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Úvodní slovo

Svědectví 
lásky a krve

Druhá vlna pandemie nás učí 
velké vnitřní svobodě. Plány 
se nám leckdy hroutí, 

musíme reagovat rychle na změně
né podmínky. V této nelehké době 
chceme soucitně pomyslet na ty, 
kteří prožívají ještě těžší situaci – na 
pronásledované křesťany.

Když Ježíš pověřil své učedníky 
hlásáním radostné zvěsti, vyzval je 
k vytrvalosti navzdory nenávisti 
nepřátel (Mt 10,22). Je pronásledo
vání pro věřícího pečetí jeho věro
hodnosti? Zakladatel řádu sv. Ignác 
z Loyoly byl oprávněně nedůvěřivý 
tam, kde se nějaké dílo zdárně 
rozvíjelo a nenaráželo na žádné 
vážné překážky. V životě poznal, že 
každé dobré dílo musí čelit odporu 
Božího nepřítele.

Jak nedávno upozornil papež 
František, křesťané v různých 
částech světa čelí tak velkému 
pronásledování, že je dnes víc 
mučedníků než v prvních staletích 
církve. Počet perzekvovaných 
Ježíšových vyznavačů navíc ve světě 
stále roste. Tématem Pronásledova
ní křesťané chceme proto na tento 
fakt upozornit, vyjádřit všem 
utlačeným svoji solidaritu a společ
ně pokleknout k modlitbě za krváce
jící údy církve. 
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Osobní setkání s Ježíšem Kristem
Existuje mnoho způsobů, jak hovořit o vztahu s Kristem. V následujícím 

článku se autor zaměřuje na osobní vztah, ve kterém existuje oboustranné 
sdílení osobních zájmů. Jde o vztah dvou přátel, kteří se vzájemně dělí o to, 

co je pro ně důležité a významné.

Většina křesťanů si aspoň matně 
uvědomuje, že všichni máme osobní 
vztah s Kristem. Jak si ale tento 
vztah udržet a rozvíjet ho uprostřed 
světa, který nás zahlcuje prací a sta
rostmi? Velmi důležitým rozměrem 
každého vztahu je setkávání. Proto 
se tento článek zaměřuje na způsob, 
jak zlepšit a rozvinout náš vztah 
s Kristem pomocí častých setkání 
s ním. K tomu nás ostatně povzbu
zuje i papež František ve své exhor
taci Evangelii gaudium, když cituje 
svého předchůdce papeže Benedikta 
ohledně důležitosti takových setká
ní: „Na počátku křesťanského života 
není určité etické rozhodnutí nebo 
nějaká velká idea, nýbrž setkání 
s událostí, s Osobou, která otevírá 
před životem nový obzor a dává mu 
rozhodující zaměření“ (Deus caritas 
est �; Evangelii gaudium 7).

Prvky setkání s Kristem
Při budování osobního vztahu je vel
mi důležitý čas, který spolu s druhou 
osobou trávíme. Připouštím, že do
pad takového setkání nezávisí vždy 

na délce společně prožitého času. 
Říci „Miluji tě“ trvá jen jednu vteři
nu, ale těchto pár slov může dát i vel
mi krátkému setkání neskutečný 
význam. Navrhuji proto, abychom 
zvýšili počet setkání s Kristem 
během svého dne. Není přitom 
potřeba přidávat navíc nějaký čas, 
který bychom během dne věnovali 
modlitbě.

Dokonce ani nezamýšlím tato 
setkání nazývat modlitbou, protože 
nenahrazují konání pravidelné mod
litby, kterou už máme v denním roz
vrhu. Tato přidaná setkání nejsou 
časově náročná – často jde jen 
o sekundy, jak spolu se sv. Ignácem 
najít Boha ve všech věcech. Můžeme 
jich tedy do našeho dne přidat celou 
řádku a nevyžaduje to nějaké zvlášt
ní úsilí.

Navázat spojení
Při našem setkávání s Kristem je 
důležité, že se s ním spojujeme vědo
mě. I když je s námi přítomen stále, 
potřebujeme s ním nějak navázat 
spojení, podobně jako přátelé, kteří 
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se při setkání pozdraví. Nepoužije
me sice slov, která se použijí mezi 
lidmi (žádné „Ahoj, Kriste, jak se 
máš“), ale potřebujeme si uvědomit 
Kristovu přítomnost a to, že on si 
uvědomuje tu naši.

Mohu si proto představit, že Kris
tus mi věnuje celou svou pozornost. 
Nemusím to vyjadřovat slovy, mohu 
ale použít jednoduchý způsob, kte
rým Ježíš oslovil Marii Magdalskou 
po svém zmrtvýchvstání, když si 
myslela, že se setkává se zahradní
kem (Jan 20,16). Tehdy ji s láskou 
oslovil jménem: „Marie!“ Můžu si 
tedy představit, že Ježíš se stej
nou láskou vyslovuje i moje jméno. 
Přitom si uvědomuji jeho přítom
nost a to, že o mně ví. 

Jak dlouho má toto navázané spo
jení trvat? Stačí jen pár vteřin, ale 
také můžu v tomto vědomí Kristovy 
přítomnosti setrvat trochu déle, jak 
mi to dovolují okolnosti. Svatý Ignác 

hovoří o něčem podobném, když 
v Duchovních cvičeních popisuje 
přípravnou modlitbu, kterou má 
exercitant dělat na začátku každé 
meditace. Rozdíl je v tom, že 
sv. Ignác požaduje, abychom všech
no zaměřovali k Bohu a směřovali 
k duchovní svobodě. Naopak v těch
to častých setkáních s Kristem, která 
tu navrhuji, je pozornost nejprve 
zaměřena na vědomí jako takové: 
uvědomuji si, že Kristus o mně ví.

Sdílení osobního smyslu
Ve vztahu s Kristem sdílíme to, co 
má pro nás v životě smysl a význam, 
a on s námi sdílí svůj pohled na to, 
co je v životě důležité. Záměrem 
Duchovních cvičení je pomoci nám, 
abychom poznali, co skutečně chce
me, oproti tomu, co bychom si mohli 
myslet, že chceme. Vztah s Kristem 
a přebývání v jeho přítomnosti nám 
přináší vnitřní svobodu, díky které 
jsme schopni opustit své nízké zájmy 

„Ve vztahu s Kristem 
sdílíme to,  co má pro nás 
v životě smysl a význam,“ 
zdůrazňuje americký 
jezuita Edward Kinerk
(Foto archiv)
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ve prospěch zájmů vyšších a hlub
ších. Jinými slovy, i po velmi krát
kém setkání s Kristem mohu dospět 
k velmi odlišnému náhledu na to, co 
je pro mě osobně důležité a smyslu
plné.

Jde tedy o to se ptát, co je osobně 
důležité a smysluplné pro Krista. 
Svatý Ignác to dělá ve svých Exerci
ciích, když ve třetí průpravě rozjímá
ní tzv. Druhého týdne povzbuzuje 
exercitanta, aby si vyprosil „vnitřní 
poznání Pána, který se pro mne stal 
člověkem, abych ho více miloval 
a následoval“ (DC 104). Je totiž 
nemožné mít s někým osobní vztah, 
aniž bychom jej více poznali a vážili 
si ho, aniž bychom porozuměli tomu, 
co považuje za důležité a smysluplné. 
To samé platí pro náš vztah s Kris
tem. Čím blíže k němu přicházíme, 
tím více si vážíme toho, kým je a co 
pro nás vykonal, a o to více s ním 
chceme být spojeni.

Důvěra, že mě Kristus miluje
Po mnohaleté zkušenosti při dávání 
exercicií nemám pochyb o tom, že je 
pro nás pro všechny těžké opravdu 
důvěřovat tomu, že jsme Bohem 
milováni. Nedokážu s jistotou říct, 
proč to tak je, ale myslím, že to sou
visí se skutečností, že si lásku Boží 
nemůžeme nijak zasloužit. Je to ryzí 
dar, který je zcela mimo naši kontro
lu. Dalším důvodem může být, že 
nás nekonečná Boží láska může 
děsit. Proč? Protože láska vždy 
vyžaduje odpověď. Když mi někdo 

řekne: „Miluji tě k zbláznění,“ nemo
hu prostě jen kývnout hlavou a jít 
pryč. Musím odpovědět. Buď nabíd
ku lásky druhého člověka odmítnu, 
nebo udělám něco, čím ho povzbu
dím k pokračování vztahu. Kristova 
láska není jiná, pouze mě nesmír
nost jeho lásky volá k ještě silnější 
odpovědi: buď k urputnějšímu odpo
ru, nebo k hlubší odevzdanosti. Mož
ná kvůli tomu, abych se vyhnul odpo
ru, který je způsoben obavami 
z hluboké odevzdanosti, dávám 
přednost tomu, že si udržuji odstup 
od uvědomění si Boží lásky.

V tomto ohledu nám konkrétní 
zkušenost Kristovy stálé milující pří
tomnosti může pomoci růst v důvě
ře, že jsme milováni, a zmenšit oba
vy z této lásky.

Shrnuto: čím více času trávíme 
s tím, kdo nás miluje, tím více roste 
naše jistota, že jsme milováni, a o to 
více také chceme tuto lásku zakou
šet. Dále je důležité, že kdykoliv si 
uvědomujeme Kristovu přítomnost, 
uvědomujeme si, že on si láskyplně 
uvědomuje nás. Nakonec bychom 
nikdy neměli dovolit, aby nám poci
ty studu nebo viny zabránily v těchto 
setkáních; naopak, jsou to chvíle, ve 
kterých tato setkání potřebujeme 
o to více.

E. Edward Kinerk SJ
Ze Studies in the Spirituality of Jesuits, 

48/3 (Autumn 2016)
přeložil Petr Havlíček SJ

(pokračování v příštím čísle)
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Křest krve jako pascha
Mučednictví je spjato s Kristovou přítomností mezi námi. Jeho přístup je 
protikladem ideologie sebevražedných útočníků. Nechal se zabít svými katy, 
aby sdílel úděl s trpícím člověkem, ne aby prosadil lidské cíle. Pronásledovaná 
církev si uvědomuje, že co bylo s Kristem ukřižováno, bude také vzkříšeno. 
Kříž tedy není znamením porážky, ale začátkem vítězství.

Pronásledování církve je pro
dlouženou nenávistí vůči Kristu. Při
náležitost k Božímu království, jež 
přichází v Ježíšově smrti a vzkříšení, 
je osobní akt. Mučednictvím se člo
věk stává součástí církve, Kristova 
proměněného těla. Stát se Kristu po
dobným ve smrti znamená vstoupit 
branou do církve, Kristova těla. 
Mučednictví, jemuž předchází pro
následování, je podstatnou známkou 
pravosti církve.

Od pronásledování k mučednictví
„Čím víc nás kosíte, tím více nás je. 
Krev křesťanů je sémě,“ prohlásil 
kdysi Tertulián. Od vztahu pronásle
dování a mučednictví se odvíjí naše 
uvažování a zakoušení způsobu, jímž 
Boží království vstupuje do lidských 
dějin v Synu, který vydává svůj život 
za druhého. V pozadí je tajemství 
svobody lásky. Člověk, který se stane 
křesťanem, se tím, jak snáší proná
sledování a přijímá mučednictví, 
připodobňuje takto projevené svo
bodě lásky Boha k člověku. 

Zkušenost prvotní církve, jak ji 
zachycuje nejstarší vrstva tradice 
v listech apoštola Pavla, je navždy 
spojena s mystickým zvoláním: „Šav
le, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ 
(Sk 9,4) Stejná věta se objevuje 
i v Pavlově obhajobě před králem 
Agrippou, když objasňuje své obrá
cení. Z pronásledovatele se stal Kris
tův učedník. Osobní svědectví se 
odvolává na zaslíbení. Ježíš, který 
trpěl a byl vzkříšen z mrtvých, je tím, 
kdo zachraňuje ze smrti. Přijetí toho
to způsobu účasti na Kristově životě 
se stává údělem křesťana. Tento úděl 
přestává být ortelem nad životem, je 
vítězstvím života. Pavlovi se stává 
zjevným osobně a niterně: „Nemohl 
jsem se postavit proti nebeskému 
vidění“ (Sk 26,9). A vydává svědectví 
před lidmi, otevírá oči, odkrývá per
spektivu zasvěcení a oběti.

Pro svět je to bláznovství a zároveň 
i pozvání k překonání pochybností. 
Mučednictví otevírá životní téma 
víry. Svoboda člověka spočívá v tom, 
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že objeví způsob, jak se může znovu 
narodit, totiž na způsob Kristův. 
Pavel to objasňuje rozlišením mezi 
rozením k otroctví a ke svobodě, 
mezi pozemským Jeruzalémem 
a Jeruzalémem nebeským. Pronásle
dováním se otevírá propastnost zla, 
kdy „narozený způsobem přiroze
ným pronásleduje narozeného způ
sobem nadpřirozeným“ (Gal 4,29).

Síla slabosti
Sám Pavel prožil tuto velkou promě
nu, a proto chápe pronásledování 
jako součást postupného Kristova 
vítězství. Zde se rodí vlastní postoj 
křesťana, který vidí zotročenost těch, 
kteří pronásledují a musí opustit 
domov. Pronásledovaní jsou naopak 
svobodní a domov tím získávají. Slo

vy apoštola Pavla: „Býváme proná
sledováni, ale ne opuštěni. Býváme 
sráženi k zemi, ale ne zničeni“ (2Kor 
4,9). Proto jako Pavel s radostí přijí
máme slabosti, příkoří a pronásle
dování a snášíme to pro Krista. 
Neboť naše slabost je paradoxně naší 
silou (srov. 2Kor 12,10).

Vrcholnou měrou se tato síla pro
jevuje v přikázání lásky, které Pavel 
ztvárňuje ve slovech, jež budou na
vždy rezonovat v době pronásledo
vání jako nesporný projev Ducha: 
„Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, 
žehnejte, a neproklínejte“ (Řím 
12,14). Říká to ten, který zažil kame
nování Štěpána a schvaloval je, poz
ději se ho však dotklo bezmezné Boží 
milosrdenství. Cestu od mučednictví 

Kdy jste se setkal s pronásledováním křesťanů 
a co vám tato zkušenost přinesla?

Po mé konverzi ke křesťanské víře v jednadvaceti letech se tajná 
policie StB zajímala o prostředí, jehož jsem byl součástí. Já jsem 

byl zadržen a vyslýchán teprve po podpisu Charty 77 v roce 1977. 
Byl jsem překvapen, jak dobře jsou vyšetřovatelé informováni 

zejména o mé přednáškové činnosti v neoficiálních křesťanských 
společenstvích. Výslechy provázely vážná varování a výhrůžky, co 

mě čeká, budu-li ve svých aktivitách pokračovat. Nejhorší byly 
hrozby, že bude zahájeno trestní stíhání, budou mi odebrány děti 

a dány k adopci. Nikdy jsem nevěděl, zda a kdy se vrátím domů. 
Trvalo řadu let, než jsem našel odvahu vzepřít se a odmítnout 

vypovídat o čemkoli. Šikanování a zatýkání sice pokračovalo, ale 
pak se sepsal protokol, že odmítám mluvit, a šlo se domů. 

Nakonec nejbolestnější bylo porevoluční zjištění, kolik mých 
domnělých přátel, spolupracovníků StB, se na mém sledování 

podílelo. Nikdo z nich se mi neomluvil.  

Daniel Kroupa
filozof a disident

Anketa
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(martyrium) ke svědectví (marty
ria) osvětluje list Židům (srov. 
Žd 11,1–2.33–40).

Bez celoživotního postoje, který je 
křesťanu darován v účasti na Kristo
vě kříži a zmrtvýchvstání, nemůže 
svět uniknout šílenství, které utrpe
ní lidstva i celé zkoušené planety při
náší. Papež František tuto myšlenku 
rozvíjí ve své encyklice Laudato si’: 
„Sestra země v těchto situacích 
bolestně naříká, čímž se připojuje ke 
sténání opuštěných tohoto světa. Ti 
od nás s pláčem požadují změnu 
směru. Nikdy jsme náš společný 
domov nekazili a nehanobili tak jako 
během posledních dvou století.“

Otázce smyslu křesťanského přijí
mání pronásledování a mučednictví 

se nemůže vyhnout žádný křesťan. 
Dějiny spásy totiž stále pokračují 
a svět nedojde bez církve mučedníků 
dneška svého cíle. To, že „krev 
křesťanů je sémě“, není pouhý slo
gan, nýbrž vyjádření způsobu, jak 
církev v dějinách putuje s Kristem. 
Smyslem mučednictví je svědectví 
o Boží věrnosti. 

Proti plodnosti Ducha
Svět nedosáhne cíle bez církve. 
Z tohoto hlediska je možno objasnit 
starobylé přesvědčení víry, že mimo 
církev není spásy. Není spásy mimo 
přijaté, zakoušené a promýšlené 
sjednocení celého Božího lidu s Kris
tem, jenž proměňuje bolest a utrpení 
světa. Mimo věrnost, jež je dosvěd
čena ve zkoušce pronásledování 

Při svém působení v Ugandě v letech 2009 až 2011 jsem 
pracoval společně s řádovými sestrami z Indie. V rámci své 
misijní kongregace jsou vysílány do třetích zemí podporovat 
vzdělávání, zdravotnictví a obecně zlepšovat podmínky pro 
chudé lidi v odlehlejších oblastech světa. Řádové sestry hlásící 
se ke křesťanství v převážně hinduistické společnosti v Indii se 
často potkávají s ostrakizací a předsudky. Vzpomínám si, že 
jedna ze sester měla nad zápěstím ruky vytetovaný malý křížek, 
a já se v jedné chvíli zeptal, jak k němu přišla. Odpověď mě 
zarazila, vytetovali jí ho proti její vůli, aby byla doživotně 
„označena“ jako křesťanka pro celé své okolí. 

Nemusí se jednat vždy o promyšlené, organizované 
pronásledování jakýchkoliv skupin, nejen těch křesťanských, 
aby si člověk uvědomil, že svobody v jedné společnosti nejsou 
automaticky svobodami v té druhé. A že to, co se nám může 
zdát normální, je jinde vykoupeno těžšími zkouškami.  

Ondřej Suchánek 
humanitární 

pracovník

Anketa
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a mučednictví, jinak řečeno mimo 
dary a plody Ducha v těle Kristově, 
není možné najít v tomto světě smys
luplně odůvodněnou naději. 

Pronásledování je zaměřeno pře
devším proti duchovní plodnosti. 
Nový život se nesmí narodit, protože 
ukazuje v plné nahotě prázdnotu 
života bez proměny v Kristu. V pro
následování je přítomna Kainova 
zášť a nepřejícnost, ale také neschop
nost připustit Boží milosrdenství. 
Pravzorem pronásledování a mučed
nictví se stalo vyprávění o umučení 
sv. Polykarpa. Nese v sobě teologic
ký záměr ukázat Polykarpa jako 
model světcemučedníka, který byl 
ve všem připodobněn svému Mistru. 
Tato podobnost je nápadná v růz
ných detailech, včetně způsobu zra
dy, zatčení a odsouzení. Polykarp byl 

zabit jako otec, který plodí křesťan
skou obec do věčnosti. 

Z Boží strany není zájem o člověka 
a soucit se světem charitou ani tech
nickou záležitostí náboženské praxe, 
a už vůbec ne pouhým lidským či
nem duchovní atletiky či naopak pů
sobením nadpozemské, magické 
a všeprostupující energie. Člověk 
nemůže mučednickou korunu získat 
vlastními silami. Mučednictví není 
plodem hrdinství člověka, nýbrž je 
svědectvím o tom, jak Bůh lidskou 
slabost proměňuje v sílu. Mučednic
tví má navíc společenskou povahu, 
je činem konaným před očima Boží
ho lidu, který zde rozpoznává Kris
ta.

Jestliže se mezi námi objeví 
mučedník, přede všemi se objeví 
v situaci perzekuce. Mění církev 

V minulých letech jsem navštívil např. Čínu, Írán, Irák, Súdán, 
Kubu aj. Konkrétní podoba a rozsah  pronásledování křesťanů 

jsou různé. Mnohokrát při setkáních jsem byl osloven statečnos-
tí, vroucností a neokázalým vyznáváním víry sester a bratří 

v Kristu. Prožíval jsem skutečnou univerzalitu a katolicitu 
putujícího Božího lidu. Zasáhla mne radost z evangelia tamních 

křesťanů, kteří často žijí v nuzných podmínkách vystaveni 
rozličným šikanám. Ježíš je pro ně opravdovým pokladem, nejen 

ozdobou a průvodním vztahem vedle jiných v jejich životech. 
Navzdory vnějším nepříznivým okolnostem žijí evangelijní 

naději, která nemá nic společného s těšínským jablíčkem. Jsem 
dodnes hluboce zasažen těmito pozitivními zkušenostmi 
a stydím se, jak občas nedostatečně vzdoruji setrvačnosti 

a pohodlnosti ve víře. My Evropané se máme od nich co učit, 
aniž ztrácíme svoji duchovní kulturu. 

Václav Malý 
biskup

Anketa
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v církev mučedníků, která je plodem 
církve pronásledované. Mučednictví 
vstupuje do společnosti jako pro
hloubený zájem o Boží život v nás 
tím, že „pohrdá“ smrtí v síle nového 
života. Nehledá smrt, ale dává před
nost mravní hodnotě života před 
jeho prostým plynutím. V paměti 
našeho národa čelíme například 
otázce, co ve společnosti jako celku 
způsobila smrt Jana Palacha a jak 
jeho smrt žije v naší přítomnosti. 

Smrt křesťana jako pascha
Sdílíli společenství církve s Kristem 
jeho životní úděl, mučedníci v něm 
tvoří klíč k pochopení účinnosti Kris
tovy smrti a jeho nové přítomnosti 
mezi námi. Svobodné přijetí proná
sledování, vyhnanství, vězení, muče
ní, ba i smrti kvůli nenávisti k víře 
(odium fidei) je oním aspektem 
křesťanského života, který uchovává 

každému společenství věřících věro
hodnost.

V čem tato věrohodnost spočívá? 
Na tuto otázku ve svých teologických 
meditacích odpovídá Karel Rahner 
(Zur Theologie des Todes: Mit ei
nem Exkurs über das Martyrium, 
1958). Podle něho je třeba zdůraznit 
jistý trpný charakter Ježíšova přístu
pu k jeho pronásledovatelům. Při
stupuje ke své smrti vědomě s tím, 
že se nechá ukřižovat. To je proje
vem jeho svobodné lásky k Otci a člo
věku, ale také darem odvahy ke svě
dectví. Člověk nemá jen přitakat 
smrti samé, smířit se s koncem 
pozemského života jako se sle
pým ortelem či pouhým lidským 
údělem, nýbrž je ve vrcholném aktu 
svobody pozván k tomu, aby ve smr
ti přitakal smyslu svého bytí.

To může dát a dává jen víra v Ježí
še Krista, pravého Boha a pravého 

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. (...) [Izraelští] 
svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli to-
ho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali 
ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk 
vojska cizinců; ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a od-
mítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. 
Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, 
řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli 
nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích 
a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv 
osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, 
který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás“ 

(List Židům 11,1–2.33–40).
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člověka. Díky této skutečnosti je pro 
věřícího smrt „přejitím“ (paschou), 
hlubokým, nevratným a definitivním 
pádem do rukou milosrdného Otce. 
Mučedník je znamením, že ani ve 
smrti není člověk opuštěn. Svět jej 
vidí hynout v krutosti, která však 
v něm není s to zničit život s Kris
tem. Jeli lidské bytí před Bohem 
ještě oddělené od jeho lidského bytí 
před světem, v mučednictví se slévá 
do jedné neoddělitelné novosti, kte
rá září navenek jako koruna vítěz
ství.

Proč si připomínat mučedníky?
Mučedník přitakává vírou a umírá 
s Kristem v Bohu. Proto je smrt 
mučedníka křesťanskou smrtí v pra
vém slova smyslu a proto mučednic
tví patří k podstatě církve. Protože 
se projevuje navenek, má mučednic
tví charakter svátosti. Proto tradice 
vždy připisovala mučednictví stej
nou sílu jako křtu a hovoří o „křtu 
krve“. Podobně můžeme objasnit 

i ochotu k mučednictví v osobním 
zaslíbení člověka, které probouzí 
v jeho srdci viditelné znamení mys
tických darů.

Křesťan, který se rozhodl zasvětit 
Bohu, a tím v sobě rozvíjet různé for
my radikálně křesťanského životní
ho stylu, je mučedníkem nekrvavým. 
Mučednictví jako pasivní přijetí smr
ti s Kristem je životně důležitou pro
tiváhou aktivismu. Mnozí jen stěží 
umí odolávat pokušení, která na člo
věka přichází, když se má rozhodo
vat v otázce, jak tímto svým činem či 
jednáním ve společenství církve uká
zat, že Bůh je vždy na prvním místě.
Mučedníky si připomínáme ne pro
to, abychom oslavovali pohanský 
ideál statečnosti, odvahu politické 
angažovanosti nebo boj za práva 
utlačovaných, nýbrž aby společen
ství církve uchovávalo primát Boží
ho působení, jež se projevuje i v lid
ské slabosti.

Pavel Ambros SJ

Umučení svatého Albana, 
nejstaršího mučedníka na 

území dnešní Velké Británie. 
Kresba ze středověkého 

rukopisu uloženého v Trinity 
College Library v Dublinu

(Reprofoto archiv)
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Jako i my odpouštíme

Cyrile, podle organizace Open Doors bylo v roce 2019 nejméně 
260 milionů křesťanů pronásledováno. Kde se bere tolik 
nenávisti vůči křesťanům? 

Na otázku dôvodov prenasledovania kresťanov je odpoveď veľmi jednodu
chá a nepochádza odo mňa, ale od samého Krista, ktorý ju poskytol svojim 
učeníkom v predvečer svojej vykupiteľskej smrti na kríži: „Ak vás svet nená
vidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mi
loval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, 
svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je 
väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak za
chovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť 
pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal“ (Jan 15,18–21).
 
V knize rozhovorů „Kresťan by mal byť hrdinom“ se dotýkáš svě-
dectví života křesťanů na Blízkém východě. Vícekrát jsi země 
v tomto regionu navštívil. Jaké poučení sis odnesl? 

Hovoríme o strete civilizácií a ideológií, preto tu musíme zaradiť konflikt 
medzi sunnitmi a šiítmi, Saudskou Arábiou a Iránom, stret globálnych záuj
mov veľmocí Ruska a USA, pokus Turecka o získanie roly miestneho jazýčka 
na váhach Blízkeho Východu atď. Popri tom si súčasne spomínam na trochu 
cynický komentár jedného európskeho  producenta vojnovej techniky, ktorý 
mi povedal: „No, viete, Sýria je dnes  najväčším skúšobným polygónom, 
strelnicou, kde si môžeme overiť fungovanie  a účinnosť jednotlivých systé
mov v praxi.“

K tomu si spomínam na slová jedného Sýrčana, ktoré sú skôr z kategórie 
smutného čierneho humoru: „My sme radšej keď nás – samozrejme v rámci 

Bezmála tři tisíce křesťanů byly vloni kvůli své víře zavražděny, více než tisíc 
unesen, každý den průměrně 32 zneužito. Jen v Severní Koreji je podle 
odhadů ve vězení 50 až 70 tisíc věřících, svobodně vyznávat svoji víru nemo-
hou křesťané ani v mnoha dalších zemích. Právě pronásledování církve bylo 
tématem našeho rozhovoru s arcibiskupem Cyrilem Vasiľem SJ.
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boja proti teroristom – bombardujú Američania, ako keď to robia Rusi. Ame
ričania sú o niečo presnejší a väčšinou aj trafia to, čo chcú, hoci sa niekedy 
tiež riadne pomýlia, no tí druhí to pre istotu ponímajú skôr tak širšie, či ploš
ne, aby pri tom trafili aj to, čo naozaj chcú.“ Nechcem tým rozpútať debatu 
o kvalite zbrojných systémov a taktických postupov jednotlivých veľmocí, 
jednoducho len interpretujem, ako to subjektívne vnímajú tí, ktorí žijú a trpia 
v oblastiach bojov.

Vybavíš si ze svých cest po Blízkém východě nějaké silné momen-
ty, na které nemůžeš zapomenout? 

Prvá spomienka je z kresťanskej obce Maaloula, ktorá je známa tým, že je 
jedným z mála miest v Sýrii, kde obyvatelia dodnes hovoria starobylou ara
mejčinou, ktorá je najbližšia reči, ktorou hovoril Pán Ježiš a apoštoli. Strh
nuté kríže z veží miestnych chrámov, spálené ikony a vypichnuté oči na nás
tenných freskách Krista, Bohorodičky a svätcov – to tu ostalo po odchode 
bojovníkov Islamského štátu.

Ďalšie sú spomienky na osoby: napríklad na rozhovor s františkánskym 
pátrom, ktorý bol dvakrát predvedený pred popravčiu čatu s tým, aby kon
vertoval na islam, alebo na rehoľnú sestru, ktorá sa venuje deťom, vojnovým 
sirotám a spolu s tímom psychológov sa snaží prebudiť v nich stratené det
stvo. Ostaly my v pamäti detské kresby horiacich domov, tankov, odrezaných 
hláv, padajúcich bômb – obrazy, ktoré sa vyplavujú z ich pamäti, hrozné 
zážitky, od ktorých sa chcú maľovaním oslobodiť. Pamätám i na dievča 
s amputovanou nohou po výbuchu strely s mínometu. Na moju otázku, z kto
rej strany frontu priletela osudná rana, jednoducho odpovedala: „Neviem. 
A nie je to jedno? Aj keby som to vedela, nohu mi to aj tak nevráti.“
 
Co od nás pronásledovaní křesťané očekávají? A co jim my můžeme 
nabídnout? 

Každé utrpenie a prenasledovanie si zasluhuje pozornosť a solidaritu. 
Povedzme si ale otvorene, že citlivosť a solidarita býva niekedy podmienená 
aj fyzickou, rasovou, kultúrnou, či inou blízkosťou osôb. Mŕtvi z 11. septem
bra pri páde „Dvojičiek“ v New Yorku sú rovnako „mŕtvi“ ako obete represálií 
ktoré zabíjajú členovia islamskej bojovej organizácie Boko Haram v Nigérii. 
Tí prví ale boli väčšinou belosi, zamestnanci centra svetového biznisu, mali 
väčšinou ten správny pas a ich smrť sa odohrala v priamom prenose.

Vyvraždenie chudobných obyvateľov desiatok dedín niekde v africkej 
džungli, či subsaharskej stepi, ďaleko od svetiel reflektorov, sme schopní 
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vytesniť z večerného spravodajstva i nášho vnímania. Hovoriť o tom ako 
o nejakých nepodstatných afrických kmeňových náboženských nepokojoch. 
Obete atentátu v Paríži privedú do ulíc manifestovať milión rozhorčených 
občanov, výbuchy nastražených bômb v koptských kostoloch v Egypte, či 
rozstrieľané telá zo sýrskej katedrály v Bagdade sú len nevýznamnou štatisti
kou. Môžeme sa pýtať či je to cynizmus, pokrytectvo, náhoda, alebo nevy
hnutná logika odstupňovanej citlivosti na utrpenie blížnych... 

Proč je pro Evropu tak snadné přeslechnout hlas pronásledova-
ných křesťanů?

S istou dávkou zjednodušenia by sme mohli povedať, že Európe na kres
ťanstve už nijako osobitne nezáleží, už sa k nemu jej obyvatelia nehlásia ani 
vo vlastných domovoch, tak prečo by sa mali špecificky zaoberať prenasledo
vaním kresťanov vo svete a utrpením iných vzdialených skupín? Prenasledo
vaní kresťania vo svete si to začínajú čoraz viac uvedomovať  a aj preto k Eu
rópe, ktorá bola kedysi pre nich ich kultúrnym a duchovným spojencom 
strácajú dôveru.
 
Církev ve střední a východní Evropě prožila také pronásledování. 
Co může tato naše zkušenost přinést dnešní církvi? 

Mali by sme sa stať hlasom umlčaných, protagonistami solidarity i organi
zátormi medzinárodnej pomoci prenasledovaným kresťanom. Budeme tým 
len splácať dlh vďačnosti voči tým, ktorí sa zastávali nás v časoch prenasle
dovania a neslobody.

Cyril Vasiľ se na začátku 
roku 2020 stal 
apoštolským administrá-
torem pro košickou 
řeckokatolickou eparchii
(Foto archiv)
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 Žijeme na šťastné polokouli a těšíme se ze svobody. Ale nemůžeme 
přehlédnout postupné vytěsňování křesťanství z veřejného živo-
ta. Je třeba se obávat nových forem pronásledování? 

 Aj Boží nepriateľ sa vo svojom boji učí a zdokonaľuje. Pochopil, že krvavé 
prenasledovanie dosahuje zväčša len dočasné a prchavé výsledky. Preto sa 
teraz radšej zameriava na podporu dlhodobého a nenápadného procesu mar
ginalizácie kresťanstva a kresťanov viacerými komplementárnymi spôsobmi. 
Najprv formou rozvratu zvnútra, teda zvlažnením náboženského života upro
stred samotných kresťanských komunít a následne rozširovaním spôsobu ži
vota poznačeného totálnym hodnotovým relativizmom, resp. oficiálne štan
dardizovaným spôsobom verejného i osobného života ako by Boh neexistoval, 
teda akoby viera, či neviera bola takou okrajovou záležitosťou či osobným ko
níčkom ako včelárstvo, alebo záujem o vodné lyžovanie, či riešenie problé
mov Rubikovej kocky.
 
Existuje i dnes povolání k mučednictví? 

Samozrejme. A to najčastejšie v tej nekrvavej forme, v pôvodnom význame 
slova mučeník (martyr znamená „svedok“) – ako vydávanie svedectva o Kris
tovi a pravde o človeku i o Bohu, ktorú nám priniesol.
 
Někteří křesťané v době perzekuce podlehli pokušení strachu. Jak 
přistupovat k těm, kteří byli slabí a selhali?

Každý z nás by v tejto súvislosti mal mať pred očami sv. Petra. Pánom vy
volený apoštol Peter je najkrajším obrazom ľudského strachu a pádu, ale aj 
pokánia, obrátenia, prijatia i vyzdvihnutia. Kto nikdy nepadol, nech chváli 
Pána za dar vytrvalosti, kto padol a zradil, nech si je vedomý, že Kristus mu 
vždy podáva  ruku zmierenia, odpustenia pozdvihnutia. Na to musí pamätať 
aj Cirkev a podľa toho sa správať ku všetkým.
 
Je možné si v době pronásledování uchovat modlitbu za nepřáte-
le? 

Ľudsky to je takmer nemožné ale súčasne je to nevyhnutné – ak chceme 
byť a ostať kresťanmi. Táto modlitba je súčasťou Modlitby Pána, ktorú ako 
jedinú, nás Ježiš naučil: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svo
jim vinníkom.“
 
Můžeš se s námi rozdělit o svoji osobní zkušenost ze setkání s pro-
následovanými jezuity? 
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Osobitne si chcem spomenúť na nášho spolubrata  jezuitu Paola dall´Oglio, 
ktorý bol unesený v lete roku 2013 v meste Rakka a nič nevieme o jeho osu
de; či na návštevu hrobu ďalšieho nášho spolubrata holandského jezu
itu Fransa van der Lugta zavraždeného komandom na dvore našej rezidencie 
v meste Homs; ako aj na ďalších spolubratov ktorých som stretol v Sýrii, kde 
konajú obdivuhodnú prácu s utečencami v rámci Jesuit Refugee Servis.
 
Na závěr mi dovol jednu osobní otázku: Nosíš v sobě životní pří-
běh pronásledování někoho jiného tak, že utváří podobu tvé 
duchovní zkušenosti? 

Ako biskup gréckokatolíckej cirkvi mám pred sebou žiarivý odkaz dejinnej 
skúsenosti tejto cirkvi a jej blahoslavených biskupov Petra Pavla Gojdiča, Va
siľa Hopka a Teodora Romžu, rehoľníka Metoda Trčku a desiatok a stoviek 
bohuznámych mučeníkov a vyznávačov, z duchovného dedičstva, ktorých 
naša cirkev i ja osobne žijeme dodnes.

Prof. Cyril Vasiľ SJ se narodil 10. dubna 1965 
v Košicích. Po gymnáziu v Košicích absolvoval 
v letech 1982–1987 teologická studia v Brati
slavě. Vysvěcen na kněze byl roku 1987 pro 
službu v prešovské řeckokatolické eparchii. 
Ještě toho roku odjel do Itálie a zahájil 
studium práva na Papežském východním 
institutu (PIO) v Římě. V roce 1989 dosáhl 
licenciátu kanonického práva a v následujícím 
roce vstoupil do jezuitského noviciátu v Jano
vě. V roce 1994 obhájil doktorát z kanonické
ho práva na PIO. Na škole pak dále působil 
jako vyučující, jako děkan Právnické fakulty, 
prorektor PIO a od roku 2007 rektor. V roce 
2009 ho papež Benedikt XVI. jmenoval 
arcibiskupem a sekretářem Kongregace pro 
východní církve v Římě. Papež František jej 
jmenoval apoštolským administrátorem „sede 
plena“ košické eparchie pro katolíky byzant
ského obřadu. Je autorem mnoha knih 
a článků.
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Mučedníci posledních staletí
Papež Jan Pavel II. kdysi poznamenal, že ke konci druhého tisíciletí se církev 

opět stala církví mučedníků. Ve 20. a 21. století byla rozpoutána nejkrvavější 
perzekuce křesťanů v dějinách. Překonala pronásledování raného 

křesťanství, masové popravy věřících v Japonsku v 17. století, ba i úsilí 
o odkřesťanštění společnosti během Velké francouzské revoluce.

Na začátku dlouhé řady figuruje 
genocida Arménů Turky. Křesťané 
byli v Osmanské říši systematicky 
likvidováni v době první světové vál
ky a krátce po ní. V letech 1915–1918 
bylo vyvražděno kolem 1,5 milionu 
Arménů. Během Asyrské genocidy 
byli na podnět místních politiků 
masově vražděni i syrští křesťané.

Neméně kruté bylo období španěl
ské občanské války (1936–1939), 
které bylo dovršením protikřesťan
ského směřování po odchodu krále 
Alfonse XIII. V rozdělené zemi se 
střídaly levicové a konzervativní vlá
dy. V roce 1932 byl zakázán jezuitský 
řád, nedlouho poté byl omezen život 
celé církve. Španělskem prošla vlna 
rabování, ničení kostelů a násilných 
útoků proti kněžím a řeholníkům. 
Během tohoto pronásledování zahy
nulo 13 biskupů, bezmála 4200 die
cézních kněží a seminaristů, skoro 
2650 řeholníků a tisíce laiků.

Když na začátku doby nacionální
ho socialismu v Německu (1933 až 

1945) všechny diecéze vyhlásily, že 
členství v NSDAP je neslučitelné 
s křesťanskou vírou, byli vyznavači 
Ježíše Krista nahlíženi jako reakcio
náři, kteří se postavili proti německé 
obrodě. Proto fašistický režim chá
pal jako svoji prvořadou povinnost 
překonat křesťanství novou vírou, 
založenou na nadřazenosti němec
kého národa. V době 2. světové války 
se útoky proti církvi vystupňovaly. 
Jen v koncentračním táboře Dachau 
bylo uvězněno více než 2800 duchov
ních z Polska, Německa, Nizozemí 
a dalších zemí. Přežila jen polovina 
z nich.

Prolévání krve na Východě
Během boxerského povstání v roce 
1900 došlo v Číně k masakru křesťa
nů, především zahraničních misio
nářů. Křesťanství bylo považováno 
za evropské náboženství, a proto 
byly během revoluce vedené Národ
ní stranou (1925–1927) a Čankajš
kem popraveny velké skupiny věří
cích.
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Své mučedníky má Kristova církev 
i na území bývalého Sovětského sva
zu. Postup Rudé armády v letech 
1944–1945 spustil v baltických 
zemích, dosud tradičně křesťan
ských, vlnu pronásledování, podob
ně jako tomu bylo i během ruské 
občanské války v letech 1917–1920. 
Jen na základě úředních nařízení 
byly miliony lidí zabity či bez soud
ního procesu deportovány na Sibiř. 
Politika přesídlování za vlády stali
nismu se rovnala masovému vyhla
zení. Nenávist proti křesťanům byla 
sycena motivy ruského nacionalis
mu, stalinistické ideologie, ale také 
proklamovaného třídního boje. 

Již od roku 1940 věřící v Estonsku 
čelili protikřesťanské agitaci ze stra
ny Sovětského svazu. Se vznikem 
Estonské sovětské socialistické 
republiky byla činnost církve zaká
zána a většina duchovních deporto
vána ze země. Podobně tomu bylo 
v převážně katolické Litvě. V roce 
1945 komunistická státní moc 
v Bělorusku, na Ukrajině a ve zbytku 
východního bloku přijala velmi 
striktní protikřesťanská opatření.

V Albánii byli muslimští a křesťan
ští duchovní důsledně odstraňováni 
ze svých úřadů, aby se tak Albánie 
stala první ateistickou zemí na světě. 
V roce 1967 vyhlásila vláda zákaz 
jakékoliv náboženské činnosti včet
ně bohoslužeb. Komunisté všechny 
kněze a řeholníky uvěznili nebo je 
internovali v pracovních táborech. 

V Maďarsku, Jugoslávii, Polsku 
a NDR se státní orgány od 50. let 
snažily vytlačit křesťanství z očí 
veřejnosti, diskriminovaly členy 
církví a svoji perzekuci zaměřovaly 
především na aktivní křesťany. Tepr
ve od Gorbačovových reforem byla 
omezení postupně uvolňována.

Utlačená církev v Československu
Pronásledování křesťanů v Česko
slovensku bylo vedeno formou donu
covacích opatření, která způsobila 
po Albánii největší perzekuci církví 
v Evropě. Letos v dubnu jsme si při
pomněli 70 let od „akce K“, kdy 
komunistická Státní bezpečnost pře
padla mužské kláštery v celé zemi. 
Řeholníci byli internováni a budovy 
převzala do správy státní moc. Zaká
zána byla pastorační péče a duchov
ní působení se mělo omezit jen na 
bohoslužby. 

Další formou útlaku bylo znárod
nění církevního majetku v celé zemi. 
Při prosazování jednotného marxis
tického vzdělávání byly zavřeny cír
kevní školy. Během vykonstruova
ných procesů byli postupně 
odsouzeni téměř všichni biskupové 
a významné církevní osobnosti 
k vysokým trestům žaláře. Druhá vl
na perzekucí nastala začátkem 
60. let. Po roce 1969 sice nastoupilo 
uvolnění a doba normalizace, ta však 
byla poznamenána snahou infiltro
vat katolickou církev a zdiskredito
vat ji.
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Ruské pravoslaví
Samostatnou kapitolu tvoří proná
sledování Ruské pravoslavné církve, 
která byla spjata s carskou rodinou. 
Bolševici přísně oddělili stát a cír
kev, zrušili všechny výsady, zakázali 
náboženské vyučování ve školách, 
rozpustili kláštery a zavřeli farnosti. 
Přijali proticírkevní právní normy 
proti „nepracujícím“ a „kontrarevo
lucionářům“, které umožňovaly trest 
smrti bez soudního procesu. Značná 
část obyvatel byla nucena uprch
nout. Tisíce chrámů na venkově byly 
zničeny, věřící byli povražděni nebo 
zemřeli při hladomoru. 

Odhaduje se, že v letech 1917 až 
1940 bylo uvězněno na 120 tisíc 
kněží, mnichů, mnišek a jejich spo
lupracovníků, z nichž 96 tisíc bylo 
popraveno. Na konci 30. let bylo 
v Sovětském svazu oficiálně otevře
no asi tucet kostelů. Činnost Ruské 
pravoslavné církve byla obnovena 
v roce 1943. Byla svolána synoda 
a stolec patriarchy byl obsazen met
ropolitou Sergijem Stragorodským, 
pak bylo otevřeno několik tisíc chrá

mů a některé semináře. Vznikl nový 
konkordát mezi komunistickým 
režimem a ortodoxní církví. Pravo
slaví však bylo vnitřně rozdělené, 
kromě oficiálních struktur přežívalo 
i v podzemí. Tam ostatně působily 
i jiné náboženské skupiny a všechny 
– židé, muslimové, protestanté nebo 
katolíci – mají své četné mučedníky. 

V celém Sovětském svazu proběh
lo několik vln perzekuce. Jedním 
z cílů totalitního režimu bylo spojit 
pravoslavné křesťany celého světa 
pod vedením Moskvy, a posloužit 
tak ruským národním zájmům. Jaké
koli snahy o duchovní obnovu pra
voslaví byly krutě trestány. Příkla
dem je Alexandr V. Meň, který byl v 
roce 1990 přepaden a zavražděn. 
Katolíci byli v Sovětském svazu tvr
dě pronásledováni spolu s ostatními 
křesťany až do nástupu prezidenta 
Jelcina.

Křesťané nejpronásledovanější 
skupinou

Organizace křesťanské pomoci Open 
Doors uvádí, že více než dvě stě milio

V těžkých chvílích dějin se říkává:   „Vlast dnes potřebuje hrdiny.“ Mučedník 
může být chápán jako hrdina, ale zásadně je mučedníkem ten, kdo byl 
omilostněn. Je to milost Boží, a nikoli odvaha, která z nás činí mučedníky. 
Církev potřebuje každodenní světce důsledně žitého života, ale také ty,  
kteří mají odvahu přijmout milost být svědky až do konce, do smrti. Ti 
všichni jsou živou krví církve. Jsou svědky, kteří táhnou církev, dosvědčují, 
že Ježíš vstal z mrtvých a je živý, a potvrzují to důsledným životem v síle 
Ducha svatého, jehož se jim dostalo.

Papež František
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nů křesťanů přibližně v 60 zemích 
světa je dnes vystaveno ohrožení 
života, špatnému zacházení, mučení, 
systematickému znásilňování, věz
nění, diskriminaci a dalším formám 
útlaku. Zpráva dospěla v květnu 
2019 k závěru, že perzekuce křesťa
nů má někde dokonce podobu geno
cidy. Ze zprávy vyplývá, že Ježíšovi 
následovníci jsou dnes nejvíce pro
následovanou náboženskou skupi
nou na světě.

Izraelský profesor Jonathan Fox 
se systematickým pronásledováním 
věřících ze strany různých režimů 
podrobně zabýval a vytvořil přesnou 
klasifikaci různých forem státního 
útlaku vůči náboženským menši
nám. Je mezi nimi zákaz užívání ná
boženských symbolů, zákaz šíření, 
ba i vlastnění posvátných knih, ome
zování bohoslužeb, dohled nad čin
ností a nad řízením instituce, snaha 
rozdělit jednotlivé skupiny a roze
štvat je proti sobě, ideologické pře
školování, nucené práce, věznění 
a popravy. Fox dokazuje, že nejre
presivnější vůči křesťanům jsou ty 
státy, které mají muslimskou větši
nu, nebo kde je dokonce islám stát
ním náboženstvím.

Utlačená menšina
Zvláště alarmující je situace křesťa
nů v Sýrii. Před rokem 2011 žilo 
v Sýrii přibližně 1,2 milionu křesťa
nů. Od konfliktů, které začaly ve stej
ném roce a trvaly až do března 2015, 
jich podle odhadů uprchlo 700 tisíc, 

včetně asi 30 tisíc z Aleppa a asi 
10  tisíc z Homsu. Počet křesťanů 
klesl na 120 tisíc, některé vesnice se 
zcela vyprázdnily. Církevní struktu
ra je v zemi zdevastována, starobylé 
kostely nenávratně zničeny.

Kritická je také situace křesťanů 
v zemích, jako je Saúdská Arábie, 
Severní Korea, Afghánistán, Somál
sko, Írán, Maledivy, Uzbekistán, 
Jemen, Indonésie nebo Čína. Lehko 
se nežije ani věřícím v Egyptě, kde je 
sice koptská církev oficiálně uznaná, 
v praxi však stát není schopen křesťa
ny uchránit před útoky islamistů. 
Zvláště tíživá je situace konvertitů 
z islámu na křesťanství, v některých 
zemích můžou být odsouzeni k tres
tu smrti. Islámský stát dal na doby
tých územích místním křesťanům 
ultimátum a ti, kteří odmítli přestou
pit na islám, byli vyhnáni a byl zkon
fiskován jejich majetek.

Například v Pákistánu jsou přísně 
trestáni křesťané na základě zákona 
o rouhání. Křesťanky jsou nuceny ke 
sňatkům s muslimy a posléze 
k nedobrovolným konverzím k islá
mu. Velký muftí Saúdské Arábie 
vyslovil v roce 2012 fatvu, která měla 
vést ke zničení všech křesťanských 
chrámů na Arabském poloostrově.

Radikalizující se regiony
Oblasti Subsaharské Afriky, Nigérie, 
Somálska a Burkiny Faso jsou sužo
vány islámskými radikály. Stále hla
sitěji tam povstalecké skupiny sala
fistů prosazují zřízení muslimského 
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státu a doslovný výklad práva šaría. 
Vystupují nemilosrdně proti křesťa
nům, kteří pochází z tradičně mus
limských kmenů.   

Také turečtí křesťané jsou již dlou
ho vystaveni různým formám diskri
minace. Církve například nemají 
právní subjektivitu, a proto úsilí 
vybudovat nové kostely často ztros
kotá hned v zárodku. Snadné není 
ani vychovávat nový kněžský dorost, 
vše podléhá úřednímu schvalování, 
někde řeholní domy nesmějí ubyto
vávat zahraniční hosty. Přibývá 
nevyjasněných vražd významných 
křesťanských osobností a konvertitů 
z islámu.

V poslední době se velmi zhoršila 
situace i v Burkině Faso. V prosinci 
roku 2019 o ní dokonce jednal Evrop
ský parlament a vydal usnesení, 

v němž důrazně odsoudil perzekuce 
křesťanů islámskými extremisty. 
Radikalizují se také náboženští nacio
nalisté v Indii. Rostoucí křesťanské 
komunity jen od roku 1998 čelily 
více než tisíci násilných útoků ze 
strany militantních hinduistických 
fundamentalistů. Při opakovaných 
pogromech byly zničeny chrámy, 
někteří věřící byli upáleni ve svých 
domech, ženy včetně řeholnic byly 
znásilněny, veřejně byly páleny bible 
a mnozí křesťané byli vyhnáni do 
lesů. Nespravedlnost páchaná na 
křesťanech a jejich tiché mučednic
tví ovšem paradoxně přivedlo do 
církve ještě více konvertitů. Dějiny 
nás tedy učí, že Ježíšovu dílu je mož
né škodit, ale nelze ho zničit.

Ze zahraničních zdrojů
zpracoval Pavel Ambros SJ

Ikona  před-
stavující čínské 

křesťanské 
mučedníky 
posledních 

staletí, 
především 

během 
boxerského 

povstání v roce 
1900

(Reprofoto 
archiv)
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Odjíždět s otevřeným srdcem
Od září loňského roku pobýval český jezuita Miroslav Herold v Dublinu, kde 
konal „třetí probaci“, nebo také „terciát“. O tom, jak probíhala tato závěrečná 
etapa jeho jezuitské formace, vypráví v následujícím rozhovoru.

Terciát v Dublinu existuje od roku 2006. Jací jezuité se tam tento-
krát sešli? 

Je to evropský terciát, ale je otevřený i spolubratřím z dalších kontinentů. 
Evropanů nás tam bylo pět, kromě tří Slovanů – Poláka, Slováka a mě – ještě 
Francouz a Švýcar. Ze Spojených států a z Kanady byli dva spolubratři, z Již
ní Ameriky jeden, ten svůj pobyt ale nedokončil. Pak tam byli dva spolubrat
ři z Asie: Číňan a Indonésan, který poslední léta strávil v Japonsku. A také 
jeden Syřan. Dohromady nás tedy bylo jedenáct a z toho deset terciát dokon
čilo. Náš průměrný věk byl kolem čtyřicítky, nejstaršímu z nás bylo přes 
padesát.

Kdo byli vaši formátoři?
Naším instruktorem třetí probace byl Paul Pace, který byl předtím dvakrát 

maltským provinciálem. Jeho socius byl Brit Tom McGuinness, který prošel 
velkou životní zkušeností duchovního doprovázení a exercičních kurzů. Vel
mi diskrétní pánové, ale velmi rozhodní ve svém slově – uměli projevit svou 
autoritu velice vlídným, ale jasným způsobem. Někdy jsem měl dojem, že 
jsou jako naši starší bratři. Vyšli nám vstříc i jako duchovní doprovázející 
během celé doby – mým duchovním průvodcem byl pater Tom. Na závěr 
mého pobytu jsem měl velmi krásné rozhovory s oběma z nich. A tak jsem 
mohl zpět domů odjíždět s otevřeným srdcem a s vědomím, že proběhlo ně
co, co mě v životě posunulo o kus dál.

Vzpomínám na svůj terciát. Byl to pro mě jakoby návrat do noviciá
tu, jen se zralejšími spolubratry. Jak jste spolu vycházeli vy?

Byla to jistě jedna z nejlepších jezuitských komunit, kterými jsem kdy 
v životě prošel. A chci se přidat k tvému dojmu, že je to jako v noviciátě. Je to 
opravdu formační období, ale všichni jsou už dospělí, a tak se s nimi taky jed
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ná. Oproti noviciátu tam není tak velký důraz na otcovský rozměr, ale spíš je 
to situace, kdy pomáhá přítel svému příteli v Pánu, aby hledal a nacházel Bo
ha – dokonce i v tomto společenství lidí. O to pečovali nejen instruktoři, ale 
svou otevřeností i každý jednotlivý člen komunity.

Bylo to také společenství, ve kterém jsem několikrát velmi intenzivně zažil 
opravdové komunitní rozlišování. Týkalo se to zejména šíření koronaviru, 
protože to nám prakticky změnilo a přeorganizovalo program. Museli jsme 
se popasovat s tím, co vlastně budeme spolu dál dělat. Instruktoři to nechtě
li nařídit direktivně. Z našeho společného uvažování vyplynulo, že si oficiální 
program zkrátíme o celý měsíc. Protože ale většina z nás nemohla odcestovat 
a vrátit se domů, tak jsme v Dublinu nakonec zůstali až do doby, která byla 
původně plánovaná jako závěr, tedy do poloviny května. Získali jsme tak čty
ři týdny navíc. To už ale byl neoficiální program, který jsme zase díky komu
nitnímu rozlišování spoluvytvářeli, a každý z nás se tak v něm angažoval. 
Mnohem aktivněji jsme se například zapojili do přednášek a prezentací. To, 
co jsme si vybrali, se tak víc dotýkalo naší osobní roviny nebo otvíralo další 
otázky z duchovního života, z pastorační oblasti či z duchovního doprováze
ní. Mimochodem, koronavir se postaral o to, že několik členů terciátu v Dub
linu zůstalo o několik měsíců déle.

Součástí programu terciátu bývá sepisování a vzájemné sdílení 
duchovní autobiografie – příběhu svého povolání. Objevil jsi při 
něm něco nového?

Ano, sepisování autobiografie má účastníkovi terciátu pomoci zorientovat 
se v tom, co se do té doby odehrálo v jeho životě. Terciát je opravdu do jisté 
míry dotažením noviciátu – jsme opět před sliby a chceme zjistit, zda oprav
du svobodně můžeme říct Bohu své „ano“. K tomu má posloužit autobiogra
fie. Je to již obohaceno o zkušenost života s Bohem a spolubratry v jezuit
ském řádu. Osobně jsem na toto období kladl větší důraz – v řádu jsem přece 
jen už prožil větší část svého života, zhruba čtyřiadvacet let.

Co mi to dalo? Jak to říci? Do jisté míry jsem se potřeboval smířit se svým 
předcházejícím životem a najít v tom to podstatné – poklady, které by mě 
motivovaly jít dál a řekly mi, že to má smysl, že to je postaveno do správného 
světla, že v tom je životodárný náboj. Potřeboval jsem revitalizaci svého 
povolání, a to začalo krystalizovat v rámci psaní autobiografie. Vyjádřil jsem 
se v ní po hudební stránce – pojal jsem svůj život jako klavírní skladbu 
a snažil jsem se do ní vtělit svou životní zkušenost. To mi pomohlo se začít 
konečně zklidňovat. Měl jsem v sobě zjevně nějaké nevyřešené, nepřijaté 
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bolesti a pochyby. Ne nějakou velkou pochybnost o životním povolání, zda 
být, nebo nebýt v Tovaryšstvu, ale spíš jak být v Tovaryšstvu a jak být s ostat
ními lidmi jako jezuita a kněz v jisté vyváženosti.

V terciátu nechybí ani různé přednášky. Byly nějaké, které tě 
zvláště zaujaly?

Líbila se mi pestrost přednášejících, vedle našeho instruktora a socia byli 
do terciátu pozváni i další hosté, přednášelo nám i několik žen. Jedním 
z přednášejících byl irský jezuita Brian O’Leary, který s námi prožil několik 
dní. Zaměřil se na naše Konstituce a na chápání řádu jako živého těla, které 
je v pohybu – jak rosteme, jak se projevujeme, jakou máme dynamiku. To mi 
dávalo mnoho osobních impulzů pro soužití a soucítění v rámci organismu 
Tovaryšstva. Velmi krásné přednášky o duchovním doprovázení měl pro nás 
pater Tom. 

V Irsku jsi měl možnost prožít řadu měsíců. Jak ses tam cítil? Pře-
kvapilo tě tam něco?

Rád budu vzpomínat na irské jezuity, kteří vůči nám byli velmi otevření 
a sdíleli s námi své vnitřní bohatství. Irové mi obecně připadají velmi přátel

„Měl jsem v sobě nějaké nevyřešené, nepřijaté bolesti a pochyby,“ říká Miroslav Herold 
v rozhovoru o závěrečné fázi své řeholní formace
(Foto Česká televize)
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ští. Párkrát jsem využil příležitosti strávit neděli mezi nimi, v místech, kam se 
během terciátu obvykle chodí vypomáhat – do dětské nemocnice nebo do 
domu pokojného stáří irských jezuitů. Jednu nedělní liturgii jsme prožili 
v jezuitské internátní škole a měli pak možnost si s některými studenty 
 promluvit. Také budu rád vzpomínat na krásu přírody – byli jsme třeba 
na Moherských útesech, projížděli jsme krajinu rašelinišť u Galway nebo 
kolem poutního místa Knocku. Vypadá to tam jako „farnost na blatech“, 
 jezera, hory či údolí působí neutěšeně, když se přes ně valí mlhy, ale když je 
prosvětlí slunce, vše nabere takovou barevnou kompozici, že tě to úplně roz
touží.

Součástí třetí probace bývá také nějaká pastorační praxe. Vím, 
že jsi byl v Arménii u sester Matky Terezy. Kde konkrétně jsi 
 působil?

Bylo to na severu země ve Spitaku, asi hodinu a půl cesty z hlavního města 
Jerevanu. To místo bylo velmi zničeno zemětřesením v roce 1988 a Matka 
Tereza si ho zvolila, protože tam bylo mnoho sirotků. Na periferii nově vysta
věného města sestry založily komunitu. Lidé z okolí jim začali přinášet opuš
těné děti, často vážně postižené, které mezitím vyrostly.

Co všechno jsi tam dělal a prožil?
Moje hlavní poslání bylo, abych byl jako kněz k dispozici jak místní řeholní 

komunitě sester, tak skupině zhruba pětadvaceti handicapovaných osob. 
Téměř všichni byli už dospělí – v mém věku nebo i starší. Také jsem byl ve 
styku s druhou arménskou komunitou sester Matky Terezy, přímo v hlavním 
městě Jerevanu, která se věnovala sirotkům do věku 7 let.

Původně jsem měl v Arménii být dva a půl měsíce, nakonec byl můj pobyt 
kvůli koronaviru o měsíc kratší. Nejtěžší byl pro mě první měsíc. Tápal jsem 
a hledal způsob, jak být postiženým k dispozici. Nebylo snadné vymyslet pro 
ně program na čtyři až šest hodin denně a vnořit se přitom do dynamiky sku
piny, která spolu žije třicet let. Neměl jsem v této oblasti zkušenosti, stále 
jsem se musel sester na vše ptát, netušil jsem, co mám dělat, a obával jsem se, 
abych něco nepokazil. Nakonec jsem zjistil, že nejlepší je dát handicapova
ným prostor v jakési „multitaskingové komunikaci“ – prostě jsem si sedl 
doprostřed mezi ně a mluvil souběžně třeba až s patnácti z nich. Je to vyčer
pávající metoda, ale ukázala se jako nejúčinnější. O každého jsem projevoval 
zájem a snažil se komunikovat, nakolik to jen šlo. Také jsme chodili na pro
cházky, malovali jsme, dívali se na filmy, muzicírovali spolu a mnoho času 
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jsme spolu promodlili. Nejlepší bylo trávit večery v menších skupinkách, kdy 
jsme si spolu jen tak povídali a prohlíželi si fotky z jejich života. 

Jak ses sžil s komunitou sester Matky Terezy? A kolik jich vůbec 
v Arménii je?

Šest sester žije v komunitě ve Spitaku a v Jerevanu jich je sedm. Jsou to 
většinou Indky. Představená ve Spitaku je Italka, vzděláním lékařka. Měl 
jsem pro ně krátké přednášky, mše, duchovně jsem je doprovázel, vedl s nimi 
rozhovory, udílel jim svátost smíření apod. Měli jsme spolu několik nefor
málních debat, zajímala mě hlavně jejich spiritualita. Někdy mi řekly: „Jede
me někam do terénu, pojďte, potkáte se s dalšími lidmi!“ Pomáhal jsem jim 
pak s katechezemi mezi místními chudými. V okolí Spitaku zná účinnou lás
ku sester kolem tří set domácností. Misionářky lásky mají také nádherné 
vztahy s řeholními sestrami z arménské katolické církve. Co mě ale asi nejvíc 
fascinovalo, byl upřímný úsměv na jejich tvářích. Nikdy na ně nezapomenu, 
všechny ve mně zanechaly nesmazatelnou stopu. Ony prostě žijí v Bohu.

Připravil Petr Havlíček SJ

P. Miroslav Herold SJ (*1978) pochází z Prahy. 
Po studiu na tamějším Arcibiskupském gym
náziu vstoupil roku 1996 do řádu. Základní 
studium filozofie a teologie absolvoval 
v Bratislavě a v Římě. Na Gregoriánské 
univerzitě pak v letech 2006–2010 získal 
licenciát z církevních dějin. Kněžské svěcení 
přijal roku 2006 v Praze. Jako kněz pak působil 
ve vysokoškolské pastoraci při jezuitských 
kostelích v Olomouci (2005 až 2006, 2014 až 
2015) a v Brně (2010–2013). V letech 2000 až 
2002 byl odpovědným redaktorem bulletinu 
Jezuité. Dlouhá léta byl členem olomoucké 
jezuitské komunity, nyní působí na Velehradě 
a na KTF UK v Praze dokončuje doktorské 
studium církevních dějin.



26 | Jezuité 2/2020

Jezuité ve světě            

Kaple pro Evropu 
Uprostřed bruselské Evropské čtvrti, v blízkosti Evropského parlamentu, 

Evropské komise a Evropské rady stojí malá budova, která ani nevypadá jako 
kostel. Má klasicistní fasádu a moderní vstupní dveře ze dřeva a skla. Plakáty 

na nich zvou ke vstupu a na různé akce.

Vstoupíteli, ocitnete se v prostorné 
hale, kterou zdobí obrazy probíhající 
výstavy. Otočíteli se,  spatříte točité 
schodiště vedoucí do patra. Uvnitř 
vás čeká jednoduchý, ale atraktivní 
interiér: hnědé cihlové zdi, na pravé 
straně moderní barevné okno a upro
střed nad oltářem kříž známý 
díky ekumenické komunitě v Taizé. 
Nahoře na empoře můžete obdivo
vat krásné malé varhany. Srdečně 
vítejte v Kapli pro Evropu.

Sakrální prostor má ještě jeden 
název: „Kaple Vzkříšení“ a odkazuje 
na zvěst naděje. Tato kaple je ale 
specifická z více důvodů. Původně 
katolický projekt brzy získal ekume
nického ducha a začal zvát křesťany 
všech vyznání – katolíky, protestan
ty, pravoslavné, anglikány, evangeli
kály a mnoho dalších – k bohosluž
bám, na společné akce a k modlitbě. 
Pastorační službou na tomto místě 
byli pověřeni jezuité, kteří tvoří pro
gram společně s ostatními křesťan
skými církvemi s cílem podporovat 
jednotu, nikoli však jednotvárnost – 

s přihlédnutím k rozdílnosti každé
ho jednotlivce a k tomu nejlepšímu 
bohatství, jež mohou rozdílné tradi
ce přinést. Evropa je podstatně větší 
než jedna země a církev je větší než 
jedna farnost či společenství.

Dalším zvláštním znakem kaple je, 
že vedle obvyklých aktivit, jako jsou 
modlitby a bohoslužby, nabízí pro
stor pro reflexi a dialog o důležitých 
evropských tématech. Pořádají se 
zde přednášky, workshopy, filmové 
večery a další akce, které nabízejí 
křesťanský pohled na uspořádání 
evropské politiky. Vše je založeno na 
důstojnosti člověka, solidaritě, úsilí 
o obecné dobro a dalších hodnotách 
sociální nauky církve.

Návštěvníky kaple jsou většinou 
zaměstnanci, kteří pracují v evrop
ských institucích, ale i mnozí další, 
kteří se zajímají o evropský projekt. 
V posledních letech přichází stále 
více obyvatel místní městské části 
Bruselu, kteří nezřídka mají multi
kulturní či multikonfesní zázemí. 
Mají zájem se setkávat, společně sla
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vit bohoslužbu, podělit se o myšlen
ky a názory týkající se důležitých ná
boženských a sociálních otázek. 
Rozdílné kultury znamenají rozdílné 
jazyky. Ačkoliv akce a bohoslužby 
jsou převážně v angličtině nebo ve 
francouzštině, v kapli je možné 
zaslechnout téměř všechny jazyky 
Evropské unie a často i některé další, 
především na mezináboženských 
setkáních.

Služba jednotě
Historie kaple sahá do 15. století, 
kdy stála v centru Bruselu. Během 
rozvoje města počátkem 20. století 
byla kaple přemístěna na dnešní 
místo a spojena s klášterem, který 
stojí hned v sousedství. Když byl 
klášter zrušen, získala Evropská 
komise na konci 90. let celý komplex 
budov pro své centrum. Nikdo ten
krát nestál o kapli, která tehdy hrozi
la zřícením, uvažovalo se tedy, že 
bude stržena.

Právě tehdy se stal zázrak „jednoty 
v mnohosti“. Díky iniciativě a pod
poře mnoha lidí a nadací, kteří se 
spojili – členové Evropské civilní 
služby, obyvatelé Bruselu, jezuité 
a laičtí spolupracovníci, různé 
křesťanské církve i některé další bel
gické instituce, bylo zabráněno zni
čení kaple. Budova byla zachována 
jako evropský ekumenický prostor 
pro modlitbu a bohoslužbu, setkává
ní a dialog. Kaple byla určena k tomu, 
aby sloužila evropským křesťanům, 
a byla oficiálně otevřena ekumenic

kou bohoslužbou v září 2001. V roce 
2021 si připomene už 20. výročí.

Nyní mezi návštěvníky kaple patří 
jak angažovaní křesťané, tak lidé 
vzdálení víře nebo bez náboženské
ho vyznání. První přitahuje možnost 
společné modlitby a bohoslužby, 
kreativních workshopů (např. o spi
ritualitě či vedení lidí) a mnoho 
podobných aktivit. Hledají spojení 
mezi svým duchovním a profesním 
životem, láká je multikulturní spole
čenství, kde se mohou setkávat 
s jinými lidmi nebo společně v rodin
né atmosféře pojíst.

Druhou skupinu lidí přitahují pře
devším přednášky, filmové večery 
a výstavy. Tito lidé hledají místo 
setkávání a dialogu. Současné výzvy, 
před kterými stojí Evropa, jsou růz
né: otázky společné migrační politi
ky, rostoucí sociální nerovnost, 
 brexit, nacionalismus a euro
skepticismus. 

Kaple pro Evropu  reaguje na slo
va, která při různých příležitostech 
papež František adresoval křesťa
nům jako výzvu: „Jste povoláni 
k tomu, abyste dali Evropě opět duši, 
probudili její svědomí.“ Kaple by 
chtěla přispět k uskutečnění této 
výzvy a k podpoře konkrétní a tvůrčí 
role, kterou náboženství může v sou
časné politice a společnosti hrát.

Krystian Sowa SJ
Z ročenky Jesuits 2019

Přeložil Josef Loub
redakčně zkráceno
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Působení jezuitů v Telči

Kateřina Bobková-Valentová, 
Petra Hnilicová (edd.)
Telč a jezuité
Řád a jeho mecenáši
Národní památkový ústav, Telč 2020
ISBN 978-80-907357-3-6

Kateřina Bobková-Valentová, 
Jarmila Hlaváčková, Hedvika 
Kuchařová (edd.)
Knihovna jezuitské koleje 
v Telči
Historický ústav AV ČR, Praha 2020
ISBN 978-80-7286-359-4

Čtenář dostává do ruky dva 
katalogy k výstavám, které 
nedávno proběhly. Jejich 

předmětem je činnost Tovaryšstva 

Ježíšova v Telči a okolí, soustředěná  
okolo domu třetí probace a kostela 
Nejsvětějšího jména Ježíš. Za celko
vě velmi kvalitní obsahovou i for
mální úrovní publikací je skryta 
několikaletá badatelská činnost 
kolektivu autorů Národního památ
kového ústavu a Historického ústa
vu Akademie věd, která si klade za 
cíl přiblížit duchovní působení řádu 
ve městě a jeho okolí v kontextu 
vzdělanostních, stavitelských, umě
leckých a obecně sociálních vazeb 
barokní doby.

Jako novum lze vnímat poukaz na 
dosud méně zmiňované telčské jezuit
ské instituce (budování koleje od 
roku 1651, kostela od r. 1663), přede
vším pak dům třetí probace s kni
hovnou, který stál dosud mimo 
zájem badatelů. Struktura katalogů 
vyniká logickou přehledností a kon
tinuitou, se kterou jednotlivé texty 
rozvíjejí základní téma.

Na základní stať o budování koleje, 
gymnázia a kostela, která se široce 
věnuje i roli donátorů (hraběnka 
Františka Slavatová Meggau a další), 
navazuje architektonický popis stav
by domu a kostela, dále texty o sak
ralizaci města a okolní krajiny drob
nějšími uměleckými objekty, o síti 
institucí duchovního působení, 
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významných osobnostech vědy, 
barokní zbožnosti, ale také o rozvoji 
léčitelství (barokní lékárna) a chápá
ní nemocí v duchu dobových psy
chosomatických představ.

Zvláštní pozornost si zaslouží kata
log věnovaný výstavě o jezuitské 
knihovně v Telči. V této části se čte
nářům velmi čtivou formou přibližu
je zakládání, organizace (včetně 
obecných a speciálních předpisů) 
a výpůjční praxe knihoven. Podrob
ně je popsán knihovní fond i vývoj 
jeho členění, jsou uvedeny informa
ce o nejvýznamnějších knihovnících 
i zmíněn osud telčské knihovny po 
zrušení řádu v roce 1773.

Jakýmsi společným ohniskem 
obou katalogů je dobře srozumitelný 
text o zřízení, smyslu, náplni a orga
nizaci třetí probace v Telči, který je 
zakomponován do kontextu celkové 
duchovní formace. I pro laika přimě
řeným způsobem objasňuje povahu 
třetí formace především jako duchov
ní, nikoliv pouze intelektuální, pří
pravy, povznesení a občerstvení pří
slušníka řádu.

Oba katalogy přehledně doplňuje 
bibliografie a poznámkový aparát. 
Značným přínosem je uspořádání 
obrazových materiálů podle povahy 
popisovaných a vystavovaných objek
tů (větší i menší stavby, drobné umě
lecké a sakrální předměty, listiny 
apod.). Uspořádání publikací, jejich 
mimořádně kvalitní typografické 
provedení a zmíněný bohatý obrazo

vý materiál je povyšují vysoko nad 
běžný průměr.

Při laickém pokusu o zhodnocení 
celkového přínosu projektu výstavy 
a vydaných publikací zdůrazněme 
originální přiblížení dějin nikoliv 
nevýznamných jezuitských institucí 
v Telči, které dosud stály poněkud 
stranou zájmu. Autorům se velmi 
aktuálně daří poukázat na význam 
knih a váhu živého slova v běhu 
vzdělání a duchovní formace nejen 
v barokní době. Fascinující je logic
ký systém a uspořádání chodu 
knihovny, domu, koleje, řád, který 
otevírá prostor vnitřnímu klidu 
a růstu člověka. A pro dnešek inspi
rující je propojení obrovské knižní 
vzdělanosti s otevřeným působením 
řádu mezi lidmi oné doby, jejich 
doprovázení v radostných i smut
ných okamžicích života. 

Citátem jezuitského generála Olivy 
(1677), kterým je katalog uveden, lze 
toto hodnocení zakončit: „Knihy jsou 
naším pokladem i vznešeným za
městnáním.“ Publikace jsou skvělým 
pozváním k výstavě, která tato 
a mnohá jiná témata poctivě a pou
tavě rozvíjí.

František Ondrák
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Anotace

Vladimír Liščák
Mezi tolerancí a intolerancí: První 
dvě století novověkých katolických 
misií v Číně
Academia 2017

Kniha přináší českému čtenáři po
prvé přehled dějin pronikání hlav
ních katolických řádů do Číny od 
začátku 16. do konce 17. století. Au
tor zasazuje události do širšího rám
ce vztahů mezi tehdy hlavními svě
tovými mocnostmi – Španělskem, 
Portugalskem, Svatým stolcem 
a Francií, které se v době dynastie 
Ming a počátku dynastie Čching 
účastnily misionářské práce v Číně. 
Upozorňuje na odlišnosti v přístupu 
jednotlivých řádů k evangelizaci. 

Publikace je rozdělena do dvou 
částí. První seznamuje s dějinami 
pronikání katolického křesťanství 
do Číny, zatímco druhá přináší in
formace o působení jednotlivých 
jezuitů.

Šúsaku Endó
Audiokniha 
Mlčení: Cesta jezuitského kněze na 
beznadějné misi
Voxi, Praha 2020

Světoznámý román Mlčení slavného 
japonského spisovatele proslavila 
v roce 2016 filmová adaptace režisé
ra Martina Scorsese. Nyní se text 
dostává do rukou českému zájemci 
v podobě audioknihy, kterou načetl 
Martin Zahálka. Dílo vypráví drsný 
a zároveň poetický příběh o krutém 
pronásledování křesťanské misie 
v Japonsku v 17. století. Misijní vý
prava dvou mladých jezuitských 
kněží však končí jejich dopadením 
a uvězněním. Jeden je vyzván, aby 
veřejně odpadl od víry tak, že stoup
ne na Kristův obraz. 

Mlčení je považováno za nejzávaž
nější Endóovo dílo, které je přede
vším duchovní esejí o Božím mlčení 
a lidské věrnosti.
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Otec Nicolás, vzor radosti
Ve středu 20. května 2020 zemřel v Tokiu P. Adolfo Nicolás, bývalý generální 
představený jezuitského řádu. Tři dny poté sloužil zádušní mši za zemřelého 
současný generál Arturo Sosa v římském kostele del Gesù. Pohřeb se konal 
týž den v japonském Tokiu. 

Po Pedru Arrupem (1965–1983), 
jehož proces blahořečení byl nedáv
no zahájen, a PeterHansi Kolven
bachovi (1983–2008) byl v letech 
2008–2016 Adolfo Nicolás třetím 
generálním představeným jezuitů po 
2. vatikánském koncilu. V tomto ča
se procházela celá církev hlubokými 
změnami, v nichž musela nově pro
myslet svůj život a poslání v dneš
ním světě.

Tehdejší obrat byl natolik radikál
ní, že lze hovořit o třetím Tova
ryšstvu. První Tovaryšstvo zahrnuje 
období od založení řádu až po jeho 

zrušení v roce 1773. Druhé Tovaryš
stvo bývá ohraničeno dvěma daty: 
rokem 1814, kdy byl řád znovu obno
ven, a rokem 1965, kdy byl zakončen 
2. vatikánský koncil a na 31. generál
ní kongregaci byl zvolen Pedro Arru
pe novým generálním představe
ným.

Mezinárodní zkušenost
Otec Adolfo Nicolás byl sice Evropa
nem, ale jeho první formace a apoš
tolská činnost byla daleko za hrani
cemi Evropy (podobně tomu bylo 
i u jeho předchůdců: P. Arrupe žil 
dlouho v Japonsku a P. Kolvenbach 
v Libanonu). Byl rodákem ze španěl
ské Palencie a do Japonska byl 
poslán již v době svých studií. Vyko
nával tam různé pastorační úkoly, 
vyučoval teologii, stal se japonským 
provinciálem. Později odešel na Fili
píny a stal se ředitelem Pastoračního 
institutu pro Dálný východ v Manile. 
Zhostil se také role prezidenta kon
ference jezuitských provinciálů 
Východní Asie a Oceánie.

Brzy se stal mezi spolubratry na 
mezinárodním poli důvěrně známou 
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a vysoce ceněnou personou, i díky 
tomu, že se účastnil kongregace pro
kurátorů a skvělým způsobem plnil 
roli sekretáře 34. generální kongre
gace v roce 1995. Po odstoupení 
P. Kolvenbacha nebylo jeho zvolení 
na 35. generální kongregaci až tak 
velkým překvapením.

Východiskem jeho teologické 
a pastorační reflexe byla jeho srdeč
nost, otevřenost a přátelský přístup 
ke spolubratrům i všem ostatním, 
jeho dobrá znalost řádu rozptýlené
ho po celém světě, ale i současného 
světa, bohatá životní zkušenost 
a především schopnost vést dialog 
s kulturou Asie. Proto si ho jezuité 
vybrali jako nejvhodnější osobu, kte
rá je měla vést v jejich misijním 
a evangelizačním úsilí, a to navzdory 
vysokému věku.

Jeho působení v čele řádu bylo ve 
srovnání s oběma předchůdci rela
tivně krátké. Třebaže byl zvolen 
„doživotně“, jak to dosud bylo u jezui
tů zvykem, dával od začátku najevo, 
že bude následovat P. Kolvenbacha 
a vzdá se svého úřadu. Po nezbytné 
proceduře mohla být na další gene
rální kongregaci jeho rezignace při
jata. Stalo se tak v roce 2016, kdy byl 
zvolen současný otec generál Arturo 
Sosa. Jednotlivé kroky, které k tomu 
vedly, se staly zkouškou moudrosti, 
od oné chvíle, kdy u sebe P. Nicolás 
postřehl první známky stárnutí, až 
do předání úřadu. Poslední léta pro
žil opět na Filipínách a nakonec 

v domě jezuitských seniorů v Japon
sku.

Všichni jezuité, zejména ti, kteří 
s ním měli možnost úzce spolupra
covat, si pamatují otce Nicoláse díky 
jeho nepřekonatelné jemnosti v jed
nání, jako člověka, který byl v úřed
ním styku přátelský a stále vytvářel 
pouta blízkosti a bratrství. Jeho 
družný životní styl byl v mnohém 
podmanivější než poněkud mnišský 
styl jeho předchůdce. Tvář tohoto 
generála vždy vyzařovala jemný 
úsměv a jeho dobrá nálada bránila 
tomu, aby se vytvářelo zbytečné 
napětí, i když bylo třeba řešit problé
my více než vážné. V jeho jednání 
a slovech se projevovala pravá, ale 
neokázalá moudrost. Ta ovlivňovala 
způsob řízení Tovaryšstva a účinně 
povzbuzovala spolubratry a spolu
pracovníky k tomu, aby prožívali 
větší účast a spoluzodpovědnost. Na 
hony mu byly vzdáleny jakékoli for
my centralistického řízení.

Univerzalita a hloubka
Chcemeli poukázat na dopad jeho 
generalátu pro život a poslání 
Tovaryšstva, lze jej popsat dvěma 
klíčovými slovy: univerzalita a hloub
ka. Vyjadřují nejlépe šíři horizontů 
v jezuitském poslání: přinášet evan
gelium, ale zároveň se v duchovním, 
kulturním a apoštolském nasazení 
vyvarovat jakékoli povrchnosti a for
malismu. Opravdu lze říci, že slova 
univerzalita a hloubka pronikala 
veškeré dílo otce Nicoláse, zaznívala 



| ��Jezuité 2/2020

Odešli

také opakovaně v jeho proslovech. 
Jeho doporučení a pokyny k ře
holnímu životu spolu s jeho připo
mínkami o nebezpečných překáž
kách, především ve vztahu k Bohu 
a spolubratrům, byly vyslovovány 
konkrétně, náležitě a odvážně.

Ve své činnosti generálního před
staveného se otec Nicolás zaměřoval 
především na nové uspořádání 
struktury řádového vedení. Nešlo 
mu přitom jen o to, aby se zohlednil 
klesající počet řeholníků, ale přede
vším aby bylo duchovní rozlišování 
chápáno jako trvalý proces. Hledal 
v něm odpovědi, které by se v apoš
tolské činnosti přizpůsobovaly no
vým dynamikám a otázkám globa
lizujícího se světa. Chtěl vést 
Tovaryšstvo takovým způsobem, aby 
nadále bylo jedním apoštolským 
tělem ve službě evangeliu a církvi.

Je možné připomenout i mnoho 
dalších stránek generalátu otce 
Nicoláse, jako například jeho odhod
lání účinně zaujímat stanoviska 
a rozhodnutí ohledně vlny sexuální
ho zneužívání, která se dotkla i ně
kterých jezuitských provincií. Při
tom projevoval velikou starost o to, 
aby rostlo náležité a upřímné cítění 
v církvi a s církví, především u řehol
ních spolubratrů. Ceněné bylo i to, 
že se aktivně účastnil biskupských 
synod a angažoval se v roli místo
předsedy a později předsedy Unie 
generálních představených.

Bílý a černý papež
Hlavním důvodem, proč období říze
ní Tovaryšstva otcem Nicolásem ve
jde do dějin, je to, že během něho byl 
zvolen papežem argentinský jezuita 
Jorge Mario Bergoglio. Byla to zcela 
nová a zcela neočekávaná situace. 
Jak papež, tak otec Nicolás rychle 
překonali vše, co by mohlo bránit 
jejich srdečnému a inspirativnímu 
vztahu. Tovaryšstvo tak mohlo uká
zat připravenost a plnou ochotu při
jmout jakékoli poslání a odpovědět 
na vše co nejkonstruktivnějším způ
sobem. Obraz objetí mezi papežem a 
jezuitským generálem, bílým a čer
ným papežem, při příležitosti jejich 
prvního setkání je dojemným příkla
dem soudržného společenství círk
ve. 

Kvalita tohoto vztahu se v průběhu 
času ještě upevnila, stejně jako vůle 
otce Nicoláse odpovídat na vše, co 
papež s důvěrou jezuitům předklá
dal. Jezuité nemohou zapomenout 
na to, co prožívali v předchozích 
desetiletích ve vztahu k papežům 
a vatikánské kurii. I proto budou 
s vděčností a láskou vždy v paměti 
uchovávat ušlechtilou postavu svého 
třicátého generálního představené
ho. Zůstává vzorem radosti, kterou 
přináší hlásání evangelia, radosti 
z rozpoznávání Božího působení 
v dějinách.

 
Podle článku Federica Lombardiho SJ

zpracoval Pavel Ambros SJ
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Zprávy
Praha

■ Provinciál Petr Přádka, který nyní 
sídlí v české metropoli, zveřejnil 
v červenci několik změn, které se 
týkají zejména Prahy, Brna, Velehra
du a Děčína. Novým superiorem se 
v pražské komunitě od 1. srpna stal 
P. Jan Adamík, který dosud působil 
jako novicmistr v Ružomberku. Na 
uvolněné židli ho vystřídal P. Pavel 
Bačo, dosavadní představený pražské 
komunity a rektor kostela sv. Ignáce. 
P. Adamík se stává farním vikářem 
farnosti sv. Štěpána a prezidentem 
Křesťanské základní školy Nativity 
v Děčíně. Nové úkoly převezmou 
i další členové pražského jezuitské
ho společenství. P. František Hylmar 
od 1. srpna přestává být ministrem 
domu pražské komunity a stává se 
administrátorem farnosti u kostela 
sv. Štěpána a rektorem kostela sv. 
Ignáce na pražském Karlově náměs
tí. P. Bačo mu předá i péči o místní 
skupinu VKH, která se řadu let schá
zí právě v jezuitském kostele. P. Petr 
Vacík už v dubnu předal funkci ředi
tele kolínského exercičního domu 
svému nástupci a dům svěřil nově 
vzniklému subjektu, který založila 
Česká křesťanská akademie. K služ
bě farního vikáře v Akademické far
nosti Praha při kostele sv. Salvátora 

si v srpnu přibral také úkoly minist
ra domu pražské komunity. Pražští 
jezuité se také 23. května radovali ze 
svěcení Jiřího Hebrona, který zůstá
vá členem místní komunity. 
■ Z Velehradu se P. Ladislav Árvai 
v září přesunul do Brna, kde vykoná
vá duchovní službu pro Slováky 
a vypomáhá v brněnském jezuitském 
kostele. Bratr Václav Dlapka se pře
sunul z Velehradu do Děčína, kde 
mimo jiné dohlíží na výstavbu 
nových budov školy Nativity v areálu 
Palme. Velehradskou komunitu not
ně omladili: scholastik Vojtěch Fojt 
a P. Miroslav Herold. První se po 
ukončení studií filosofie v Krakově 
vrátil do České republiky, druhý 
nedávno absolvoval třetí probaci 
v Dublinu a nyní dokončuje doktorát 
z církevní historie. 
■ V pražském kostele svatého Ignáce 
se posledního července konala titu
lární slavnost a výročí posvěcení 
kostela. Pražský jezuitský kostel byl 
zaplněn věřícími. Krásu liturgie zvý
šila hudební produkce: na varhany 
hrál Martin Maxmilián Kaiser, na 
trubky František Svejkovský a spol., 
zpívala sopranistka Karolína Janů. 
Promluvy se ujal P. Richard Čemus, 
který nazval svatého Ignáce „velkým 
mužem, který změnil svět“. Na závěr 
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P. Pavel Bačo oznámil personální 
změny, ke kterým dochází v jezuit
ské komunitě, a rozloučil se 
s pražským společenstvím. Farnost 
pak vyjádřila otci Pavlovi vděčnost 
za jeho službu a zároveň přivítala 
nového rektora P. Františka Hylma
ra.
■ Divadlo Na Zábradlí uvedlo 
21. a 22. února premiéru inscena
ce Kyjem po kebuli aneb Zpráva 
o dobrovolné smrti jednoho z divá
ků. Pojednává o misijním působení 
jezuity Augustina Strobacha. Něko
lik dalších představení naplánovali 
organizátoři na dobu od 8. září do 
17. listopadu. Autory inscenace jsou 
Petr Erbes a Boris Jedinák. Autorská 
inscenace vychází z dopisů slavné
ho jezuitského misionáře, jihlavské
ho rodáka, který se stal apoštolem 
na Mariánských ostrovech. Pokřtil 
více než čtyři sta domorodců, sezdal 
na sto párů, naučil místní pěstovat 
kukuřici, ale nakonec byl ubit kyjem 
při krvavé vzpouře.

Brno  
■ V sobotu 15. srpna v rámci titulár
ní slavnosti jezuitského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Brně 
požehnal biskup Vojtěch Cikrle 
sochu ctihodného P. Martina Středy. 
Vznikla v rámci projektu Sochy pro 
Brno a je umístěna v blízkosti koste
la. Duchovní správa jezuitského kos
tela Nanebevzetí Panny Marie vyda
la na památku odhalení sochy 
P. Středy pamětní medaili.

■ V pátek 31. července, na slavnost 
svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele 
Tovaryšstva Ježíšova, v brněnském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
složil poslední sliby P. Ladislav 
Nosek SJ do rukou provinciála Petra 
Přádky.

Olomouc
■ Evropský Magis byl sice odložen 
o rok, ale místo toho u nás pro mladé 
ve věku 2035 let vznikla menší letní 
akce Český Magis 2020. Jednalo se 
o putovní „experiment“, při kterém 
se 1.–9. srpna malá skupina vydala 
pěšky z Kralického Sněžníku do Olo
mouce.  Tam se setkala mimo jiné 
s jezuitským kaplanem Janem Reg
nerem SJ.

Bratislava
■ Muzeum kultury Chorvatů na Slo
vensku uspořádalo při příležitosti 
stého výročí narození jezuity P. Fer
dinanda Takáče výstavu nazva
nou Ferdinand Takáč – kňaz, spiso
vateľ, politický väzeň. Expozice byla 
veřejnosti otevřena 15. července. 
Výstava potrvá do 31. října. 

Vatikán
■ Také letos se Svatý otec přidržel 
zvyku a 31. července na slavnost sva
tého Ignáce, zakladatele Tovaryšstva 
Ježíšova, navštívil generální kurii 
jezuitů, která se nachází nedaleko 
Svatopetrského náměstí. Tento den 
rovněž uvedl Vatikánský rozhlas roz
hovor s generálním představeným 
P. Arturem Sosou SJ. Neformální 
setkání s papežem Františkem zača
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lo modlitbou v kapli. Pokračovalo 
v bratrské atmosféře obědem s gene
rálním představeným, superiorem 
komunity, ministrem domu a celou 
komunitou. 
■ Spolu s dalšími čtyřmi dekrety 
papež František 10. července schvá
lil promulgaci dekretu o hrdinské 
ctnosti jezuitského misionáře 
P. Eusebia Francesca Chiniho, který 
působil třicet let jako misionář na 
územích dnešních Spojených států 
mexických i Spojených států americ
kých. Kromě duchovního poslání se 
věnoval také zeměpisu, kartografii 
a astronomii.

Řím
■ Ve dnech 8. až 12. června se konalo 
virtuální setkání rozšířené rady otce 
generála. Denně členové komuniko
vali rozděleni podle tří oblastí: Ame
rika, Afrika a Evropa, Asie. Sdíleli se 
o své práci a prostor byl také pro 
modlitbu. 
■ V sobotu 27. června v římském 
kostele del Gesù přijalo jáhenské 
svěcení devatenáct kandidátů 
z Tovaryšstva Ježíšova. Mezi ně pat
řili i Petr Hruška z české provincie 
a Samuel Jackanič ze slovenské pro
vincie. Spolu s nimi byli vysvěceni 
dva kněží. Světitelem byl kardinál 
Michael Czerny SJ, který je podse
kretářem oddělení pro migranty na 
Úřadu pro integrální lidský rozvoj. 
Původně se slavnost měla uskutečnit 
14. dubna, ale z důvodu pandemie 
byla přesunuta na červen. Na 

významnou událost přicestovali 
z české provincie provinciál P. Petr 
Přádka a ekonom P. Cyril John. 
Následující den, v neděli 28. června, 
noví jáhni přisluhovali při mši svaté 
v místnostech, které užíval svatý 
Ignác z Loyoly.

Jeruzalém
■ Členové jezuitské komunity v Jeru
zalémě pocházejí z různých konti
nentů a nabízejí výzkumné a formač
ní služby zejména v oblasti biblických 
a náboženských studií. Pro rok 2021 
vytvořili program Setkání, který má 
podpořit poznání jezuitů a jejich 
blízkých partnerů se třemi tradicemi 
Svaté země: judaismem, křesťan
stvím a islámem. Každá z těchto tra
dic bude středem pozornosti po dobu 
deseti dnů. Účastník setkání se může 
zapojit do jedné, dvou nebo všech tří 
oblastí. Během těchto dnů se pří
tomní kromě důkladného studia 
určitých aspektů těchto tradic setka
jí s členy náboženských komunit 
a jezuité z jeruzalémské komunity se 
s nimi podělí o své zkušenosti a zna
losti v konkrétním kontextu Svaté 
země.

Litva
■ Vzhledem k pandemii koronaviru 
a následné karanténě se v březnu v 
Litvě začala rušit různá křesťanská 
setkání. Pro litevskou mládež to bylo 
velmi neradostné, protože se těšila 
na letní tábory, na velké setkání mlá
deže v červenci, na prohloubení víry 
v exerciciích. O něco později musel 
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být zrušen také Evropský Magis 
2020 v Maďarsku. Proto se skupina 
mladších litevských jezuitů a jejich 
spolupracovníků spojila přes Zoom, 
prošla procesem rozlišování a roz
hodla se uspořádat Litevský Magis 
mezi 26. a 31. červencem.

Bejrút
■ V úterý 4. srpna poničil výbuch 
rezidenci jezuitů, rovněž kolej svaté
ho Jiří, kterou provozují. K detonaci 
došlo nedaleko rezidence. Zřítil se 
strop, rozbila se okna, dveře byly 
vyraženy, celý jedenáctipodlažní 
dům byl zdemolován. Rovněž kolej 
svatého Jiří je těžce poškozená. Jezui
té sami však utrpěli jen dvě nevelká 
zranění. Nemocnice provozovaná 
Univerzitou svatého Josefa se zapo
jila do ošetřování raněných.

Krakov
■ Při příležitosti oslav pátého výročí 
encykliky papeže Františka Laudato 
si’ a vyhlášení Roku Laudato si´ 
vydal rektor jezuitské akademie 
Ignatianum v Krakově P. Józef Bre
mer SJ prohlášení o environmentál
ní politice univerzity. Je to první 
krok k vytvoření zeleného kampusu. 
Akademická obec chce činit konkrét
ní dlouhodobá opatření, a to jak 
v praktických změnách ve fungování 
univerzity, tak ve vědeckém výzku
mu a vzdělávání.

Francie
■ V kostele SaintFrançoisd’Assise 
à Vanves nedaleko Paříže byl 1. srpna 
2020 pochován Joseph Moingt SJ, 

žák jezuitských kardinálů Jeana 
Daniélou SJ († 1974) a HenriMarie 
de Lubaca SJ († 1991). Zemřel 
v tichosti ve věku 105 let. Svým vel
mi prostým životním stylem, mimo
řádnou vzdělaností a věrohodností 
ukazoval, na čem je možno zakládat 
budoucnost křesťanství v post
křesťanské epoše. Českému čtenáři 
je dostupný jeho článek Žena v církvi 
3. tisíciletí v časopise Universum 
(1/2011).
■ Po osmnácti měsících důkladné 
rekonstrukce zahájilo 15. června pro
voz jezuitské duchovní centrum, kte
ré se nachází ve francouzském zálivu 
Morbihan. Je určeno pro mladé pro
fesionály, rodiny, zranitelné osoby 
a všechny další hosty, kteří chtějí 
přes léto načerpat duchovní i tělesné 
síly v duchu spirituality svatého 
Ignáce. 

Porto
■ Několik náboženských institucí 
zorganizovalo sbírku potravin a hy
gienických potřeb pro rodiny v por
tugalském Portu, které se ocitly 
v tíživé materiální situaci. Centrum 
svatého Ignáce z Loyoly s pastorač
ním centrem pro vysokoškoláky 
a skupinou Xaver v portugalském 
Portu uspořádalo od 18. do 29. květ
na sbírku základních potřeb pro 
rodiny v obtížných situacích. Tato 
iniciativa začala diagnózou výrazné
ho nárůstu potřeb různých vrstev 
populace na místech působení Tova
ryšstva Ježíšova. Pro posílení výsled
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ků této iniciativy byl o víkendu 23. až 
24. května po celý den otevřený kos
tel Panny Marie Fatimské, který 
spravují jezuité, aby posloužil ke 
shromažďování přinesených darů.

Británie
■ P. Chris Corbally SJ pochází z Lon
dýna a od roku 1983 pracuje ve Vati
kánské observatoři. Po něm byl 
pojmenován asteroid. Takové pojme
nování vyžaduje schválení výboru 
Mezinárodní astronomické unie. 
Asteroid, označený 119248 Corbally, 
měří přibližně jednu míli na šířku 
a byl objeven v roce 2001 Royem 
Tuckerem, penzionovaným inžený
rem, který úzce spolupracoval s vati
kánskými astronomy.

Berlín
■ Dne 30. července 2020 byl v Berlí
ně pohřben P. Johannes Siebner SJ 
(1961–2020), bývalý provinciál 
německých jezuitů. Kvůli svému váž
nému zdravotnímu stavu na začátku 
února 2020 byl na svoji žádost zproš
těn úřadu a nastoupil hospitalizaci. 
Nemoc pokračovala velmi rychle 
a zhoubný nádor nebylo možné léčit. 
Zemřel 16. června 2020. Tento cha
rismatický, vzdělaný, angažovaný 
a radostný jezuita pocházel z Berlí
na. Věnoval se jezuitskému školství. 

Středoafrická republika
■ Smíření je ústředním tématem 
strategického rámce Jezuitské služ
by uprchlíkům, což je velice patrné 
ve Středoafrické republice, zemi zni
čené mnohaletou občanskou válkou 

a extrémní chudobou. Během své 
návštěvy v listopadu 2015 papež 
František naléhal, aby země usilova
la o mír a usmíření. Jezuitská služba 
uprchlíkům na tuto výzvu aktivně 
reagovala rozvíjením vzdělávacích 
programů zaměřených na mír 
v oblastech, kde působí: v jižním 
regionu Lobaye, v hlavním městě 
Bangui a ve středním regionu Bam
bari. Programy jsou zaměřeny na 
sociální soudržnost vnitřně vysídle
ných osob a hostitelských komunit, 
mírové soužití mezi různými sociál
něnáboženskými komunitami, for
mování vůdců pro prevenci a mírové 
řešení konfliktů, psychosociální pod
poru a profesní formaci pro demobi
lizované dětské vojáky.

Východní Timor
■ Dlouho očekávaná návštěva gene
rálního představeného v hlavním 
městě Východního Timoru Dili 
v polovině července se nemohla 
uskutečnit kvůli pandemii koronavi
ru. S ní spojené setkání provinciálů 
Pacifické Asie se konalo pouze virtuál
ně. Východní Timor je malá země, 
kde žije milion dvě stě tisíc obyvatel. 
Jezuité tam působí již dlouhou dobu. 
V současné době je jich čtyřicet šest: 
třicet pět domorodých a jedenáct 
cizinců. Z počtu domorodých je dva
cet čtyři scholastiků, kněží je tedy 
málo. Odkazem koloniální minulosti 
Timoru je převládající římskokato
lické vyznání.



| ��Jezuité 2/2020

Zprávy

Vídeň
■ O slavnosti svatého Ignáce ozná
mil generální představený Tovaryš
stva Ježíšova P. Arturo Sosa nové 
jmenování P. Bernharda Bürglera, 
který je v současné době provinciá
lem rakouské provincie. 27. dubna 
2021 se stane provinciálem nové 
středoevropské provincie, která bu
de zahrnovat území dosavadních 
čtyř provincií: rakouské, německé, 

Modlitba za pronásledované křesťany

Pane, náš Bože,
přicházíme před tebe, abychom se modlili za své bratry, kteří ti slouží na 
 hranicích násilí a války.

Klademe pod tvou ochranu své společníky působící v Sýrii a Jižním 
Súdánu, v Kolumbii a v oblasti afrických Velkých jezer, ve Středoafrické 
republice, v Afghánistánu, na Ukrajině, v Iráku a na mnoha dalších mís-
tech. Společně s mnoha spolupracovníky v poslání sdílejí důsledky vál-
ky a násilí s miliony žen, mužů a dětí. Uděl jim svou útěchu. Buď jejich 
silou.

Ty, který jsi Otec míru, přines svůj mír do našeho světa. Ať roste v srd-
cích světových vůdců. Ať se rozšíří mezi lidi ze všech koutů světa a všech 
vyznání. Nechť náš svět řídí tvá láska.

Nakonec si připomínáme ty, kdo byli zraněni nebo usmrceni při služ-
bě tvému poslání ve válečných zónách. Na svých tělech ukazují vášeň, 
která oživuje Tovaryšstvo. Kéž ti, kdo žijí, naleznou útěchu v chlebu 
lámaném při eucharistii a ti, kdo odešli z tohoto světa, se těší ze světla 
tvé tváře v království tvého míru.

Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Marie, Královno míru a Matko Tovaryšstva Ježíšova, oroduj za nás.

36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova

litevské a švýcarské. Vytvoření této 
nové správní jednotky je výsledkem 
několikaleté přípravy. Otec Bürgler 
považuje tento krok za nezbytný, aby 
jezuité dále mohli ve svých institu
cích a dílech rozvíjet službu, která 
odpovídá potřebám naší doby a ome
zeným lidským zdrojům. Nadnárod
ní spolupráci proto považuje za pra
men novým možností.
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Seznam podporovatelů od 30. ledna do 24. srpna 2020
Marie Švecová; pí Ladislava; Miloslava Knopová, Praha; PhDr. Anna Topolánková, Praha; Petr 
Durna, Brno; pan Kralovský; Tomáš Vlček; Jarmila Vajďáková, Trnava u Zlína; Jana Tichá; 
 RNDr. Anna Sekaninová, Brno; Marie Sodomková, Praha; Marta Starečková; Veronika 
 Linhartová; Ing. Pavel Martínek, Praha; Klášter sester premonstrátek, Doksany; Eva Čermáková; 
Jindřiška Jiráková, Praha; Petr Slinták ml., Dolní Němčí; Libor Vašek; MUDr. Jiří Lojda, Praha; 
Ondřej Horký; Marie Vaňková, Bruntál; Marie Nováčková, Praha; Jan Eyer, Olomouc; Marie 
Veselá, Jihlava; Vít Jiříček, Olomouc; Pavel Švancara; Ing. Dana Kovaříková, Brno; Ing. 
František Jaroš, Praha; Ing. Jiří Thomas, Šilheřovice; Plucarovi; Jitka Malcová, Velká Bíteš; 
Jarmila Vajdanová; Jaroslav Buš, Olešnice n Moravě; Hana Šimková, Praha; Růžena Hylmarová, 
Hradec Králové; Josef Nový, Praha; Anna Kubíková, Tvrdonice.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Antonín Krejčiřík Velehrad 22. 8. 50 let kněžství
P. Petr Kolář Praha   5. 7. 45 let kněžství
P. Jiří Kovář Děčín   6. 7. 35 let kněžství
P. Václav Umlauf Liberec 15.  9. 20 let kněžství
P. František Brázdil Ivanka pri Dunaji  31. 7. 40 let v Tovaryšstvu
P. Petr Přádka Praha 31.  7. 40 let v Tovaryšstvu
P. František Kuběna Všemina 14. 9. 40 let v Tovaryšstvu
F. Václav Dlapka Děčín 15. 8. 35 let v Tovaryšstvu
P. Michal Altrichter Olomouc 8. 9. 35 let v Tovaryšstvu
P. Pavel Koudelka Jiřetín pod Jedlovou 14. 8. 30 let v Tovaryšstvu
P. Pavel Gábor Tucson, USA 14. 8. 25 let v Tovaryšstvu
P. Jan Regner Olomouc 14. 8. 25 let v Tovaryšstvu
P. Petr Vacík Praha 14. 8. 20let v Tovaryšstvu
P. Pavel Ambros Olomouc   19. 9. 65 let
F. Vojtěch Fojt Velehrad   9. 9. 25 let
 Srdečně blahopřejeme


