

Když porovnáš aktuální preference s těmi předcházejícími, v čem 
se podle tebe zásadně liší?

Oproti předcházejícím preferencím, které byly do značné míry zaostřené 
na určitou oblast nebo konkrétní činnost (Afrika, Čína, Jezuitská služba 
uprchlíkům, péče o římské domy či intelektuální apoštolát), jsou tyto hodně 
obecné, což asi lidi se strukturovanou myslí zneklidní. Ti se nejspíš stále bu-
dou ptát: A co tedy máme vlastně dělat?

Z dopisu otce generála vyplývá, že nové preference neruší důležitost před-
cházejících preferencí ani jiných důležitých apoštolátů. Mají být jakýmsi spo-
lečným rámcem, který má sjednocovat mysli, srdce a úsilí jezuitů na celém 
světě kolem témat, která jsou společná všem lidem a pro všechny jsou zásad-
ní. Jako by to byla krystalizační jádra, kolem kterých se mohou propojovat 
naše myšlenky, tužby a činnosti s myšlenkami, tužbami a činnostmi ostat-
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ních lidí. To je podle mého zásadní. Tyto nové preference nás v Ježíšově du-
chu vedou od sebe k druhým. 

Co je podle tebe pro nás, pro naši oblast, společnost či provincii 
nejaktuálnější? Tedy kde se preference opravdu „trefily do černé-
ho“?

Preference vyžadují čas a energii a zdá se mi z tohoto pohledu, že nás příliš 
zaměstnává spíš běžná administrativní a materiální správa. Ta je určitě nut-
ná a prospěšná a prvky preferencí v sobě často obsahuje. Ale jak to kreativně 
zařídit, abychom se mohli věnovat práci přímo v duchu preferencí, práci, kte-
rá by napomáhala proměně osob a jejich postojů a vztahů? 

Trefily se „do černého“ určitě v případě exercicií. Do této oblasti jsme 
v uplynulých letech vložili mnoho sil. Nyní opouštíme materiální správu ko-
línského exercičního domu, apoštolsky nejživějšího díla. Díky Bohu se o dům 
začínají starat jeho příznivci a snad v něm i jinde budeme moci první a zásad-
ní preferenci smysluplně naplňovat.

Můžeš se u této činnosti ještě zastavit a trochu to rozvést?
Jistě. Ukazuje se, že dávat exercicie je dnes skutečnost mnohem pestřejší 

než kdysi. Lidi je potřeba nejprve učit naprostým základům: jak se ztišit, za-
stavit, vnímat tělo a vnitřní hnutí, ale také jak pojmenovat a vyjádřit své 
vnitřní zkušenosti. K tomu existují, a ve světě se běžně používají, zvláštní cvi-
čení, která u některých vzbuzují zbytečné pochybnosti. Myslím, že by si je 
měli nejprve vyzkoušet, možná by i jim pomohla. Dovést sekulárního, ale 
i zbožného člověka k živému vnímání evangelních tajemství, a hlavně k to-
mu, aby je objevil ve své každodennosti, což je pro život z víry zásadní, někdy 
bývá delší proces. Zde mohou hodně napomoci třeba i filmové exercicie.

Ideální by bylo ve spolupráci s druhými nacházet a zaučovat nové vedoucí 
duchovních cvičení a duchovní doprovázející, aby se tato pro duchovní život 
zásadní služba stala známější a dostupnější. Zatím spolupracujeme s lidmi, 
kteří s námi i samostatně dávají různá duchovní cvičení, a běží již kurz du-
chovního doprovázení.

A pokud jde o další preference, nakolik jsou v apoštolátu naší pro-
vincie zastoupeny?

Naše provincie doprovází samostatná a tvořivá společenství vysokoškoláků 
v Praze, v Brně a v Olomouci, vyučujeme na univerzitách, zřídili jsme Základní 
křesťanskou školu Nativity a vedeme rytířské tábory. Budeme dál přemýšlet.
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Vzpomínám si, jak nám před lety jezuité ze západní Evropy vyčítali, že ne-
máme žádný sociální apoštolát. A dnes v Praze podporujeme tři sociální díla: 
pomoc potřebným u kostela sv. Ignáce, aktivity komunity Sant‘Egidio a práci 
s bezdomovci.

Co tě napadá, když preference vnímáš ze svého osobního 
 pohledu?

Za prvé jsem nesmírně rád, že moje exerciční činnost, spolupráce na kurzu 
duchovního doprovázení a duchovní doprovázení se kryjí s první a zasahují 
do druhé a třetí preference. A že to lidé vděčně vnímají.

Za druhé mě trochu mrzí, když vnímám obrovskou poptávku po doprová-
zení a vyučování lidí v duchovních věcech, a mohu se těmto věcem věnovat 
– za chápavého přispění spolubratrů – jen jako vedlejší činnosti. Ale Bohu 
díky i za to. 

Za třetí: Silně vnímám, že lidé nehledají jakéhokoli exercitátora, doprová-
zejícího nebo zpovědníka, ale někoho, kdo by jim věnoval plnou pozornost 
a se znalostí věci jim pomáhal jít Božími cestami. To je pro nás výzva a příle-
žitost. 

Za čtvrté: Zjišťuji, že mezi zranitelné a zraněné lidi dnes patří i mnozí kně-
ží, řeholníci a řeholnice, kterým se ne vždy dostává potřebné podpory. Nedo-
statečně „obslouženou“ skupinou v naší církvi jsou velmi citliví a přemýšliví 
lidé. Také lidé v církvi zranění, kterých je mnohem větší počet, než jsem se 
kdysi domníval. U nich pouze tradiční přístup a slovník selhávají. Otec gene-
rál zahrnuje práci s těmito lidmi do druhé preference.

Za páté: Pro mne je výzvou ekologie. Už před dvaceti lety se mě v Olomou-
ci ptala dvojice studentů, proč v kostele víc nemluvíme o životním prostředí. 
A dodnes jsem nenašel způsob, jak o těchto věcech hovořit v duchu evange-
lia, nenásilně, neideologicky. Zatím se aspoň snažíme třídit odpad. Ale nepře-
stanu dál hledat…

Myslíš si, že má význam formulovat apoštolské preference na 
celou dekádu, když se dnešní svět tak překotně mění?

Svět se mění překotně v oblasti přírodovědy a techniky. Také oblast politi-
ky je teď velice vratká, ale snad bude aspoň zachován klid zbraní. V žádném 
případě s preferencemi nebudeme za deset let hotovi. Nové vedení Tovaryš-
stva, které přijde, si bude muset vyžádat jejich obnovu. 
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Chceš ještě něco říci na závěr?
Ano, už několik let uvažuji nad jednou zásadní otázkou či „preferencí“. 

Nutně musíme spolupracovat, sami jsme nikdy nic neudělali, neděláme a ani 
v budoucnu neuděláme. Jaká je tedy naše cílová skupina spolupracovníků? 
Koho bychom si měli přát za přátele? Koho máme hledat, abychom s nimi 
sloužili Boží věci? Jak to formulovat?

Je to naprosto zásadní. Myslím, že by to stejně jako v počátcích Tovaryš-
stva měli být činorodí, schopní a zodpovědní lidé, zapálení pro Krista anebo 
obecně pro službu lidem, a to ze všech vrstev či stavů společnosti a církve. To 
by měla být naše cílová skupina – velmi široká. Takoví ovšem nejdřív musí-
me být my sami, a tedy jednat tak, abychom takové lidi přitahovali a neodra-
zovali!

S takovými spolupracovníky a podporovateli nezůstaneme uzavření v sobě 
a neztratíme kontakt s realitou, a tím ani s Bohem. A nebudeme jen udržovat 
to, co je tradiční a zaběhnuté – proto tu přece nejsme – ale otevírat cestu vě-
cem novým v duchu našeho hesla „magis“ (více) – ad maiorem Dei  gloriam  
(k větší Boží slávě). To je podle mého soudu zásadní cíl a výzva.

Připravil Jiří Hebron SJ

P. František Hylmar SJ se narodil v roce 1957 
v Hradci Králové. Studoval geodézii a kartografii na 

ČVUT v Praze. Po roční vojenské službě pracoval 
v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze. 

Vroce 1989 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova 
a v roce 1991 složil první sliby.

Absolvoval studium filozofie v Krakově a teologie 
v Dublinu. Během dvouletého působení mezi 

studenty v Olomouci přijal jáhenské a kněžské 
svěcení. Ve španělském Madridu získal licenciát ze 

spirituální teologie. Řeholní formaci zakončil 
v Mexiku.

Když v roce 2002 složil v Praze poslední sliby, stal se 
představeným tamější komunity a rektorem kostela 

sv. Ignáce na Karlově náměstí. V letech 2004 až 
2013 zastával úřad provinciála českých jezuitů. Dále 

působil v Brně, v Praze, v Děčíně a nyní je ministrem 
pražské komunity a farním vikářem. Je vyhledáva-

ným duchovním doprovázejícím a exercitátorem.
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Tradice a aktuální výzvy
Téma univerzálních apoštolských preferencí bylo v posledním roce 
v jezuitském řádu předmětem dlouhého rozlišování a diskuzí. 
Na následujících řádcích vám nabízíme hlubší vhled do takto formulované 
vize. Nejprve se zastavíme u otázky, jak se tyto preference rozvinuly. 
Ukážeme také jejich kontext a souvislost mezi jednotlivými preferencemi.

Při vzniku preferencí můžeme sledo-
vat vertikální pohyb: Nejdříve se 
rozlišovalo v komunitách, pak na 
úrovni provincií a nakonec byl ode-
slán seznam preferencí do Říma. 
Mezi jednotlivými preferencemi na 
úrovni komunit nebo provincií není 
přítomna nějaká zvláštní koherence, 
nýbrž se v mnoha případech jedná 
o souhrn individuálních a komunit-
ních rozlišování. Následným bodem 
procesu je rozlišování v Římě, kde se 
zpracovávaly podněty ze všech pro-
vincií a byla doplněna další dimenze. 
Preference nejsou jen sociologickým 
jevem reflektujícím aktuální trendy 
a tendence jednotlivých provincií, 
které odrážejí nálady veřejnosti, ale 
jsou zakotveny v historii řádu a jeho 
spirituality.

Z mého pohledu se jedná o specific-
kou aplikaci obecného exegetického 
principu, o aktualizaci věčného Slova 
čtením a snahou o porozumění aktu-
álním „znamením času“. Díky pojetí 
preferencí, které spojuje „kořeny“ 

a aktuální výzvy, je možné skutečně 
„zajet na hlubinu“. To ostatně rezo-
novalo jako ústřední heslo poslední 
generální kongregace jezuitského 
řádu (rowing in the deep). 

Změna v interpretaci
Proces vzniku preferencí jsem zmí-
nil právě proto, že dobře ilustruje, 
jak dochází k jisté zásadní změně 
v interpretaci preferencí. V prvních 
fázích procesu se jedná skutečně 
o individuální preference, tak jak 
byly rozlišeny, ať už na úrovni osob-
ní, komunitní nebo provinční. 
Ke změně dochází právě obohace-
ním preferencí o zmiňovanou hori-
zontální dimenzi, o spojení aktuál-
ních problémů a výzev s duchovními 
kořeny Tovaryšstva. Preference se 
harmonizují, dostá vají vnitřní ko-
herenci. Výsledná podoba, která 
pak byla rozeslána do jednotlivých 
provincií, již není pouhý seznam 
čtyř individuálních preferencí, ale 
soudržný celek. Není možné jej tedy 
číst „per partes“.



22 | Jezuité 1/2020

Naše téma            

Pokud chceme zůstat věrní duchu 
preferencí, není možné vybrat si jen 
tu svoji, věnovat se jí a ten zbytek 
nechat pro jiné. Porozumět prefe-
rencím musíme na všech úrovních, 
tj. na úrovni osobní, komunitní 
a provinční, pak je možné si je vnitř-
ně osvojit – jako celek. Dělení na 
čtyři preference není „ontologické“, 
ale spíš pedagogické. Vnitřní dyna-
mika textu spojuje jednotlivé prefe-
rence, které se vnitřně prolínají 
a ovlivňují.

Duchovní cvičení a doprovázení 
tvoří absolutní jádro ignaciánské 
spirituality od jejího počátku až do 
dnešních dnů. Naši preferenční „cí-
lovou skupinou“ jsou chudí lidé, 
kteří vždy byli středem zvláštní po-
zornosti Tovaryšstva, a mládež – 
snažíme se číst znamení času. S ni-
mi máme kráčet a doprovázet je na 
jejich cestě, alespoň nějaký čas.

Péče o společný domov
Čtvrtá preference – tak kontroverz-
ní zvláště v kontextu střední a vý-

chodní Evropy – se nemůže v žád-
ném případě omezovat jen na 
třídění odpadu nebo hlasité páteční 
protesty školáků. I ona tvoří důleži-
tou součást textu preferencí a vybízí 
nás abychom si hlouběji uvědomili 
naše poslání na této zemi jakožto 
správce, který bude jednoho dne 
muset skládat svému Stvořiteli účty 
ze svého hospodaření.

Právě mladí lidé bytostně cítí po-
třebu angažovat se v otázkách eko-
logie, jejichž řešení či spíše neřešení 
zásadně ovlivňuje především život 
vyloučených a chudých, tedy další 
naší cílové skupiny. Bez duchovní-
ho zakotvení, bez řádného rozlišo-
vání, k čemuž slouží již zmiňované 
duchovní cvičení a doprovázení, se 
z každé ekologické snahy dříve nebo 
později stane ideologie, která zba-
vuje lidi svobody a nastoluje nový 
typ diktatury.

Nedílná součást života
Zmíněné preference tedy nejsou 
nějakým externím doporučením či 

Těmito celosvětovými apoštolskými preferencemi chceme soustředit 
a konkretizovat své životní apoštolské síly v nastávajících deseti letech 2019–2029. 
Přijímáme je jako poslání od církve skrze papeže Františka, který je schválil, 
a potvrdil tak společné rozlišování, které naše apoštolské tělo provedlo. Je na nás, 
jako na tělu poslušném Duchu svatému, abychom svědomitě plánovali 
implementaci těchto preferencí ve všech rozměrech svého života a  poslání. 
Preference chtějí spustit proces apoštolské revitalizace a kreativity, který nás učiní 
lepšími služebníky smíření a spravedlnosti. Nastupme tento proces, plánujme 
a vyhodnocujme jej s ohledem na osoby, časy a  místa ve světle směrnic církve 
a vedení Ducha.

Z listu generálního představeného  Artura Sosy



| 23Jezuité 1/2020

Naše téma

nástrojem, který občas můžeme 
využít na osobní, komunitní nebo 
provinční úrovni – čas od času, 
podle našeho uvážení a posouzení 
momentální situace. Naopak, tvo-
ří, nebo by alespoň měly tvořit, ne-
dílnou součást našeho života, naší 
spirituality a našich důležitých roz-
hodnutí. 

Naše doba je dynamická a pře-
kotně se mění. Řád se musí smířit 
s klesajícím počtem svých členů 
a s tím, že to významným způso-
bem ovlivňuje naši činnost a způ-
sob uvažování. Díky tomu, že si 
osvojíme preference, budeme umět 
rozhodovat o důležitých věcech – 

například o tom, jaký dům zavřít 
nebo otevřít, či jak restrukturalizovat 
provincie – skutečně v ignaciánském 
duchu a v souladu s potřebami ce-
lého  Tovaryšstva.

Když budeme schopni upřímně 
preference žít, budou pro nás důle-
žitým vodítkem, jak se ubránit roz-
hodnutím, jež hledají oporu jen 
v místních potřebách. Tak by totiž 
– navzdory dobrému úmyslu – bylo 
těžko možné zohledňovat to, jak 
k nám Duch promlouvá a jak chce 
i skrze preference obnovovat Tova-
ryšstvo.

Samuel Prívara SJ

Apoštolské preference by měly tvořit nedílnou část našeho života, naší spirituality a našich důležitých  roz hodnutí
(Foto archiv)
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Být tam, kde nás Bůh chce
Už před rokem touto dobou jsme brněnského rodáka Michaela Czernyho 

požádali o rozhovor. Naším hlavním tématem byla migrace, kterou se 
dlouhodobě zabývá, a ostatně jeho vlastní život ho k tomu předurčuje. Tehdy 
jsme netušili, že se tento pokorný muž brzy stane kardinálem. V následujícím 

interview se podělil o svůj životní příběh, ale vysvětluje také své kardinálské 
heslo, znak a podobu pektorálu.

Jak vaši rodiče prožili 2. světovou válku nebo jakým způsobem je 
zasáhla?

Moji rodiče žili na Moravě. Maminka, Winifred Hayek Czerny, strávila za 
války celkem dvacet měsíců ve vězení a v koncentračním táboře. Byla rov-
něž nucena k nádenickým pracím na farmě. Přestože se její rodiče narodili 
do katolické rodiny a byli jako katolíci vychováni, prarodiče byli židovského 
původu, a proto ji nacisté, kteří v Protektorátu Čechy a Morava byli u moci 
od března 1939, zařadili jako Židovku.

Tatínek, Egon Czerny, byl rovněž katolík, a jelikož neměl židovský původ, 
byl ušetřen koncentračního tábora, ale strávil posledních osm měsíců války 
v táboře nucených prací v Postoloprtech, protože se odmítl rozvést s mojí 
maminkou v době, kdy byla internována v Terezíně.

Moji rodiče jen málokdy mluvili o osudech své rodiny v době války, a to 
z několika důvodů: byly to bolestné vzpomínky, chtěli se vyvarovat zavádějí-
cích interpretací rodinné historie a především se chtěli zaměřit na budování 
nového života v Kanadě. Rád však u příležitosti tohoto rozhovoru doplním 
některé podrobnosti, které se týkají země, kde jsem se narodil, tehdejšího 
Československa, předtím než jsme v roce 1948 přesídlili do Kanady. Chtěl 
bych se zmínit o své babičce, která namalovala obraz „Útěk do Egypta“, který 
jsem využil na upomínce na své kardinálské jmenování.

Proč byla vaše maminka uvězněna a posléze odvezena do koncen-
tračního tábora?

Nacistické orgány požadovaly ode všech, kdo byli označeni za Židy, aby 
odevzdali veškeré cennosti. Vyšlo však najevo, že maminka nevydala nějaké 
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rodinné šperky. Byla usvědčena a odsouzena za okrádání státu a musela od-
pykat roční trest v ženské věznici v Lipsku.

Jak vaše maminka vnímala skutečnost, že přežila holocaust?
Maminka o sobě v těchto kategoriích neuvažovala, protože holocaust ve 

vlastním slova smyslu se vztahuje na židovskou komunitu, zatímco ona se 
považovala za katoličku. Stavěla se k tomu tak, že měla štěstí, když přežila 
vražedné šílenství režimu, který neměl žádný legitimní důvod k pronásledo-
vání a popravování kohokoli, třeba jen kvůli jeho původu.

Maminka se vrátila do Terezína v dubnu roku 1995 a do návštěvní knihy 
tamního muzea napsala: „Přežila jsem“. Skutečně přežila obludné zlo, které 
lidské bytosti, jedinečné ve své osobitosti, nejprve násilnicky uvrhávalo do 
anonymity, redukovalo na čísla, a pak je v plynu a ohni měnilo v popel. Moje 
maminka pak skrze své umění obracela toto zlo naruby. Z prachu a hlíny vy-
tvářela postavy mnoha živých lidských bytostí, postavy, které přetrvají běh 
času, protože – paradoxně – byly vypáleny v peci. Naše rodina věnovala tři 
její portrétní busty, včetně mého portrétu, do muzea v Terezíně.

Papež František předává slavnostně purpur novému kardinálovi Czernymu během konzistoře ve vatikánské bazilice 
sv. Petra 5. října 2019
(Foto archiv)
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Už jste se zmínil, že na upomínce svého kardinálského jmenování 
jste nechal otisknout malbu vaší babičky Anny Hayek. Mohl byste 
nám o ní povědět více?

Kromě toho, že byla manželkou a matkou tří dětí, byla Anna Löw Hayek 
také talentovaná sportovkyně a amatérská umělkyně. Z jejích uměleckých 
děl se zachovalo dvacet čtyři akvarelů a perokreseb, ale také „Útěk do Egyp-
ta“ ve stylu lidové podmalby na sklo, jehož reprodukci jsem nechal vytisk-
nout na své upomínce.

Babička se narodila v roce 1893. Ona, stejně jako její manžel Hans, byli od 
narození římskokatoličtí křesťané, za Židy byli označeni kvůli svým židov-
ským předkům. Spolu s manželem a dvěma syny Karlem Robertem a Georgem 
byli transportováni do koncentračního tábora v Terezíně v roce 1942 nebo 
1943. Zatímco ona zemřela v Auschwitzu několik týdnů po skončení války, 
ostatní tři zahynuli již mnohem dříve.

Mohl byste se podělit o vzpomínku na odchod vaší rodiny do 
Kanady?

Narodil jsem se v Brně v červenci 1946 a můj bratr Robert v květnu 1948. 
Téhož roku naše rodina uprchla. Prvním z mnoha problémů bylo dostat se 
ven, museli jsme najít místo, kam jít. Naši rodiče se tím dlouho zabývali. 
Dozvěděli se, že Kanada by nás přijala, pokud bychom našli někoho, kdo by 
nás zasponzoroval. Nejprve byl ochoten jeden příbuzný, nakonec ale s nabíd-
kou couvnul. Pak se objevil jakýsi podnikatel, který souhlasil, že by najal mé-
ho otce, pak ale jeho fabrika vyhořela a on změnil názor.

Nakonec, když se ohrožení naší rodiny dále stupňovalo, se za mé rodiče po-
stavil jejich spolužák z gymnázia. Sám emigroval do Kanady o několik let dříve 
se svou ženou a malým synkem. Riziko, kterému byl jako náš sponzor vysta-
ven, spočívalo v tom, že se musel zaručit, že nás bude po celý rok podporovat, 
pokud by můj otec nenašel práci. Tato rodina nám pomohla vstoupit do cizí 
země, přijala nás a doprovázela velmi spletitým procesem seznamování s no-
vým městem, zatímco my jsme se potřebovali nejprve naučit mluvit novým 
jazykem. Učila nás, jak se chovat, než si osvojíme jinou kulturu a budeme 
schopni vydělat si na živobytí. Učila nás, jak překonat etnické bariéry a získat 
si přátele… A přitom jsme mohli nadále částečně žít v jazyce a kultuře, kterou 
jsme si s sebou přinesli.

V Kanadě žila naše rodina nejprve dva roky ve frankofonním prostředí, pak 
jsme se přestěhovali na jiné místo v Montrealu a konečně v roce 1953 na 
 anglofonní předměstí Pointe Claire, které se tehdy jmenovalo Lakeside. Po 
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češtině jsem tedy začal mluvit francouzsky a potom anglicky, což je dnes můj 
„první“ jazyk.

Udržoval jste později nějaké vztahy s Československem nebo Čes-
kou republikou?

Vrátil jsem se do Československa až v dospělosti, od poloviny října 1987 do 
poloviny ledna 1988. Chtěl jsem poznat zemi, kde jsem se narodil, a získat 
jakousi osobní zkušenost s životem v komunizmu. V Brně jsem se několikrát 
setkal s provinciálem jezuitů P. Janem Pavlíkem, který žil v domě své matky 
a odtud „úřadoval“. V Praze jsem často navštěvoval P. Karla Dománka, který 
žil velmi skromně v budově, kde po mnoho let pracoval jako vrátný. Navštívil 
jsem také P. Františka Líznu ve Velkých Opatovicích a koncelebrovali jsme 
spolu eucharistii na malém oltáři v domě jeho matky. Znovu jsem se vrátil na 
několik týdnů v dubnu 1989 a navštívil jsem jak otce Pavlíka, tak slovenské-

Znak kardinála Czernyho 
obsahuje několik důležitých 
odkazů – například příslušnost 
k jezuitskému řádu nebo jeho 
citlivost k otázce migrace 
a ekologie
(Repro archiv)
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ho provinciála P. Andreje Osvalda ve Važci, kde působil jako farář a staral se 
také o romskou komunitu.

Při všech těchto setkáních na mne hluboce zapůsobila odvaha a víra těch, 
kdo v letech komunizmu drželi hořící plamen křesťanské víry a chrám života 
církve otevřený.

Nikdo si neuměl představit, že velké změny se měly odehrát za pouhých 
pár měsíců. Poté, co k nim došlo, jsem se zúčastnil v České republice a na Slo-
vensku setkání jezuitského sociálního apoštolátu ve Střední a Východní Ev-
ropě, nejprve v lednu 1996 v jezuitské rezidenci při kostele sv. Ignáce v Praze 
a podruhé v listopadu 1998 v exercičním domě sv. Ignáce v Prešově.

Na konci minulého roku jste byl jmenován kardinálem. Mohl bys-
te nám vysvětlit, co znamená váš kardinálský znak?

Od ledna 2017 jsem jedním ze dvou podsekretářů vatikánského Úřadu pro 
migranty a uprchlíky. Tuto moji službu, stejně jako moji vlastní životní zku-
šenost odráží na mém znaku člun vezoucí čtyřčlennou rodinu – uprchlíci 
a další putující lidé často cestují lodí. Rovněž naše rodina přijela v roce 1948 
do Kanady lodí, a tedy voda pod člunem mi připomíná Atlantický oceán. Loď 
je však také tradičním obrazem církve jako bárky sv. Petra, kterého náš Pán 
pověřil „přijímáním cizinců“ (Mt 25, 35) bez ohledu na to, kde se církev právě 
nachází. A dále je loď také symbolem hnutí Archa, což nám připomíná milo-
srdenství prokazované těm, kdo jsou vyloučeni, zapomenuti nebo znevýhod-
něni. Zlaté paprsčité slunce nad člunem je znak jezuitů. A zelené pozadí při-
pomíná encykliku papeže Františka Laudato si´, která nás všechny vybízí 
k péči o životní prostředí a náš společný domov.

A vaše motto?
Mé motto zní „Suscipe“, první slova a nadpis modlitby, kterou sv. Ignác 

umístil do závěrečné meditace Duchovních cvičení nazvané Nazírání k naby-
tí lásky (Vezmi si, Pane, a přijmi celou moji svobodu…, pozn. překl.). A tedy 
tímto jediným slovem „Suscipe“ bych chtěl připomenout celou modlitbu 
naprostého sebeodevzdání Bohu, protože tak chápu spiritualitu své kardinál-
ské služby. Papež v listu adresovaném v říjnu 2019 novým kardinálům vy-
světloval, co to ve skutečnosti znamená: „Církev od vás žádá novou formu 
služby… povolání k většímu sebeobětování a přesvědčivému svědectví živo-
ta.“ A purpurový oděv představuje prolití krve (usque ad effusionem sangui-
nis) v naprosté oddanosti a věrnosti Kristu.   
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Váš pektorál je vyroben ze dřeva. Můžete nám o něm povědět víc?
Můj pektorál zhotovil italský umělec Domenico Pellegrino. Použil na něj 

dřevo ze zbytků člunu, na kterém se plavili migranti ze Severní Afriky přes 
Středozemní moře, když se snažili dostat na italský ostrov Lampedusa.

Materiál připomíná dřevo kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš, Syn Boží, 
„aby sňal hříchy světa“. Původní hřebík nás zřetelně odkazuje k tomu, že Je-
žíš byl přibit na kříž, ostatně i na jezuitském znaku najdeme někdy tři hřeby. 
Holé dřevo připomíná jezuitský slib chudoby a touhu po prosté a angažované 
církvi. Původ dřeva odráží útěk mé rodiny do bezpečí, když jsem byl malý, ale 
také moji současnou roli v Sekci pro migranty a uprchlíky. Praskliny v červe-
né barvě a ve dřevě odkazují na rány, utrpení a krev prolitou při ukřižování, 
ale také prolévanou tehdy, když svět zapomíná na slitování a spravedlnost. 
Světlejší barva v horní části ukazuje ke vzkříšení našeho Pána a Spasitele 
a k plnosti života, kterou nám přinesl.

Mohl byste nám, prosím, na závěr přečíst výrok, který jste ocitoval 
na upomínce biskupského svěcení a kardinálského jmenování?

Velmi rád. Pochází z Dialogů karmelitek od George Bernanose: „Jen jedno 
je důležité, ať jsme stateční či zbabělí: být vždy tam, kde nás Bůh chce mít, 
a ve všem ostatním spoléhat na Boha.“

Připravila Johana Bronková, RaVat

Michael Czerny SJ se narodil v roce 1946 
v Československu, v roce 1948 spolu s rodinou 
emigroval do Kanady. V roce 1963 se připojil 
k Tovaryšstvu Ježíšovu, v roce 1973 byl vysvěcen 
na kněze a v roce 1978 získal doktorát na univer-
zitě v Chicagu. Založil a v letech 1979 až 1989 
v Torontě vedl Jezuitské centrum pro sociální 
víru a spravedlnost, následně působil v San 
Salvadoru na jezuitské University of Central 
America jako prorektor a ředitel Institutu pro 
lidská práva. V letech 1992 až 2002 byl na 
Sekretariátu pro sociální spravedlnost v jezuitské 
centrále ve Vatikánu. Následně do roku 2009 
působil v Nairobi, kde založil a vedl Africkou 
jezuitskou síť proti AIDS. V roce 2017 se stal 
podsekretářem Úřadu pro službu integrálnímu 
lidskému rozvoji a ředitelem Sekce pro migranty 
a uprchlíky. Na začátku října minulého roku byl 
v řádné konzistoři jmenován kardinálem.
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Apoštolát v Salvadoru
Jak zdůrazňuje otec generál Arturo Sosa, apoštolské preference nejsou ani 
tak něčím, co bychom během následujících deset let měli dělat. Jsou podle 

něho především inspirací, jakým způsobem dělat to, co jsme již dříve rozlišili, 
že je v daném kontextu potřebné. Nedávno jsem měl možnost navštívit 

El Salvador (česky „Spasitel“) a pozorovat skvělou práci tamějších jezuitů 
a jejich spolupracovníků právě z pohledu nových apoštolských preferencí.

Salvadorské národní motto zní: 
„Bůh. Jednota. Svoboda.“ Dodnes 
toto heslo vyjadřuje touhu většiny 
místních obyvatel. Četné války, nási-
lí a utrpení jsou vepsány do paměti 
tamějších lidí a jedna z těch nejčers-
tvějších děsivých vzpomínek je 
občanská válka, která probíhala 
v letech 1980–1992. Právě v tomto 
období jezuité vydali svědectví, které 
je mezi Salvadořany stále živé.

Otec Rutilio
První kněz zavražděný těsně před 
vypuknutím konfliktu byl jezuita 
Rutilio Grande. Strávil dvacet let 
formací salvadorských seminaristů, 
která se odlišovala od té tradiční 
důrazem na vnitřní svobodu, pasto-
raci chudých a bojem proti klerikali-
smu. Poté, co se znelíbil některým 
biskupům, se věnoval práci mezi 
chudými komunitami na venkově.

Hlásání Božího království v pro-
středí obrovské sociální nespravedl-

nosti, ekonomického vykořisťování 
a utlačování státním režimem vedlo 
k volání po konverzi, které však bylo 
prosto jakéhokoliv volání po násilí. 
Ale ti, jejichž bohatství záviselo na 
levné práci chudých a nevzdělaných 
námezdníků, se začali obávat desta-
bilizace stávajícího systému, otce 
Rutilia obviňovali z komunistické 
agitace a nakonec ho zavraždili.

Otec Rutilio, který se mezi chudý-
mi narodil, viděl situaci odlišně. Ne-
šlo mu o ideologickou, politickou 
propagandu, ale především o vnitřní 
konverzi utlačovaných. Toužil, aby si 
uvědomili svou důstojnost, talenty 
a dary, ale i zodpovědnost za budo-
vání Božího království. Učil chudé 
číst, studovat evangelium, modlit se 
a objevit své povolání. Miloval je 
s velkou horlivostí, neboť byl jedním 
z nich. Obvinit ho z propagace násilí 
by bylo zcela nemístné.

Ve své poslední homilii, kterou 
pronesl před svým zavražděním, 
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volá po lásce: „Při usilování o spra-
vedlnost můžeme očekávat neshodu 
a protivenství; a v takových přípa-
dech je konflikt někdy nevyhnutel-
ný. Ale v případě takových konfliktů 
nám láska nedovoluje stát opodál. 
Přikazuje zaangažování se. V tako-
vých situacích neobhajujeme fyzické 
násilí. Naopak, měli bychom se zapo-
jit do tohoto zápasu tím, že zaktivi-
zujeme morální sílu a moc lásky. 
Proto klíčem je jediné slovo, LÁSKA: 
proti ne-lásce, proti hříchu, proti ne-
spravedlnosti a proti zničení spole-
čenství.“ 

Je dobře známé přátelství mezi 
Rutiliem Grandem a sv. Oskarem 
Romerem. Po Rutiliově vraždě arci-
biskup Romero nemohl již déle 
mlčet, a proto brzy následoval svého 
přítele i v mučednické smrti. Byl za-
vražděn, když kázal o oběti Ježíše 
Krista a prolití jeho krve. Místo jeho 

spočinutí je tiché a plné míru. Ještě 
před koncem války bylo v El Salva-
doru zavražděno šest dalších jezuitů, 
kteří následovali prorocký příklad 
otce Rutilia a arcibiskupa Romera.

Péče o společný domov
Hornatá a úrodná krajina Salvadoru 
od počátku definovala politický, so-
ciologický i ekonomický rozvoj ze-
mě. Na území o velikosti asi naší 
Moravy žije přibližně 6,5 milionů 
obyvatel. Vzhledem k úrodným vul-
kanickým půdám se navzdory malé 
ploše Salvador stal jedním z největ-
ších producentů indiga, kakaa a ká-
vy ve Střední Americe.

Privatizace půdy koncem 19. stole-
tí vedla k pěstování kávy na místech, 
která se k tomu nehodí, což zapříči-
nilo degradaci této půdy. Aby se 
zabránilo rostoucímu nebezpečí, 
nabídla vláda ke kultivaci pobřežní 
půdu. Toho se však znovu chopily 

Rutilio Grande povzbuzuje 
k odvážnému prosazování 
spravedlnosti, i když tím 
vyvoláme neshody, protivenství 
a konflikt
(Foto archiv)
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bohatší třídy, které zde začaly pěsto-
vat bavlnu. Chudí zemědělci znovu 
ostrouhali. Do toho se přidaly klima-
tické změny, které jsou již více než 
patnáct let natolik silné, že zásadně 
ovlivňují hospodářskou, sociální 
a po litickou situaci. Proto se dnes ho-
voří o environmentální krizi. Napros-
to běžný je nedostatek vody, v někte-
rých oblastech chybí voda úplně. 

Zaskočil mě rozhovor s bývalým 
ministrem životního prostředí. Za-
tímco u nás někteří stále popírají sa-
motný fakt klimatických změn, v 
Salvadoru se vážně reflektují myš-
lenky papeže Františka a snaží se je 
aplikovat i v politice.

Společné rysy regionu 
Jedno odpoledne jsme se setkali 
s jezuitským provinciálem, který má 
na starosti šest zemí Střední Ameri-
ky. Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nikaragua, Kostarika a Panama 
tvoří dohromady jednu společnou 
provincii. Provinciál pojmenoval ně-
které společné znaky a problémy 
těchto zemí:
1. Nerovnost: Koloniální minulost, 
nerostné bohatství, tribalizmus atd. 
vytvořily nerovnost všech možných 
podob.
2. Všudypřítomné násilí: V mnoha 
zemích Střední Ameriky proběhly či 
probíhají válečné konflikty, které 
vytvářejí mentalitu války – gangy, 
narkobaroni, machizmus atd. 
3. Ekologická zranitelnost: Klimatic-
ké změny jsou silně pociťovány i pro-

to, že nadnárodní korporace nemilo-
srdně vytěžují to, co ještě z krajiny 
zbylo.
4. Křehkost demokracie: V jedné ze 
zemí prezident prohlásil ústavu za 
neústavní, protože pošlapává jeho 
lidské právo kandidovat znovu na 
prezidenta.
5. Náboženská citlivost: Sekulariz-
mus není žitou realitou. Rozdělení 
státu a náboženství je pouze na papí-
ře. Lidé jsou všeobecně silně zbožní, 
což vytváří velkou moc církve, která 
je poté lehce zneužitelná.
6. Migrace: Dříve hlavně do USA. 
Dnes díky antiimigrační Trumpově 
politice se země Střední Ameriky 
stávají především tranzitními země-
mi pro migranty z Afriky či Asie, kte-
ří poté směřují do Panamy či Kosta-
riky. To vytváří značná pnutí.
7. Charakteristika církve: Pozitivní 
je, že biskupské konference jednotli-
vých zemí se pomalu posunují k jed-
notnějším postupům.  Církev žije 
hlavně komunitně, často ale chybí 
komunikace a jednota mezi jednotli-
vými komunitami. Každý si „hrabe 
na svém“. Velký je problém klerikali-
zmu, který je podporován paternali-
stickou kulturou. Kultura mlčení 
a protekce – o sexuálním násilí se 
nemluví. Až donedávna se čtrnácti-
leté dívky mohly vdávat – často se 
tím kryjí muži, kteří je znásilnili. 
Kulturně je tu silně zakořeněno, že 
po první menstruaci se dívka stává 
ženou. To pouze podporuje mužské 
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sexuální násilí. Církev se pomalu 
osvobozuje od paktů s mocnými 
a snaží se přiblížit chudým. To je ale 
dlouhodobý proces.
8. Jezuitská provincie: Je zde  sto 
dvacet vzdělávacích center, šest 
center spirituality, dvanáct farností, 
so ciální sektor je velice bohatý. Je-
zuité mohou být obviňováni z mno-
ha chyb, ale ne z lenosti.

Pár slov závěrem
Skutečnost, že apoštolské preferen-
ce jsou aktuální, se v El Salvadoru 
ukazuje na každém kroku. Počát-
kem cesty každého jezuity jsou du-
chovní cvičení a kontinuální rozli-
šování toho, čemu je aktuálně 

potřeba se věnovat. To vedlo jezuit-
ské mučedníky k tomu, že kráčeli 
s chudými, s těmi, jež svět odvrhl, 
jejichž důstojnost byla pošlapána.

Třetí preference, doprovázení 
mladých, se děje na nejrůznějších 
úrovních: univerzitním vzdělává-
ním (jezuitům patří druhá největší 
univerzita v Salvadoru), vytvářením 
nejrůznějších společenství, progra-
my pro mladé, duchovním doprová-
zením atd. A nakonec bez jakýchko-
liv pochybností, Salvadorská země 
se již dlouho ozývá a volá po lepší 
péči a změna životních návyků je 
často vynucena samotnými okol-
nostmi. 

Václav Novotný SJ

Nedávno jsme si připomněli třicáté výročí masakru, při němž přišlo o život šest jezuitů a dvě spolupracovnice. 
Řeholníci přednášeli na univerzitě a veřejně vystupovali proti nespravedlivému režimu na obranu chudých
(Foto archiv)
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Nablízku mládeži v Krakově

Jedna z apoštolských preferencí zní: Doprovázet mládež při vytváření 
budoucnosti plné naděje. Právě péče o mládež, její duchovní rozvoj 

a vzdělání, která je tradičně velmi důležitou prioritou v jezuitském řádu, leží 
na srdci jezuitům v Krakově. Nezapomínají ani na vyloučené oblasti, kde je 

horší přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Polští jezuité převzali v roce 2007 
do správy tehdejší gymnázium 
v okrajové a zároveň méně prestižní 
části Krakova. Škola prošla rekon-
strukcí, ale změny nastaly zejména 
ve výuce a výchově. Cílem jezuitů se 
stalo vytvořit centrum kvalitního 
středoškolského vzdělávání.

Škola studentům pomáhá naplnit 
jejich touhy, po vzoru sv. Stanislava 
Kostky, a zajistit jim v tom maxi-
mální zázemí. V souvislosti s refor-
mou školské soustavy, zejména 
středních škol, došlo k transformaci 
gymnázia na „lyceum“, ale cíle 
a metody výuky zůstávají stejné. 
Změnila se tak ze zanedbané insti-
tuce ve vyhledávanou a oceňovanou 
školu, protože došlo k výraznému 
zvýšení kvalit nabízených služeb.

Integrální vzdělávání
Jezuité zde naplňují vizi integrální-
ho rozvoje studentů, tedy formaci 
nejen vzděláním, ale i pomocí du-

chovního vedení a organizováním 
sportovních a kulturních aktivit. 
Nezbytnou součástí studia je zapo-
jení studentů do sociálních projektů 
ve prospěch společného dobra a so-
lidarity, což je opět tradiční ve všech 
jezuity vedených školách.

Studenti na krakovském lyceu se 
učí i umění „leadershipu“, tím že 
jsou zodpovědní za různé společné 
aktivity. Podstatná je pak intenzivní 
spolupráce mezi učiteli, jezuity, stu-
denty a rodiči tak, aby měli studenti 
dobré podmínky a mohli se co nej-
lépe rozvíjet ve všech oblastech.

Duchovní doprovázení
Jezuité a jejich spolupracovníci za-
jišťují ve škole duchovní a peda-
gogicko-psychologickou pomoc 
s ohledem na zajištění maximálního 
dlouhodobého dobra studentů. Stu-
den tům je poskytována pomoc ve 
složitých situacích, například když 
dochází k nedorozuměním s vrstev-
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níky, když mají konflikty ve škole či 
v rodině, problémy při učení apod.

Zvláštní doprovázení studenti po-
třebují zejména ve složitém období 
dospívání. Platí zde především 
princip cura personalis – student 
není vychovateli vnímán jen jako 
nějaké číslo či položka v seznamu, 
ale přistupuje se k němu individuál-
ně a s velkou citlivostí. Jedním 
z praktických, byť jen drobných pří-
kladů je ranní zahájení výuky, kdy 
jsou studenti u dveří školy pedago-
gy a duchovními vítáni jménem. 

V Polsku dnešních dnů se ve vět-
šině škol poměrně velká část stu-
dentů neúčastní dobrovolné výuky 
náboženství, ale díky citlivému pří-
stupu jezuitů, kteří působí na škole, 
se podařilo situaci v jejich škole vý-
razně zlepšit. V duchovní oblasti 
pak probíhají pro studenty, ale i pro 
učitele pravidelná ignaciánská du-

chovní cvičení. Dobrovolnou, ale 
populární součástí aktivit ve škole 
je pak pravidelná modlitba a poled-
ní examen. 

Kulturní aktivity
Součástí programu školy jsou kultur-
ní akce, na které studenti připravují 
svá divadelní představení. V areálu 
školy také jezuité hojně investují do 
knihovny, kterou se daří stále rozši-
řovat a zvelebovat. Probíhá rovněž 
mezinárodní spolupráce s jinými ško-
lami, včetně výměnných pobytů 
s partnerskými školami v Německu 
(Drážďany), Nizozemsku (Delft) 
a v USA (Boston). 

Jezuitské lyceum v Krakově je tak 
příkladem, jak je možno překonat 
mnohé překážky a zajistit kvalitní 
výchovu, nabídnout mladým lidem 
morální kompas i v oblastech, které 
jsou někdy velmi problematické.

Vladislav Šimák SJ

Ve složitém období 
dospívání potřebují 
studenti zvlášť citlivé 
doprovázení 
a individuální přístup
(Foto Liceum Kostka)
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Ekvádorský jezuita mučedník
Církev v Ekvádoru se 16. listopadu 2019 radovala z první beatifikace 

 mučedníka ekvádorské protikatolické perzekuce. Je jím jezuitský kněz 
 Emilio Moscoso, který se připojil k rodině tří svatých krajanů a jedné 

 blahoslavené. Liturgické slavnosti blahořečení v ekvádorské Riobambě 
předsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro svatořečení.

„Mučedníkem se člověk nestává, 
mučednictví je plodem víry ukotve-
né v Bohu a prožívané den po dni,“ 
zdůraznil kardinál při bohoslužbě, 
aby přítomným přiblížil život a he-
roickou smrt nového blahoslavené-
ho, zavražděného v květnu 1897 při 
útoku na jezuitskou kolej sv. Filipa 
Neriho v Riobambě. Jeho mučednic-
ká smrt spadá do období pronásledo-
vání katolické církve v Ekvádoru, vy-
volaného tamější protinábožensky 
založenou vládou, které vedlo k za-
tčení řeholníků, diecézních biskupů 
a kněží, uzavření malých seminá-
řů, omezení výuky náboženství 
a vyvlastnění klášterů. Nakonec vy-
vrcholilo zrušením konkordátu se 
Svatým stolcem.

Tichý kněz
Victor Emilio Moscoso Cárdenas se 
narodil v roce 1846 v ekvádorském 
městě Cuenca ve velmi početné a vel-
mi nábožensky založené rodině. 
Z devíti sourozenců kromě něho se 

cestou zasvěceného života vydaly 
i jeho čtyři sestry. Emilio ve svých 
dvaceti letech vstoupil přímo ve 
svém rodišti do jezuitského řádu. 
Deset let na to, po studiích, jež absol-
voval mimo jiné ve Francii, přijal 
kněžské svěcení. Působil v Peru, 
Španělsku i v Ekvádoru, kde v městě 
Riobamba od roku 1889 pracoval 
v jezuitské koleji sv. Filipa Neriho 
jako pedagog a později jako rektor. 
Byl dobrým příkladem pro mladé, 
které zejména učil plně prožívat 
setkání s Kristem v eucharistii.

Svědectví o životě nového blaho-
slaveného poukazují na jeho tichou 
až plachou povahu, která se pojila se 
životem hluboké svatosti a příkladné 
odvahy. Byl skromný a nevyhledával 
vyšší postavení, ale vzhledem ke své-
mu talentu se nemohl vyhnout jme-
nování rektorem. Osobnost kultivo-
vaného, skromného,  vždy klidného 
a vyrovnaného kněze se pojila s ra-
dostí, s níž povzbuzoval spolubratry 
v nejtěžších časech. 
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Revoluce v roce 1895, která si vyty-
čila heslo „skončit s teokracií“, vidě-
la nepřítele mezi klérem a křesťany 
vůbec. Velkému pronásledování čeli-
li zvláště jezuité, kteří provozovali 
četné školy, a byli proto považováni 
za protagonisty konzervativního 
odporu.  Terčem útoku se 2. května 
1897 stala i kolej sv. Filipa Neriho 
v Riobambě, kde tehdy žila komuni-
ta složená z deseti kněží, pěti bratrů 
a dvou scholastiků. Milicionáři vtrh-

li do jezuitského domu, všechny 
jezuity zajali a zavřeli do maštale.

Mučednická smrt
Otec Emilio byl během útoku zrov-
na mimo komunitu, měl tedy mož-
nost uprchnout, ale protože nechtěl 
své spolubratry opustit, do jezuit-
ské koleje se vrátil. Dva dni poté 
byl rektor Moscoso zabit ve svém 
pokoji, kde ho vrahové našli při 
modlitbě růžence před ukřižova-
ným Kristem.

Svojí mučednickou smrtí Emilio Moscoso povzbudil odvahu svých spolubratří a dalších spolupracovníků
(Repro archiv)
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Kardinál Becciu o něm v rozhovo-
ru pro Vatikánský rozhlas uvedl, že 
byl skutečně plachým knězem, který 
vícekrát požádal o to, aby byl zproš-
těn závazku rektora koleje. „Navzdo-
ry této plachosti a za plného vědomí 
hrozícího nebezpečí se nestáhl před 
násilím agresorů. Dokonce se den 
předtím, než byl zavražděn, dožado-
val propuštění svých uvězněných 
spolubratrů. Jak vysvětlit tento 
zdánlivý rozpor mezi lidskou křeh-
kostí a silou, kterou projevil v hrů-
zách nejvyšší trýzně?“ Kardinál v té-
to souvislosti připomněl Pavlova 
slova „všechno mohu v tom, který mi 
dává sílu“ a dodal: „Nikoli tedy lid-
ská síla, ale Ježíšova milost nám 
v takových strašlivých chvílích dodá-
vá odvahu.“

Vrazi se pak pokusili před veřej-
ností zinscenovat jeho smrt tak, že 
mu vložili do ruky zbraň, aby ho 
očernili. Zneuctili jeho tělo a veřejně 
ho vystavili. Zároveň znesvětili kos-
tel, poničili sakrální a liturgické 
předměty, to vše za provolávání 
smrti Kristu a řeholníkům.

Duchovní plody
Mučednická smrt jezuitského kněze 
přinesla nemalé plody. Jeho příklad 
povzbudil nejenom řádové spolubrat-
ry, ale vedl také k založení nové kon-
gregace františkánek od Panny Marie 
Neposkvrněné, která má přesně vy-
mezený cíl: napravovat vraždu tohoto 
jezuity a odčinit znesvěcení spojené 
s jeho smrtí. V Moscosově rodném 

městě Cuenca probíhá v kostele 
Nejsvětějšího večeřadla ne přetržitá 
adorace na památku mučedníka, je-
hož tělo vojáci zohavili tak, jako by 
zemřel při rvačce.

Jak vysvětluje kardinál Becciu, 
byla vznesena falešná obvinění, kte-
rá představitele katolické církve vini-
la z domnělého protistátního spik-
nutí a sabotáže, což následně vedlo 
k uvěznění diecézního biskupa 
a několika kněží, včetně jezuitů. Prá-
vě jezuitská kolej se pak stala mís-
tem střetu mezi povstalci a vládními 
vojáky. Jezuité se uchýlili do kaple 
a nijak se boje neúčastnili. 

„Nový blahoslavený poskytuje 
dneš ní společnosti významné posel-
ství o víře důsledné až do samého 
konce a o krajní aktuálnosti lásky, 
kterou nás Kristus miloval jako prv-
ní a která ho vedla k oběti života. Žá-
dá nás, abychom šli po této cestě za 
ním. Vzor těch, kteří nás předcháze-
li, je darem, který máme vnášet do 
svých životů a následovat ho. Také 
papež František častokrát naléhavě 
připomíná, že dnes je mučedníků více 
než v prvních stoletích církve,“ dodal 
v rozhovoru pro Va tikánský rozhlas 
prefekt Kongregace pro svatořečení.

RaVat, Jar
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Nový pohled na Krista

Petr Jandejsek
 Christologie z pomezí:

Jacques Dupuis, Roger Haight 
a Jon Sobrino

Karolinum, Praha 2019

Svorníkem jejich teologických pří-
stupů je snad ještě fakt, že všichni tři 
nabízejí jisté pojetí „christologie 
zdola“. Vycházejí tedy především 
z náboženské zkušenosti víry, jež na 
sobě nese otisky kontextu, v němž 
ten který teolog žije, zakouší setkání 
s Kristem a reflektuje nad svým 
vztahem k němu. Studie mimo jiné 
zprostředkovává některé významné 
diskuze a spory, jež nás stavějí před 
otázku, jak interpretovat myšlení 
Druhého vatikánského koncilu, na-
příklad nově definovaný vztah křes-
ťanství k ostatním náboženstvím.

Křesťanství chápe postavu Krista 
jako vrchol Božího zjevení. Dupuis, 
Haight a Sobrino tuto pravdu nepo-
pírají, ale přicházejí se svěžím pohle-
dem, který může naše pochopení 
role Ježíše z Nazareta rozšířit. Jejich 
práce nás nezve jen k pocvičení inte-
lektu, ale i k rozjímání a duchovní 
otevřenosti. Touto publikací je as-
poň částečně splacen dluh za to, jak 
málo se dosud čeští teologové o tyto 
myslitele zajímali. Jistě, zůstanou 
zřejmě i nadále na pomezí, jejich 
christologie však nenechá chladným 
nikoho, kdo se odvážně ponoří do 
jejich myšlení.

Jan Regner SJ

Ve své knize si autor vytyčil 
velmi náročný úkol: pojednat 
o třech jezuitských teolozích, 

kteří si svými myšlenkami vysloužili 
notifikaci Kongregace pro nauku ví-
ry, a to v době, kdy v jejím čele stál 
kardinál Josef Ratzinger, pozdější 
papež Benedikt XVI. Zesnulého Du-
puise na jedné straně a dosud žijící 
Haighta a Sobrina na straně druhé 
sice pojí stejné duchovní příbuzen-
ství – zejména díky ignaciánské spi-
ritualitě, jež zásadně ovlivnila jejich 
životy a postoje – jinak se však od-
borné zájmy a způsob bádání těchto 
tří osobností světové teologie znač-
ně liší.
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Anotace

James Martin SJ
Sedm posledních slov
Bůh, který nám rozumí
Cesta, Praha 2020
ISBN: 978-80-7295-256-4

Útlá publikace jezuity Jamese Marti-
na, známého u nás mimo jiné díky 
své knize „Jezuitský návod (téměř) 
na všechno“, se soustředí na sedm 
výroků, které podle evangelií prone-
sl Kristus na kříži: od „Žízním“ přes 
„To je tvá matka“ a „Proč jsi mě 
opustil“ až k „Odpusť jim…“ a „Dnes 
budeš se mnou v ráji“. Autor ukazu-
je, že jsou dokladem Ježíšova pocho-
pení pro lidské problémy, trápení 
a bolesti, a v jednotlivých kapitolách 
se zabývá odpuštěním, pochybami, 
rodičovskou láskou, opuštěností, tě-
lesnou bolestí, zklamáním a sebe-
obětováním. „Náš Bůh má pochope-
ní a soucit, umí se vcítit a rozumí 
našemu životu, protože ho sám pro-
žil,“ píše americký jezuita.

Papež František – Jorge Mario Bergoglio
Modlitba Otčenáš
Paulínky, Praha 2019
ISBN 978-80-7450-353-5

V této publikaci najdeme cyklus 
veřejných katechezí papeže Františ-
ka na téma modlitby Otčenáš. Jde 
o dílko útlé, ale obsahem velmi hut-
né. Z textu je zřejmé, že papeži Fran-
tiškovi na tématu záleží a byl by rád, 
aby zasáhlo srdce posluchačů; snaží 
se proto komunikovat jazykem, 
jemuž lze rozumět i bez teologického 
vzdělání. Prostý a místy i velmi osob-
ní styl však nic neubírá hloubce sdě-
lení. Papež František se neustále 
vrací k zásadní skutečnosti, že jsme 
v Kristu synové a dcery Otce, který 
nás nesmírně miluje; odtud pramení 
i synovská důvěra a smělost, s níž se 
obracíme k našemu Otci na nebe-
sích. A právě ve světle této víry, kte-
rá je především vztahem, se modlit-
ba Páně rozzáří všemi barvami. 
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■ Dne 27. prosince zemřel ve věku 
nedožitých devadesáti pěti let Josef 
Plocek, skaut, mimořádně plodný fi-
lo zof práva a angažovaný občan. Byt 
manželů Plockových v Praze byl po 
dlouhá léta totalitního útlaku útočiš-
těm mnoha jezuitů a konspirativním 
centrem. Rozloučení se zesnulým se 
uskutečnilo ve středu 8. ledna na 
hřbi tově v Praze-Ďáblicích.
■ Od 1. do 24. prosince probíhaly 
v pražském kostele svatého Ignáce 
Adventní dny víry. Hlavní program 
se konal v sobotu 21. prosince. Děti 
si mohly ve výtvarné dílně vyrobit 
figurku do betléma a seznámit se 
s její rolí ve vánočním příběhu. Ne-
chyběla ani ukázka kadidla a jeho 
používání. Dospělí si mohli vyzkou-
šet modelování z keramické hlíny se 
zavázanýma očima.
■ Ve čtvrtek 21. listopadu se v Sená-
tu Parlamentu České republiky usku-
tečnilo předání cen za svobodu, de-
mokracii a lidská práva. Jedním 
z oceněných byl  i P. Richard Čemus 
SJ, který pomáhal českým exulantům 
a podílel se na vysílání Vatikánského 
rozhlasu. Ocenění uděluje Ústav pro 
studium totalitních režimů kaž-
doročně při  příle ži tosti Dne boje za 
svobodu a demo kracii.  

Kolín
■ Dne 19. listopadu zveřejnil provin-
ciál českých jezuitů rozhodnutí 
o opuštění kolínského exercičního 
domu. Díky starosti velkého množství 
spolupracovníků však toto dílo neza-
nikne. Záštity nad ko lín ským klášte-
rem se ujala Česká křesťanská akade-
mie. Na valné hromadě 18. ledna 
ustavila Sekci pro křesťanskou spiri-
tualitu, která bude sloužit jako pro-
gramové, odborné a morální zajištění 
kolínského kláštera do budoucna. 
Dům ponese oficiální název Centrum 
spirituality a duchovních cvičení. ČKA 
zaštítila také vznikající Asociaci du-
chovních doprovázejících. Vznikla 
také nadace, která zajistí hospodářskou 
správu tohoto živého díla. Jezuité bu-
dou nadále v Kolíně dávat duchovní 
cvičení, byť už jen jako hosté.

Velehrad
■ Ve dnech 3. až 5. února se na 
jihomo rav ském poutním místě sešli 
na svém historicky prvním mezi-
provinčním setkání jezuité z  Čes ka 
a Slovenska. Setkání celkem sedm-
desátky jezuitů z obou zemí se stalo 
dalším viditelným krokem v rámci 
procesu sbližování obou provincií, 
směřující k jejich sjednocení. Během 
tří dnů měli čeští i slovenští jezuité 
zejména příležitost se v přátelské 
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atmosféře hlouběji poznat. Hosté 
Franck Janin SJ a José de Pablo SJ 
moderovali komunitní duchovní 
rozlišování, které účastníkům po-
mohlo rozšířit pohled na společné 
poslání. 

Telč
■ V rámci projektu „Telč a jezuité, řád 
a jeho mecenáši“ se ve středu 12. úno-
ra v Univerzitním centru Masarykovy 
univerzity v Telči konala přednáš-
ka Barokní sochařství v Telči. Byla 
součástí cyklu Rodinné stříbro – pa-
mát ky kolem nás.

Boskovice
■ V úterý 17. prosince uplynulo sto 
let od narození kardinála Tomáše 
Špidlíka. V průběhu celého roku jeho 
osobnost a dílo připomněly různé 
akce v rodných Boskovicích i na ji-
ných místech. Na závěr těchto oslav 
v neděli 15. prosince v 15 hodin 
sloužil bohoslužbu v Boskovicích 
v kostele svatého Jakuba Staršího 
brněnský pomocný biskup Pavel 
Konzbul.

Klatovy
■ V pondělí 2. prosince se konalo 
slavnostní otevření zrekonstruované-
ho jezuitského refektáře v Klatovech. 
Dílu požehnal plzeňský biskup 
Tomáš Holub. Přítomni byli provin-
ciál P. Petr Přádka SJ a P. František 
Hylmar SJ. Město Klatovy bývalé 
jezuitské prostory postupně opravu-
je a využívá. Někdejší refektář bude 
sloužit jako víceúčelový společen-
ský sál doplněný samostatnými 

klubovnami a zázemím. Součástí 
slavnostního otevření byly koncerty, 
den otevřených dveří a několik před-
nášek.

Bratislava
■ V sobotu 8. února se na Teologické 
fakultě Trnavské univerzity v Brati-
slavě konala duchovní obnova s ná-
zvem „Cesty k radosti“. Asi čtyřicet 
zájemců ze společenství Magis si 
vyslechlo impulzy Jana Regnera 
z olomoucké jezuitské komunity. 
Akci zakončila bohoslužba v místní 
kapli a malé pohoštění.
■ Dekretem generálního představe-
ného P. Artura Sosy ze dne 6. ledna 
byl P. Jozef Šofranko jmenován no-
vým provinciálem Slovenské pro-
vincie Tovaryšstva Ježíšova. Úřad od 
dosavadního provinciála P. Ru dolfa 
Uhra převezme 9. května.

Trnava
■ V sobotu 15. února přijal slovenský 
jezuita Martin Benko v trnavském 
kostele Nejsvětější Trojice jáhenské 
svěcení. Jeho světitelem byl vladyka 
Milan Lach SJ, biskup řeckokatolické 
eparchie Parma v Ohaiu (USA). Na 
slavnosti byli mimo jiné přítomni je-
zuité ze Slovenska i z České republi-
ky, rodina a přátelé nového jáhna.
■ V historickém sále Trnavské uni-
verzity se 13. listopadu uskutečnila 
slavnostní inaugurace nového rekto-
ra Reného Bílika. Současně s ním 
byli inaugurováni děkani tří fakult, 
kteří se ujali svých úloh 1. listopadu. 
Novým děkanem Teologické fakulty 
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Trnavské univerzity se sídlem v Bra-
tislavě se stal Juraj Dolinský , profe-
sor církevních dějin..

Chtelnica
■ Ve dnech 29. prosince až 2. ledna 
se ve slovenské Chtelnici uskutečni-
lo setkání slovenských a českých 
scholastiků. Období svátků vánoč-
ních využívají slovenští a čeští stu-
denti ke společnému setkání již řadu 
let. Při něm společně sdílí své zkuše-
nosti a zážitky, naslouchají jeden 
druhému,  vyměňují si poznatky, učí 
se spolupracovat. 

Vatikán
■ Dosavadní sekretář Kongregace 
pro východní církve arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ byl papežem Františkem 
jmenován apoštolským administrá-
torem sede plena pro košickou řecko-
katolickou eparchii. Slovenský arci-
biskup tak končí svoji práci 
tajemníka Kongregace pro východní 
církve a po více než třiceti letech se 
vrací na Slovensko.

Řím
■ Ve dnech 22. až 25. ledna se v Římě 
konalo setkání koordinátorů Celo-
světové sítě modlitby s papežem 
a jejich spolupracovníků. Sešli se zá-
stupci ze Severní i Jižní Ameriky, 
Evropy, jižní Asie a Oceánie. Setkání 
vedl mezinárodní ředitel tohoto pa-
pežského díla P. Frédéric Fornos SJ. 
Připomněl nedávno zesnulého ko-
ordinátora pro Afriku Georgese 
Katumbu. Generální postulátor 

Tovaryšstva pro procesy svatořečení 
P. Pascual Cebollada SJ pak přiblížil 
život a zkušenosti P. Arrupeho, bý-
valého generálního představeného 
To varyšstva, z pohledu jeho hluboké 
lásky k Ježíšovu srdci. Celé setkání 
bylo zaměřené na novou podobu for-
mace Apoštolátu modlitby nesoucí 
název „Pouť srdce“. 
■ Dne 30. ledna se na španělském 
velvyslanectví u Svatého stolce ko-
nala prezentace knihy „Jezuita Ped-
ro Páez. Dopisy od Modrého Nilu“. 
Ze Španělska přicestoval Javier 
Reverte, jeden ze spoluautorů. Udá-
lost koordinoval P. Wenceslao Soto 
SJ, který pracuje v římském archivu 
Tovaryšstva Ježíšova.
■ Ve středu 5. února uplynul rok ode 
dne, kdy byla v římské diecézi ofici-
álně zahájena kauza blahořečení ze-
snulého generálního představeného 
jezuitů P. Arrupeho. Při té příležitos-
ti byli na generální kurii pozváni ke 
mši svaté všichni jezuité i laici, kteří 
tam pracují. Bohoslužbě předsedal 
P. Pascual Cebollada, který je postu-
látorem této kauzy.
■ V úterý 3. prosince se P. Arturo 
Sosa setkal neformálně se skupinou 
novinářů. V médiích po celém světě se 
převážně setkáváme jen s neúplným 
obrazem jezuitů. Záměrem tohoto 
setkání bylo podat ucelený obraz 
Tovaryšstva Ježíšova. Například, vy-
skytne se zmínka o některých vý-
znamných vzdělávacích institucích, 
o papeži, že je jezuita, v nejlepším 
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případě se doslechneme o práci To-
varyšstva s uprchlíky prostřednic-
tvím Jezuitské služby uprchlíkům. 
Otec generál chtěl s podporou tisko-
vého střediska kurie představit sou-
časný realistický obraz Tovaryšstva 
novinářům, kteří v Římě zastupují 
sekulární média a zajímají se o ná-
boženské otázky. Sdílel s nimi své 
myšlenky o současném světě. Mluvil 
o frustraci mnoha lidí tváří v tvář ne-
spravedlnosti a chudobě, o nešťast-
ných uprchlících a zapomenutých 
obětech obchodování s lidmi, o ne-

možnosti mnoha lidí žít v kontextu 
svobody a demokracie.
■ P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ 
ze španělské provincie byl od ledna 
2020 papežem Františkem jmeno-
ván prefektem Ekonomického sekre-
tariátu Svatého stolce. Od roku 2017 
zastává otec Guerrero v Římě úlohu 
generálního poradce a představené-
ho všech zahraničních jezuitů, kteří 
působí v Římě. Rodák ze španělské 
Méridy absolvoval studia ekonomie 
a krátce podnikal, než se v roce 1979 
rozhodl vstoupit do jezuitského řádu.

Jubilea
 P. Josef Čunek Velehrad 29. 6. 35 let kněžství
 P. Jan Regner Olomouc   9. 4. 15 let kněžství
 P. Petr Vacík Kolín   5. 6. 10 let kněžství
 P. Jan Adamík Ružomberok   8. 4. 30 let v Tovaryšstvu
 P. František Brázdil Ivanka pri Dunaji  16. 5. 80 let
 P. Josef Čunek Velehrad    6. 6. 65 let
 P. Michal Altrichter Olomouc   19. 6. 55 let
 P. Ladislav Nosek Brno   26. 4. 45 let
 Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 14. října 2019 do 30. ledna 2020
Milada Schneiderková; Ing. Petr Durna, Brno; Oldřich Jindra, Valašské Meziříčí; Tomáš Vlček; 
Ing. Pavel Hora; PhDr. Hana Topolánková; Marie Sodomková, Praha; Miroslav a Eunika 
Karlíkovi; Libor Vašek; Ing. Ludvík Rušar, Pacov; Jiřina Zachovalová, Brno; Ing. František 
Jaroš, Praha; Pavla a Jaroslav Géblovi; Královská kanonie premonstrátů, Praha; Petr Čevelík; 
Zdeněk Vojtek; Tereza a Richard Kauckovi; Jindřiška Jiráková, Praha; Ing. Vojtěch Tomeček, 
Vnorovy; Markéta Kalinová; RNDr. Jan Novák; Václav Uhlíř, Nové Město na Moravě; Karel 
Pažourek, Brno; P. Ing. Jan Zachoval, CSc., Brno; Jiří Sáblík; Jana Vlachová, Velké Meziříčí; 
Pavel Zima; Karel Hofer; MUDr. Venuše Šmejkalová, Kolín; PhDr. Zdena Štěpánková, 
Boskovice; Ing. Libor Galatík; Slávka Bulíková; Anna Kubíková, Tvrdonice; Milena Šimánková, 
Praha.

Všem dárcům upřímně děkujeme


