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Úvodní slovo

Směřovat 
a dávat  směr

Mučedník se nezalekne 
a směřuje s dětskou 
důvěrou k Srdci, které vše 

vynahrazuje. Jeho svědectví svojí 
jednoznačností přitahuje 
neodolatelně druhé i dnes. Radost 
směřování má v sobě magnetickou 
přitažlivost.

Existuje nespočet svědectví, která 
byla shromážděna k otevření 
procesu blahořečení našeho 
jezuitského spolubratra P. Adolfa 
Kajpra. Jeho druhý život mezi námi 
je stále intenzivněji spojován ve 
společenství víry s jeho oslaveným 
životem u Pána. Atmosféra jeho 
působení pokračuje bohudíky 
v živém dědictví. Zůstává mezi 
námi. 

Blahořečením se nám dostane 
daru. Budeme se moci k němu 
obracet veřejně při slavení liturgie. 
Je přímluvcem těch, kteří střádají 
v tichosti sílu k vnitřní obnově 
církve. Vyprošuje hledajícím světlo 
orientovat se v nových situacích. 
Především je však pomocníkem 
těch, kteří chtějí dát hlas mladé 
generaci křesťanů. 
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Osobní setkání s Ježíšem Kristem
Osobní vztah s Kristem je potřeba rozvíjet, je třeba mu věnovat čas. Autor 

v první části článku navrhoval, jak takový čas Bohu dát i uprostřed 
každodenních starostí a zaměstnání. Pomoci nám mohou krátká, ale velmi 

častá setkání s Kristem během dne.

(Dokončení z minulého čísla)
Když rozvíjíme hluboký vztah 
s druhým člověkem, dozvídáme se 
o něm stále více. Totéž platí i o našem 
vztahu s Kristem. Proto chci nyní 
ukázat, jak můžeme poznávat Krista 
skrze každé nové setkání s ním. 
Podíváme se na tři způsoby, které 
nám mohou pomoci obnovovat 
a oživovat poznání Krista, a sice: 
v křesťanském společenství, v Písmu 
a v osobní zkušenosti.

Křesťanské společenství
Naše poznání Krista začíná 
v křesťanském společenství Božího 
lidu. Je to jednak proto, že většina 
z nás se dozvěděla o Kristu od 
druhých lidí ještě dřív, než si o něm 
přečetla v Písmu a než jsme s ním 
získali osobní zkušenost. A i tato 
zkušenost s Kristem, třeba v raném 
věku, byla utvářena a živena druhými, 
zejména členy naší rodiny. Jak jsme 
rostli v poznání Krista, druzí křesťané 
toto naše poznání podporovali nebo 
ho vystavovali zkouškám. Ve 
Skutcích apoštolů se můžeme dočíst, 
jak svatý Pavel a další učedníci 

zakusili moc Kristova Ducha sami na 
sobě, ale pak potřebovali vyhledat 
společenství věřících, aby této jejich 
zkušenosti dalo tvar a význam. Je 
mnoho způsobů, jak můžeme od 
křesťanského společenství obdržet 
pomoc. Nejzřejmější je to při účasti 
na aktivitách církve, zvláště při 
slavení eucharistie. Ale jsou i další 
cesty, které jsou nám jezuitům 
blízké: sdílení víry s druhými lidmi 
(včetně spolubratrů), duchovní četba 
a služba druhým. Dokonce se 
o Kristu učíme i prostřednictvím 
zkušenosti těch, kterým sloužíme, 
zvláště chudých.

Písmo
Vedle křesťanského společenství se 
setkáváme s Kristem také v Písmu. 
Měl jsem již mnohokrát možnost 
dávat exercicie lidem, mezi nimiž 
byli také bibličtí teologové, kteří 
vyučují Písmo na univerzitě. Jejich 
odborné znalosti byly při exerciciích 
velkým darem, i já jsem se obohatil 
jejich odborným pohledem na svatá 
Písma. Na druhou stranu ale tato 
jejich odborná znalost Písma byla 
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pro ně samotné občas zdrojem 
nesoustředěnosti a obtíží, protože 
nedokázali odložit stranou odborné 
analyzování biblického úryvku 
a nedařilo se jim při rozjímání do 
textu vstoupit. Samozřejmě, že 
okolnosti a dobové pozadí Písma 
jsou důležité a mohou nám při 
poznávání Krista pomáhat. Ale 
záměrem exercicií a každého vztahu 
s Ježíšem není jen něco se o něm 
dozvědět, ale poznat ho osobně.

Jak je tedy možné poznat Krista 
osobně pomocí Písma, zejména 
evangelií? Jeden způsob, jak nově 
a hlouběji porozumět Písmu, je číst 
si ho nahlas sami pro sebe. Tato 
hlasitá četba nám pomůže více se 
ponořit do jeho výroků i jejich 
významu. Další způsob, kterým 
můžeme obdržet intimnější 
zkušenost s Ježíšem v Písmu, je 
zkusit si číst evangelium v první 
osobě tak, jako bychom my sami byli 
Ježíšem, který nám vypráví svůj 
příběh. Proč se toho neodvážit?! 
Vždyť vzkříšený Kristus žije v nás 
svým Duchem. Písmo je Bohem 
inspirovaný příběh, a my věříme, že 

jeho slovo nás může přivést 
k pravdivému poznání toho, kým je 
a jaký je.

Osobní zkušenost
Pro každého člověka je osobní 
zkušenost velmi důležitá, ale zároveň 
je velmi těžké ji popsat slovy. Je to 
dáno tím, že každý vztah, včetně 
vztahu s Kristem, je jedinečný.

Během duchovních cvičení, zvláště 
velkých exercicií, se vedoucí často 
ptá exercitantů na jejich osobní 
příběh. Exercitátorovi nejde o to, 
dovědět se jejich jméno, datum 
narození nebo číslo sociálního 
pojištění, ale chce poznat 
exercitantovu duchovní historii, 
příběh duchovního života, jeho 
vztahu s Bohem a zkušenosti s ním. 
Náš vztah s Kristem totiž není jen 
jednou událostí nebo jednolitou 
zkušeností, ale je to spíše sled 
událostí a zkušeností, které nás 
mění. I můj vztah s Kristem se během 
desetiletí mého života změnil – 
a Bohu díky za to. Zároveň v něm ale 
existuje kontinuita.

Často se exercitantů ptám, jaké 
jsou jejich nejstarší vzpomínky na 

Bůh je přítel, spojenec, ženich. Modlitbou s ním lze navázat důvěrný vztah, 
a Ježíš nás v modlitbě Otče náš opravdu naučil obracet se k němu řadou 
proseb. Boha můžeme prosit o všechno; vysvětlit všechno a vypovědět 
všechno. Nezáleží na tom, pociťujeme-li ve vztahu k Bohu svoje nedostat-
ky. Nejsme dobrými přáteli, nejsme vděčnými dětmi, nejsme věrnými 
manželi. On nás však dál miluje.

Papež František
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Boha. Ptám se tak, protože si sám 
pamatuju na jednoduchou, ale 
hlubokou zkušenost Krista, když mi 
bylo asi sedm let. Hráli jsme si 
s kamarády a dobře jsme se při tom 
bavili. Když jsem se vracel domů, 
zastavil jsem se u sousedů na 
zahradě, abych se pohoupal na 
houpačce. Pamatuji si, jak jsem při 
tom cítil, že Bůh měl z naší dětské 
hry radost. Tehdy jsem si neuvědomil 
nic víc, než že jsem si všiml této 
příjemné zkušenosti. Ale sám fakt, 
že si ji pamatuji dodnes, z ní dělá 
důležitou věc. Při zpětném pohledu 
rozumím významu této zkušenosti 
mnohem hlouběji, zejména vidím, 
že tato příhoda byla zkušeností 
uvědomění si Boží lásky.

Učit se poznávat Krista pro
střednictvím křesťanského spole
čenství, Písma a osobní zkušenosti je 
tedy velkou pomocí pro to, aby rostl 
náš vztah s Kristem. Naše dosavadní 
poznání Krista může dát obrovský 
smysl i pouze krátkým setkáním 
s ním, která konáme během dne. Je 
to jen pár chvilek,  které ale v sobě 
mohou obsahovat obrovské bohatství 
vzájemné komunikace beze slov.

Mít Kristovo smýšlení
Znám postarší pár manželů, jejichž 
tváře mají velmi podobné rysy. Není 
překvapivé, že se po tolika letech 
společného soužití dokážou vžít do 
myšlení svého partnera. Jeden zná 
druhého tak dobře, že dopředu 
odhadnou nejen přání toho druhého, 

ale dokážou se s ním ztotožnit, 
považovat ho za své přání. Podobné 
je to v našem vztahu s Kristem. 
Pokud ho rozvíjíme, získáváme 
postupně Kristovo smýšlení. Tento 
krásný termín použil sv. Pavel 
v hymnu listu Filipanům: „Nechť je 
mezi vámi takové smýšlení jako 
v Kristu Ježíši (Flp 2,5).“ Čím více 
poznáváme Krista, čím více se 
necháváme vtáhnout do vztahu 
s ním, tím více se také chceme dívat 
na věci kolem sebe jeho pohledem 
a jednat jeho způsobem.

Způsob Kristova smýšlení je 
jednoduše, ale hluboce vyjádřen 
v dalších verších Pavlova hymnu: 
„Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž 
sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí (Flp 
2,6–7).“ Hymnus potom pokračuje 
popisem, jak se Kristus ponížil/
vyprázdnil až k smrti na kříži, a končí 
tím, že byl nakonec opět naplněn 
svým božstvím. Toto vyprázdnění/
ponížení a následné naplnění 
božstvím je asi nejlepší způsob, jak 
popsat Kristovo smýšlení. Nemělo 
by proto překvapovat, že čím častěji 
se setkáváme se vzkříšeným Kristem, 
čím hlouběji se s ním spojujeme 
a poznáváme jeho způsoby, tím více 
objevujeme pozvání a milost opustit 
své sobectví a své vlastní ego.

E. Edward Kinerk SJ
Ze Studies in the Spirituality of Jesuits 48/3 

(Autumn 2016) 
přeložil Petr Havlíček SJ
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Proč odpouštět?
Následující stať Adolf Kajpr publikoval již v roce 1939, kdy vypukla 2. světová 
válka a světem obcházelo strašidlo nacismu. Je až s podivem, jak nadčasově 
text dodnes zní a jak potřebné je i dnes podle něho jednat. 

Přenesme se myslí na nejposvátnější 
místo naší země, do nejsvětější chvíle 
dějin lidstva: na horu Kalvárii, pod 
kříž, kdy na něm pní Syn Boží. 
Lidstvo zde dokonává svůj nej
temnější a nejnevysvětlitelnější čin: 
ukřižuje Boha, jenž jej přišel spasit. 
Vmysleme se poněkud do Srdce 
nejsvětějšího, které v horečné žízni 
své nemůže nepřemítati o zdánlivě 
děsném ztroskotání všech svých 
nejlepších úmyslů a snah. A dole pod 
křížem zní ještě i nyní rouhavý 
výsměch, v němž mluví ďábelská 
radost z toho, že nenáviděný Galilejec 
je, jak se zdá, konečně navždy 
zneškodněn.

A právě zde se stává nám tak 
nepochopitelný duchovní zázrak. 
Ukřižovaný se modlí za tyto lidi tam 
dole, za farizeje a zákoníky: „Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ 
Máme dojem, že naše obyčejné 
lidské smýšlení je při tomto pohledu 
jakoby vykolejeno, nemůžeme to 
prostě pochopit. 

Když sledujeme Krista Pána za 
jeho kazatelské činnosti, tu jej ještě 
dost chápeme a celkem s jakýmsi 

uspokojením čteme jeho hřímavé 
řeči proti farizejům. Je tedy přece 
skoro jako my, říkáme si, i jemu vře 
krev a hněv hárá v jeho očích. 
Mauriac, jenž před několika lety 
napsal život Páně, tam tuto trpkost 
a výbušnost jeho tolik zdůrazňoval, 
že to skoro vzbudilo pohoršení.

Zlo vždy zlem
Ale nyní na konci života, jako by 
všecko bylo zapomenuto a jenom ta 
tajemná modlitba zbývá: „Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ 
Člověku z toho zůstává rozum stát. 
A to je to těžké, co na nás Kristus 
Pán žádá, abychom se také tak 
dovedli modliti, za všechny, i za ty, 
pro které bychom obyčejně měli jen 
nenávist jak plamen neuhasitelnou.

„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 
činí!“ Ta modlitba byla jistě 
vyslyšena, protože si nelze představit, 
že by Otec mohl odepřít něco 
takového Synu v takové chvíli. „Vím, 
že mne vždycky slyšíš,“ mluví Kristus 
Pán k Otci již před hrobem 
Lazarovým, tím spíše jej slyší tedy 
nyní z kříže. A proto od nejstarších 
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dob žilo v křesťanstvu přesvědčení, 
že křižovatelé Páně dnes žijí a kralují 
s ním, následkem jeho modlitby, 
v níž bylo odpuštění a smíření. 

A k nám vanou z kříže slova: „Jdi 
a čiň podobně!“ Ale jak, Pane? Je to 
možné, není to nad síly lidské? Není 
to vůbec šílenství, které šlape na 
nejzákladnější city naší lidské 
důstojnosti, které chce v bezútěšném 
zmatku promíchat dobro a zlo, a tím 
vlastně pomoci k vítězství zlu?

Buďme klidni. „Nepřišel jsem 
zákon zrušit, ale naplnit!“ 
Spravedlnost a pravda se nerozplývají 
v nic, musí pod dotekem učení Páně 
býti ještě pevnější a posvátnější. Zlo 
vždycky bude zlem, které samo 
v sobě nebude zasluhovat nic než 
nenávist. Ale zlo se může změnit, 
lítost je může setřít a odčinit, a to má 
způsobit naše modlitba vycházející 
z odpuštění. Život lidský je velice 
složitý. Zlo se nepřemáhá jenom 
modlitbou, jako se rakovina neléčí 
jenom konejšivou hudbou nebo 
pobytem v uklidňujících horských 
lesích. Ale při všech nejrůznějších 
prostředcích, jimiž chceme a máme 
zlo přemáhat, nemá chybět modlitba 
za zlé a ochota odpustit jim.

Nejmužnější ctnost
Jsouli ti, kteří rouhavým smíchem 
ztrpčovali poslední okamžiky umíra
jícího Spasitele, dnes mezi blaženými 
v nebi, jsou tam určitě jako nej
pokornější adorátoři Ukřižovaného, 
kteří ve žhavé lítosti uznali jednou 

svůj tragický omyl, svůj hřích. Bez 
upřímné lítosti a bez ochoty napraviti 
zlo, pokud se napraviti dá, neodpouš
tí, nemůže odpustiti ani Bůh nikomu, 
a nežádá to tedy ani od nás.

Ochotnost k odpuštění je nej
mužnější ctnost, ne měkkýšovitá 
lhostejnost, která by se snad za 
ctnost vydávala. Máme dovést 
odpustit, a  přece zůstat při tom 
celými muži, kteří mají v žilách krev, 
a ne sladkou vodu, kteří nenazývají 
svoji bezpáteřnou lhostejnost nadpři
rozeným smýšlením. Nemilujeli 
např. někdo svou matku, pak může 
poměrně se značným klidem snést 
její urážky a její týrání, a nebude to 
ctnost křesťanská, nýbrž tupost 
zasluhující pohrdání. Jeli komu 
však jeho matka skutečně drahá, ten 
cítí její urážku a její bolest palčivěji 
než svoji vlastní. A nezáleží pranic 
na tom, jeli křesťan, nebo nekřesťan. 
Žhavost citu může býti u obou stejná, 
jen odpověď bude jiná. Kdo 
nepochopil Krista a jeho poselství 
o odpuštění, zatne pěsti a jeho 
hlavou bude zníti divoká píseň 
o pomstě.

Pravý křesťan se vynasnaží sám 
nahraditi matičce její ponížení, tím 
vroucněji ji bude milovat a bude při 
tom šeptati prosbu, aby Bůh osvítil 
srdce, jež zlo způsobilo, a ukázal mu, 
jak klamné je štěstí, které ze zla 
vzchází, které na zlu je vystavěno, 
k němuž docházíme olupováním 
druhých. 
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Slepá víra v dobro
Máli toto naše křesťanské odpuštění, 
nebo tato ochota k odpuštění býti 
upřímná, musili bychom býti celými 
křesťany, jejichž oči jsou oslněny 
velebností Boží a srdce plné 
nepřemožitelného optimismu. Jaké
ho optimismu? Toho, jenž věří, že je 
jenom jedno pravé dobro: Bůh 
a život s ním a podle něho, a že je 
jenom jedno skutečné zlo: hřích, tj. 
pyšné, zpupné jednání proti zákonům 
Božím, které mluví ke každému 

z nás, ať jsme jakékoli víry, základním 
hlasem prostého lidského našeho 
svědomí. Pro koho je jenom toto 
jedno dobro a jenom toto jedno zlo, 
ten se nemůže ubrániti soucitu 
s hříšníkem, i když sám musí sebe
bolestněji trpět jeho řáděním. Při 
srovnání s věčností se mu zdá 
nepatrné vše, co se děje na této 
zemi.

Ale protože přece jen ona hlubinná 
věčnost bude taková, jaké byly činy 
tohoto našeho života, a po zločinech 

Autor stati, jezuitský kněz a novinář Adolf Kajpr, se stále musel učit odpouštět. Byl vězněn jak nacisty, tak 
komunisty, přesto se nikdy nenechal zlomit.
(Foto archiv)
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může přijíti jen věčnost chmurná, 
proto člověk opravdu věřící dovede 
zapomenout na vlastní útrapy 
a bolesti zde, dovede je obětovat za 
šťastnější věčnost duše hřešící, 
dovede, jedním slovem, odpustit 
a modlit se za nepřátele a pro
následovatele své a všeho, co jemu 
jest drahé. Dovésti to znamená 
ovšem choditi po vrcholcích 
křesťanské dokonalosti, na nichž se 
můžeme udržeti a jejichž krásu 
můžeme pochopiti jen vypětím všech 
svých sil duchovních, jen se zraky 
bez ustání upřenými na Ukřižo
vaného, jenž pronáší své: „Otče, 
odpusť jim!“

Je k tomu prostě třeba veliké víry, 
víry slepé, která věří v dobro, i kdyby 
všecko kolem nás řvalo jekem 
pekelným. Je k tomu třeba hrdinské 
velikosti, která dovede opláceti zlo 
dobrem. Když tak svým odpuštěním 
zachráníme někoho, tu jako bychom 
ho byli přímo stvořili, protože by byl 
jinak zahynul, a právě tehdy, když to 
dovedeme, cítíme nejlépe svoji 
podobnost s Bohem. A Kristus sám 
tuto podobnost nikde jinde ne
připomíná než právě tehdy, když na 
nás žádá lásku k nepřátelům.

Láska bez hranic
„Milujte nepřátele své, dobře čiňte 
těm, kteří vás nenávidí, a modlete se 
za ty, kteří vás pronásledují, abyste 
byli podobni svému Otci, jenž jest 
v nebesích, jenž slunci svému velí 
vycházeti nad dobrými i nad zlými 

a déšť sesílá spravedlivým i ne
spravedlivým.“ Tak mluví ve své řeči 
horské. Řekl jsem již svrchu jednou, 
že se zlo nepřemáhá jenom modlitbou 
odpouštějící, ona však musí mít 
poslední slovo, ne nenávist.

Je to sotvakde krásněji vidět než 
na postavě Štěpána prvomučedníka, 
onoho úchvatně milého zjevu rodící 
se Církve. Není mlčelivým beránkem. 
Když stojí před veleradou svého 
národa, když jí vytýká její zpronevěru 
Hospodinovu poslání, tu mluví právě 
tak, jako když Kristus pronášel své 
veliké obžaloby proti farizejskému 
pokrytectví a srovnával je s hroby 
obílenými, jejichž vnitřek je plný 
rozkladu a hniloby. Ale posledním 
jeho slovem nebyly výčitky ani nářky, 
nýbrž prosba o odpuštění: „Pane, 
nepokládej jim to za hřích.“ A víme 
dobře, jaký byl výsledek: Největší 
z těch, kteří byli při smrti Štěpánově, 
Šavel, se stává Pavlem, a z pronásle
dovatele se stává druhým zakladatelem 
Církve, jejím největším lidským 
učitelem, knížetem apoštolů.

Toto jsou věčné pravdy, o nichž my 
tak rádi pochybujeme. A přece 
nebude lépe, dokud v ně neuvěříme 
z celého srdce a nepokusíme se podle 
nich jednat. Prosme Krista Pána 
a všechny svaté, kteří po jeho vzoru 
dovedli odpustit, o světlo a sílu 
k následování.

Adolf Kajpr SJ
Z měsíčníku Nový život 12, ročník XI 

(prosinec 1959)
podnadpisy redakce
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Svědek nezlomné víry
Adolf Kajpr byl skvělý novinář, který dokázal skloubit pronikavou analýzu 
aktuálních událostí s prorockým duchem. Byl vyhledávaným zpovědníkem,   
duchovním doprovázejícím a kazatelem, jehož podmanivý projev vycházel 
z poctivosti kněžství. Byl také světcem, který nikdy nestavěl na odiv svoje 
ctnosti. Přesto jimi oplýval.

Narodil se 5. července 1902 ve 
Hředlích nedaleko Kladna. V raném 
dětství osiřel: Když mu byly dva 
roky, zemřela mu matka, v jeho 
čtyřech letech mu navždy odešel 
i otec. O malého Adolfa a jeho 
třináctiletého bratra Josefa se 
postarali otcovi sourozenci. Adolf 
proto vyrůstal u nich, v nedalekých 
Bratronicích, kde vychodil čtyřtřídní 
obecnou školu. Už tam se projevil 
jeho řečnický talent, když dokázal 
své spolužáky upoutat svým 
vyprávěním.

Nejprve se věnoval ševcovskému 
řemeslu, pomáhal na poli, později 
začal pracovat ve mlýně na samotě 
Roučmída. Tam si bratr mlynářky, 
bývalý gymnaziální profesor, brzy 
všiml jeho nadání a začal ho učit 
latinu a řečtinu. I díky tomu se 
mladík Adolf dostal rovnou do 
kvinty arcibiskupského gymnázia 
v PrazeBubenči. Měl výborný 
prospěch a dělal rychlé pokroky. 
Rozhodl se stát jezuitou, a tak ze 

sexty přestoupil do velehradského 
noviciátu. Po něm v roce 1930 
formálně dokončil v Praze svá 
středoškolská studia a po maturitní 
zkoušce byl poslán na studia do 
Belgie. 

Studium v zahraničí
Studium filozofie absolvoval 
v Eegenhovenu, který je dnes 
součástí Lovaně. Na místní katolické 
univerzitě jej velmi zaujal profesor 
Joseph Maréchal, který se ve svém 
transcendentálním tomismu ote
vřel Kantovu myšlení. Tříleté studium 
Kajpr úspěšně završil v roce 1932 
rigorózní zkouškou a po letních 
prázdninách téhož roku odcestoval 
do Innsbrucku, kde absolvoval čtyř
leté studium teologie. V roce 1935 
tam také přijal kněžské svěcení. 
Řeholní formaci pak zakončil ve 
francouzském městě ParayleMo
nial a v létě 1937 se jako zralý 
pětatřicetiletý muž vrátil do české 
metropole. Začal působit v kostele 
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sv. Ignáce v Praze, zpovídal a věnoval 
se především tiskovému apoštolátu.
Jeho činnost byla rozmanitá: 
v chrámu trávil hodiny ve zpovědnici, 
zaujal jako skvělý kazatel, dva roky 
se staral o Mariánskou družinu 
akademiků, koordinoval Apoštolát 
modlitby, nabízel duchovní obnovy 
a měl promluvy v rozhlase. Během 
této horečné činnosti studoval 
sociologii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, krátký čas 
přednášel křesťanskou etiku v rámci  
františkánského „Katolického stu
dia“ a později filozofii na Arci
diecézním bohosloveckém učilišti 
pražském, které bylo náhradou uza
vřené teologické fakulty.

Osvědčil se i jako redaktor a autor 
ve čtyřech časopisech. Protože však 
vystupoval kriticky proti německému 
nacionálnímu socialismu, dostal se 
po vypuknutí druhé světové války do 
sporu s německými okupanty. Byl 
zatčen a poslán do Mauthausenu 
a později do koncentračního tábora 
v Dachau, kde zůstal až do konce 
války.

Poválečná doba
Po válce se Kajpr vrátil do Prahy, kde 
opět působil jako kněz v kostele sv. 
Ignáce, sloužil bohoslužby, zpovídal 
a kázal, vedl duchovní obnovy a malá 
společenství. Na podzim 1945 jako 
odpovědný redaktor připravil první 
číslo časopisu pro mládež Dorost. 
Ujal se také týdeníku Katolík, který 
se stal i díky jeho příspěvkům jedním 

z nejlepších katolických periodik 
v tehdejším Československu. Díky 
Kajprově otevřenosti a jeho trefným 
komentářům Katolíka četli i mnozí 
nevěřící. Byl dokonce vyznamenán 
prezidentem republiky za statečnost 
a vlastenecké postoje v zápasu 
o svobodu Československa.

Brzy se však dostal do konfliktu 
i s komunistickým totalitním reži
mem, který neohroženě kritizoval 
v médiích. Důsledky se rychle 
dostavily. Časopis Katolík byl zrušen. 
Kajpr byl v roce 1950 zatčen 
a v monstrprocesu spolu s dalšími 
řeholníky odsouzen. Nejprve byl 
dopraven na Pankrác, pak na Mírov, 
do věznice ve Valdicích u Jičína, kde 
bezmála rok strávil na samotce, 
a nakonec byl přesunut do Leopol
dova. Ve vstupním dotazníku ukazuje 
svou odvahu a ryzost.

Brzy si získal sympatie spoluvězňů, 
nabízel jim promluvy a duchovní 
vedení. Léta strávená ve vězení si 
však brzy vzala svou daň: 13. září 
1959 utrpěl v Leopoldově infarkt, 
lékařská pomoc přišla pozdě a Kajpr 
pět dní nato v místní nemocnici 
zemřel. Příbuzným nebylo jeho tělo 
vydáno, pohřbeno bylo na hřbitově 
v prostorách věznice. Teprve v roce 
1968 mohly být jeho ostatky 
exhumovány a převezeny do 
řádového hrobu na Vyšehrad. 
Pohřebním obřadům předsedal jeho 
někdejší spoluvězeň – biskup Štěpán 
Trochta.
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Navzdory útlaku a věznění dvěma 
totalitními režimy se otec Kajpr 
nikdy nenechal zlomit. Naopak 
dokázal vždy povzbuzovat druhé. 
Není tedy divu, že brzy po Kajprově 
smrti začali mnozí volat po jeho 
 svatořečení. Už za života jej prováze
la pověst svatosti a dokázal vždy 
vyzařovat světlo Kristovy radostné 
zvěsti.

Teprve v posledních letech došlo 
k zásadnímu zlomu. Na žádost čes
kého provinciála vyjádřil v roce 2017 
generální představený řádu Arturo 
Sosa souhlas se zahájením beatifi
kačního procesu. Oficiálně byl zahá
jen už v září 2019 při příležitosti 
60. výročí smrti Adolfa Kajpra. Vel
kou měrou se o to zasloužil prof. Voj
těch Novotný, který této osobnosti 
církve věnoval mnoho času a připra
vil obsáhlou dokumentaci. Zvláštní 

Uložení ostatků 
Adolfa Kajpra 
v roce 1968 
na vyšehradském 
hřbitově.
(Foto archiv)

tribunál spolu s historiky a teology 
měl za úkol vyslechnout pamětníky, 
prozkoumat Kajprův život a smrt, 
posoudit jeho dílo a ověřit výsledky 
dosavadního bádání.

První fáze beatifikace na úrovni 
pražské arcidiecéze byla oficiálně 
ukončena 4. ledna 2021. Další pokra
čování tohoto procesu už bude na 
Kongregaci pro svatořečení v Římě. 
Ale ať už její šetření dopadne jakkoli, 
pro mnohé současníky zůstane Adolf 
Kajpr navždy vítězem. Jeho životní 
příběh bude jistě nadále inspirovat 
a ukazovat, jak obstát v boji navzdo
ry všem překážkám a nepohodlí. 
Přejme si, aby i dnes dozrálo v naší 
společnosti a církvi mnoho podob
ných osobností.

Jan Regner SJ
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Řád v době dvou totalit
Ve 20. století poznamenaly katolickou církev v Československu dva totalitní režimy. 
Nejprve čelila nacistické okupaci, během níž zemřelo v koncentračních táborech, 
ve věznicích a na popravištích devadesát diecézních kněží, čtyřicet šest řeholníků 
a čtyři  řeholnice. Také Tovaryšstvo Ježíšovo postihlo pronásledování.

Již mnichovská dohoda z podzimu 
1938 znamenala přerušení kontinuál
ního českoněmeckého soužití řádu 
na území jednoho státu. Mezi kon
krétní důsledky patřilo oddělení řá
dových domů v pohraničí od Čes
koslovenské provincie. Bohosudov, 
Děčín, Doupov, Opava, Podmokly 
a Těšín s celkem šedesáti devíti 
jezuity německé a rakouské národ
nosti nově náležely k třetí říši. 
V reakci na vyostřený politický vývoj 
ustanovil od 5. ledna 1939 generální 
představený v Římě vznik samostatné 
České provincie Tovaryšstva Ježíšova. 

Po německé okupaci zbytku Česko
slovenska a vzniku protektorátu Čechy 
a Morava začala činnost jezuitského 
řádu zaměstnávat represivní aparát. 
V roce 1940 došlo k zákazu všech 
časopisů vydávaných jezuity a k po
stupnému rušení řádových škol 
a kolejí. V této době došlo také k prv
ním zatčením. V koncentračním tábo
ře Dachau skončil P. Alois Koláček SJ, 
jehož protiříšská činnost spočívala v ší
ření inaugurační encykliky Pia XII. 
a v psaní „štvavých“ článků do časo

pisu Dorost. Zde se po roce setkali se 
spolubratrem P. Adolfem Kajprem SJ 
a s profesorem P. Františkem Němcem 
SJ, jenž byl uvězněn za porušení 
zákazu přednášet studentům po uza
vření českých vysokých škol. 

Nacistická perzekuce
Dobře udržované a prostorné budovy 
škol a klášterů budily zájem okupantů 
a brzy docházelo k jejich svévolné 
konfiskaci. Nejprve v březnu 1939 
zabavili kolej a gymnázium v Boho
sudově. V lednu 1942 gymnázium 
v PrazeBubenči, o dva měsíce pozdě
ji kolej s filozofickým institutem 
v Benešově a v červnu 1942 přišlo na 
řadu velehradské řádové gymnázium. 
Exerciční domy, Stojanov na Vele
hradě nebo poutní dům na Hostýně, 
byly zkonfiskovány pro tzv. válečné 
účely. V dubnu 1943 nacisté zabrali 
jezuitskou rezidenci u sv. Ignáce. 
Vypovězení jezuité se částečně stáhli 
do zahradního domku, většina však 
našla provizorní útočiště u strahov
ských premonstrátů. Část noviců 
a scholastiků byla totálně nasazena 
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v listopadu 1942 na nucené práce. 
Domů se nevrátil novic Jiří Stavěl, 
jenž v říjnu 1943 zemřel v rakouském 
Waidhofenu.

Od roku 1942 čelili jezuité vlně 
brutální perzekuce. Za poslech zahra
ničního rozhlasu pozatýkalo gestapo 
postupně třicet jezuitů, kteří byli 
uvězněni v různých věznicích a kon
centračních táborech. V pankrácké 
věznici zemřel scholastik Antonín 
Malimánek a P. František Vlk SJ. 
Scholastik České provincie německé 
národnosti Robert Albrecht byl od
souzen válečným soudem za pomoc 
slovanským zajatcům k trestu smrti 
a popraven v BerlíněBran
denburgu. 

Po skončení války se vrátili domů 
nejen jezuité propuštění z věznic 
a koncentračních táborů, ale také ře
holníci, kteří sloužili v západní za
hraniční armádě: P. Jan Krajcar SJ, 
kapitán P. Bohumil Boček SJ, kapitán 
P. Hugo Vaníček SJ, podporučík 
P.  Josef Vaněčka SJ, major britského 
letectva P. Antonín Veselý SJ a Fr. 
František Waligora SJ. Utrpení 
duchovních i zapojení do domácího 
a zahraničního odboje přineslo církvi 
sympatie celé společnosti. 

Poválečná situace
Po válce obnovila Česká provincie 
Tovaryšstva Ježíšova svou činnost. 
Většina jezuitů německé a rakouské 
národnosti byla vysídlena z pohraničí 

Čím tě osobnost Adolfa Kajpra nejvíc inspiruje?

Na záložce vydané kostelem sv. Ignáce v Praze k začátku 
procesu blahořečení Adolfa Kajpra je několik málo vět, které ho 
charakterizují do hloubi duše a přitom jsou schopny oslovit 
mnohé z lidí v dnešní uspěchané a vystrašené době: „Kristus je 
stále týž, žije a je s námi v neměnném Dnešku věčné 
přítomnosti… Přítomnost je vlastním Božím časem, jí je třeba 
se chopit oběma rukama, ji třeba hníst a vytvářet a vtisknout jí 
Kristovu tvář.“ 

Skutečně jen v přítomnosti se mohu setkat s Kristem a Adolf 
Kajpr tu přítomnost žil ať jako kněz ve farnosti, vězeň za války či 
v době komunismu. Ježíš byl pro něj životem samotným, 
a proto ho zakoušel ve všech situacích navenek zbožných 
i světských. To mu pak dovolovalo znovu Krista přinášet ve 
svých slovech i jednání. Každý strach, který se nějak snažil 
nakazit jeho myšlenky, překonával hluboce prožívaným 
přesvědčením a zkušeností zmrtvýchvstalého Pána. A to jde 
jedině v přítomnosti, teď a tady. Bůh je věčný, byl, bude, ale 
jedině nyní, v přítomnosti, se s ním mohu setkat a zakusit jeho 
osvobozující lásku. 

Anketa

Jan Adamík SJ 
představený pražské 

jezuitské komunity
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spolu se svými krajany. V České 
provincii tak zůstalo osmdesát šest 
kněží, padesát tři bratří a třicet jedna 
scholastiků. Všechny rezidence, 
kromě domů v Benešově a Bubenči, 
byly řádu vráceny a začaly naplno 
fungovat. Periodika vydávaná jezuity 
byla obnovena a přes mnohé 
problémy získala četné abonenty, 
kteří zajistili jejich finanční 
nezávislost. 

S nástupem komunistického reži
mu v únoru 1948 začaly překotné 
celospolečenské změny a nově se 

vyvíjel i vztah mezi státem a církví, 
kterou komunisté vnímali jako 
ideologického nepřítele. V březnu 
1948 bylo na pokyn režimu zastaveno 
vydávání většiny katolických pe
riodik, což se týkalo i Katolíka 
a Dorostu. 

Státní orgány navázaly s katolickou 
církví rozhovory, kde obě strany 
vyjadřovaly své představy o fun
gování církve v lidově demokra
tickém státě. Biskupové prosazovali 
podmínky, které by církvi umožnily 
koexistenci se státem při respektování 

Anketa

Otec Kajpr mě motivuje jako příklad křesťana, katolíka, kněze 
a jezuity opravdově a náročně lidského, jehož lidskost byla 

Božím obrazem a hlasem. Nechával promlouvat Boha nejen 
svými ústy, ale skrze sebe. Proto byl přesvědčivý. Určitě byl

přirozeně horlivý a pracovitý, živý opravdu a naplno.
Vidím ho jako jednoho z lidí

na hoře blahoslavenství, kteří cítili nouzi svou a nouzi světa
a hledali světlo a cestu a našli je v Ježíšovi. Chápu jej jako 

křesťana existenciálního, který ve víře v Krista, v jeho učení 
a následování objevil život, a co našel pro sebe, předával 

slovem mluveným i psaným dál. Do hloubky promýšlel víru 
jako přirozeně nadpřirozený kvas a substrát lidského života. 

Proto dokázal o Božích věcech a o životě hovořit zaníceně 
a srozumitelně.

Neplnil si jen povinnosti, neřídil se jen paragrafy. Kněžství 
pro něj nebylo úřadem ani obranným valem, ale cestou 

k lidem a způsobem, jak jim nejúčinněji pomáhat a jak jim 
být maximálně prospěšný. Vnímám v otci Kajprovi něco 

veskrze ignácovského a jezuitského, co vposledku pochází 
od samotného Božího Syna. Něco, co i mně dává smysl a pro 

co má smysl namáhat se a žít.

František Hylmar SJ
rektor kostela sv. Ignáce
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její vnitřní autonomie. Režim nabídl 
úpravu vztahu mezi státem a církví 
na základě spolupráce, což ovšem 
znamenalo odtržení od jejího centra 
ve Vatikánu a vytvoření tzv. národní 
církve zcela podřízené státu. 
Neslučitelné představy obou aktérů 
nakonec vyústily v prudký zvrat 
v polovině roku 1949, kdy na základě 
zákonů ze 14. října 1949 státní orgány 
převzaly kontrolu nad církvemi 
a veškerý církevní život mohl legálně 
probíhat jen v kostelích.

Likvidace mužských klášterů
Monstrproces s vybranými před
staviteli řádů nazvaný Machalka 
a spol., v němž byli souzeni i jezuité 
František Šilhan, Adolf Kajpr 
a František Mikulášek, měl po
skytnout ideologické zdůvodnění lik
vidace mužských řeholních spole
čenství v rámci akce „K“. Komunisté, 
stejně jako nacisté pohlíželi na 
jezuity jako na zvláště nebezpečné 
ideové protivníky. Věrnost papeži je 
stavěla do pozice špionů sloužících  

Anketa

Inspirují mě osobní vzpomínky na otce Kajpra. Po válce jsem 
byl studentem na gymnáziu a mnozí jezuité se tehdy vraceli 
k pražskému kostelu sv. Ignáce. Byl jsem členem mariánské 
družiny, která jednou pozvala otce Bočka. To byl urostlý jezuita, 
chodil v uniformě anglické armády, a tím nám klukům 
imponoval. Místo něho se ale objevil malý vychrtlý jezuita, 
který se do Prahy vrátil z Dachau. Byl to otec Kajpr. Omluvil otce 
Bočka a dodal, že se budeme muset spokojit s ním. Nakonec 
však jeho duchovní obnova byla pro nás všechny velmi silným 
zážitkem, na který dodnes nemohu zapomenout. Kajprova 
kázání v kostele byla vždy skvělá. Z velké dálky se lidé sjížděli, 
aby ho slyšeli. Byl sice malé postavy a neměl výrazný hlas, ale 
uměl zaujmout svým plamenným přednesem. 

Jednou jsem Kajprovi ministroval na první ranní mši 
u mariánského oltáře. Znal celý latinský kánon tridentské mše 
nazpaměť, takže nepotřeboval listovat v misálu. Tentokrát byl 
ovšem velmi unavený. Pracoval totiž někdy jako odpovědný 
redaktor listu Katolík celou noc. Projevilo se to při vzpomínce 
na živé a zemřelé, kterou trochu popletl. Otočil se pak na mne, 
svého ministranta, a zeptal se mě, jestli nechyběla žádná 
důležitá část. Uklidnil jsem ho a on pokračoval. Jeho pokora mě 
tehdy skutečně dojala.

Ludvík Armbruster SJ
pamětník
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Vatikánu, příslušnost ke katolické 
církvi stačila k obvinění, že jsou 
součástí propracované špionážní sítě 
rozšířené pomocí misií po celém 
světě.  Na jejich akademické vzdělání 
získané v zahraničí se pohlíželo jako 
na školení agentů imperialismu. 
Podle analýzy StB byl řád Tovaryšstva 
Ježíšova policejní orgán Vatikánu, 
který ve svých rukách soustředil 
význačnou církevní a politickou moc. 
Jezuité proto spadali do kategorie 
úhlavních nepřátel režimu a z tohoto 
důvodu byli zařazeni do první vlny 
přepadení klášterů v noci z 13. na 

14. dubna 1950. V té době mělo 
Tovaryšstvo Ježíšovo v Česko
slovensku celkem 251 řeholníků, 
z nichž 215 patřilo k české provincii.

Jezuity ze všech domů soustředili 
nejprve do centralizačního kláštera 
v Broumově a jejich představené 
a „reakční řeholníky“ oddělili 
a převezli do internačního kláštera 
Želiv. Zde bez soudního rozsudku, 
jen na základě administrativního 
rozhodnutí národních výborů, 
nastoupili na nucené práce 
a podléhali ostrému vězeňskému 
režimu. Zostřenou internací zde 

V monstrprocesu nazvaném Machalka a spol. byli odsouzeni také tři jezuité: 
František Šilhan, František Mikulášek a Adolf Kajpr.

(Foto archiv)
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prošlo v letech 1950–1956 celkem 
šedesát sedm jezuitů z území celého 
státu. 

Postupem času byli mladí řeholníci 
a novicové převedeni z centralizačních 
klášterů na převýchovu do pře
školovacího střediska v Hájku, poté 
odvedeni k Pomocným technickým 
praporům nebo přiděleni na nucené 
práce na stavbách. 

Ke kontaktům mezi mladými 
a zkušenými řeholníky došlo znovu až 
poté, kdy byly zrušeny centralizační 
kláštery, Pomocné technické prapory 
a internační klášter Želiv. V této době 
se objevují první pokusy o vytváření 
skrytých společných domácností 
několika řeholníků, které měly 
nahrazovat život ve společenství. Po 
tomto krátkém nadechnutí přichází 
nová perzekuce řádu v rozmezí let 
1956–1960, tedy paradoxně v období 
tzv. uvolňování režimu. Přestože je 
v roce 1960 vyhlášena amnestie, kdy 
je propuštěna asi stovka řeholníků, 
rozpoutá se nový masivní úder proti 
řádům a řeholím. V březnu 1960 je 
odsouzeno k vysokým trestům 
osmnáct osob, jimž je kladena za vinu 
pokračující činnost v „ilegálním“ 
jezuitském řádu.

Od procesů k normalizaci
V období let 1948–1964 bylo vedeno 
proti jezuitům třináct skupinových 
procesů a další procesy individuální. 
Celkem bylo odsouzeno sedmdesát dva 
jezuitů k souhrnnému trestu odnětí 
svobody v délce trvání pět set patnáct 

roků a osm měsíců. K nejdelšímu trestu 
odnětí svobody v trvání dvacet pět let 
byl odsouzen provinciál řádu František 
Šilhan. Dva jezuité zemřeli ve výkonu 
trestu.  P. Adolf Kajpr v roce 1959 v Leo
poldově a P. Antonín Zgarbík v roce 
1965 ve Valdicích.   

Přechodné politické uvolnění 
v období pražského jara přineslo také 
naději pro obnovení řádového života. 
Řeholníci a řeholnice se sdružili 
v Sekretariát řeholních společností, 
který zastupoval řeholní zájmy při 
jednání se státem. Jedním z členů 
nejužšího vedení byl zvolen P. František 
Šilhan SJ. Sekretariát poslal návrh na 
obnovu činnosti řádů na Generální 
prokuraturu v Praze, která vydala 
29. listopadu 1968 rozhodnutí o jejich 
právní subjektivitě: „Řády a kon
gregace, které existovaly před vydáním 
zákona 218/1949 Sb. O hospodářském 
zabezpečení církví a náboženských 
společností, nebyly zrušeny ani tímto, 
ani jiným zákonem, existují právně 
dále a není překážky, aby v mezích 
platného právního řádu řádový život 
obnovily a v něm pokračovaly.“

Všechny naděje však záhy ukončila 
nastupující normalizace a řeholní život 
zamířil znovu do ilegality. StB dál 
aktivně sledovala „ilegální“ činnost 
řádu, což vyvrcholilo v roce 1984 akcí 
„Stín“, kdy došlo k novému zatýkání 
jezuitů. Na obnovení řeholního života 
musela řádová společenství u nás 
počkat až do zániku vlády komunistů 
v roce 1989.

Stanislava Vodičková
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Jak probíhá Kajprova beatifikace
V září loňského roku byl zahájen proces blahořečení otce Adolfa Kajpra. 

Vicepostulátorem jeho diecézní fáze byl jmenován prof. Vojtěch Novotný. 
V následujícím rozhovoru nám přiblíží přípravu i dosavadní průběh tohoto 

procesu, který nyní přechází do další fáze.

Odkdy se vlastně datuje snaha o Kajprovo blahořečení?
Od okamžiku smrti, tedy od podzimu 1959, provází Adolfa Kajpra tzv. 

pověst svatosti a mučednictví a s ní spojená osobní úcta, jež se ihned projevila 
voláním po jeho blahořečení. První, kdo se takto vyjádřili, byli Kajprovi 
někdejší blízcí spolupracovníci, kteří žili v exilu a požívali potřebné svobody 
slova. Když pak byly ostatky otce Adolfa na podzim roku 1968 přeneseny 
z vězeňského hřbitova v Leopoldově do řádového hrobu na Vyšehradě, stalo 
se to takovým způsobem, který by byl ve středověku sám o sobě kanonizací.

Vojtěch Novotný při bohoslužbě  22. září 2019 v kostele sv. Ignáce u příležitosti 60. výročí smrti Adolfa Kajpra 
a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení.

(Foto Jana Havlová, Člověk a víra)
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To dnes ale pochopitelně nestačí…
Ano. Kanonické právo se vyvinulo tak, že před blahořečením i svatořečením 

je třeba vykonat jakýsi soudní proces, v němž se prokáže, že úcta věřících 
k nějakému člověku, který je posmrtně považován za světce či mučedníka, 
stojí na pevných základech a že daný Boží služebník skutečně byl příkladným 
učedníkem Ježíše Krista, o němž lze proto předpokládat, že byl přijat do Boží 
blízkosti a přimlouvá se tam za nás. Církev tedy koná jakýsi proces, a odtud 
také úřední ráz té věci i terminologie, která se užívá (například kauza, akta, 
šetření, proces, soudce atp.). Proces má tři instance: diecézní šetření; 
přezkum na Kongregaci pro svatořečení; rozhodnutí Svatého otce. My jsme 
nyní zakončili první fázi.

Kdy se začaly podnikat opravdu první kroky k zahájení Kajprova 
beatifikačního procesu? Proč to tak dlouho trvalo?

Jak jsem uvedl, vývoj kanonického práva, směřování církve k větší 
obezřetnosti, pro nás znamená, že translace Kajprových ostatků z roku 1968 
pro blahořečení nepostačuje. Proto jezuita Jan Pavlík, někdejší Kajprův 
spoluvězeň a dlouholetý provinciál, v 70. a 80. letech opakovaně prohlásil, že 
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova si přeje beatifikační proces zahájit. 
Dodal ovšem, že k tomu by bylo třeba vykonat potřebné přípravné práce. 
A právě zde je důvod, proč byl onen proces odkládán. Nebyl nikdo, kdo by se 
ho ujal. Platí to i pro dobu po listopadu 1989, kdy se jezuité soustředili na 
obnovu svého řeholního života a svého apoštolátu.

Co nakonec přispělo k tomu, že v posledních letech nabralo úsilí 
o Kajprovo blahořečení naopak na rychlosti?

Boží prozřetelnost způsobila, že jsem se před lety z čistě akademického 
zájmu začal vědecky věnovat této významné osobnosti českých církevních 
dějin a dějin české teologie. Výsledkem byla kniha Maximální křesťanství. 
Adolf Kajpr SJ a list Katolík, jež vyšla v roce 2012. Při jejím dopisování jsem 
už věděl, že jsem se setkal s mučedníkem. Pochopil jsem, proč jsou křesťanští 
světci malováni s aureolou: vyzařují totiž Krista a ostatní věřící jsou k nim 
přitahováni jako můry ke světlu. To se stalo i mně.

Proto jsem – spolu s některými dalšími věřícími naší farnosti – naléhal na 
provinciála Josefa Stuchlého, aby se přešlo od slov ke skutkům. V lednu 2016 
se pak čeští jezuité rozhodli usilovat o zahájení procesu. O rok později, 
v lednu 2017, požádal provinciál generálního představeného Tovaryšstva 
o jeho souhlas. Když pak v  březnu 2017 přišel, přijala česká jezuitská 
provincie roli tzv. žadatele kauzy a převzala za ni morální a ekonomickou 
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zodpovědnost. V červnu jsem byl jmenován vicepostulátorem; to je role 
jakéhosi motoru a převodového mechanismu.

V čem spočívá vaše práce jako vicepostulátora kauzy, jaké byly 
kroky k zahájení procesu?

Následovaly přípravné práce, v jejichž závěru, 15. března 2018, jsem předal 
oficiální žádost o zahájení procesu blahořečení Adolfa Kajpra pražskému 
arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Chvíli trvalo, než jsme si vysvětlili, jak by 
byla tato věc vedena kupředu, takže souhlas otce Dominika přišel až v září. 
Vzhledem k tomu, že normálně se proces vede v místě úmrtí Božího 
služebníka, jímž byl u Kajpra Leopoldov, bylo nutné, aby se pražský a trnavský 
arcibiskup se souhlasem Svatého stolce dohodli, že se tato záležitost bude 
řešit v Praze. Dále bylo zapotřebí, aby Svatý stolec vyslovil své nihil obstat. 
A v červenci 2019 vyslovila souhlas i Česká biskupská konference. 

Tak konečně přišla neděle 22. září 2019, kdy byl proces v průběhu 
bohoslužby u sv. Ignáce v Praze oficiálně a slavnostně zahájen. V té souvislosti 
také byli jmenováni činitelé tohoto šetření: dr. Bartoloměj Čačík se stal 
biskupským delegátem; dr. Stanislav Přibyl promotorem spravedlnosti; 
dr. Eva Vernerová notářkou; doc. Marek Šmíd, doc. Jaroslav Šebek a dr. Jan 
Stříbrný členy historické komise; jmenováni byli i dva tajní teologičtí cenzoři. 
Všichni složili potřebné přísahy. 

Bylo třeba zkoumat také Kajprovy ostatky?
Ano. V říjnu 2018 totiž byly nahodile vyzvednuty hrobníky, kteří kopali 

hrob pro P. Josefa Tichého SJ. Naštěstí tam přišla sestra Anna Stachová SSJ, 
kostelnice u sv. Ignáce, jež pochopila, oč se jedná. Ostatky byly předány 
znalcům Kriminalistického ústavu Policie České republiky, kteří provedli test 
DNA a antropologické ohledání a prokázali jejich pravost. V únoru 2019 je 
kriminalisté převezli z Bartolomějské ulice do vrátnice v jezuitské rezidenci 
v Ječné ulici. Tak se vrátil P. Adolf Kajpr SJ domů přesně tou cestou, kterou 
byl 14. března 1950 odvezen do vyšetřoven StB. Jeho kosti pak byly 22. září 
2019 se souhlasem civilních úřadů i Kongregace pro svatořečení uloženy do 
schrány v kostele sv. Ignáce. Kardinál Duka přitom potvrdil jejich pravost 
kanonicky.

Jak nyní probíhá diecézní šetření celé kauzy?
První tři jmenovaní činitelé provedli výslechy těch svědků, jejichž vzpomínky 

považovali za zásadní, a také členů historické komise. Ta pak zkontrolovala 
mou archivní a historickou práci a vypracovala své stanovisko. Cenzoři napsali 
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věroučné posudky Kajprových spisů. Já jsem všechny tyto kroky koordinoval 
a úředně zpracovával. Vedle toho jsem se také věnoval přípravě publikací, 
které se Kajpra týkají, a koordinoval překlad materiálů do italštiny.

Díky předběžné přípravě a dalším příznivým okolnostem šly všechny 
úřední úkony kupředu velmi rychle. Jezuitský generální postulátor, který má 
na starosti všechny beatifikační a kanonizační kauzy Tovaryšstva, dokonce 
mluví o „turboprocesu“. Nyní jsme zakončili diecézní fázi. Akta z šetření byla 
vyhotovena v několika kopiích, každý jednotlivý list musel být notářsky 
ověřen. Dne 4. ledna 2021 pak byla slavnostně ukončena diecézní fáze 
procesu v kostele sv. Ignáce, kde Adolf Kajpr působil. Předtím ještě proběhly 
poslední úřední úkony, konalo se poslední zasedání soudního tribunálu, byly 
složeny přísahy, procesní akta byla završena a započetěna. Nyní již byla 
doručena do Říma a předána Svatému stolci, kde bude beatifikační proces 
pokračovat druhou fází. V Praze jsme provedli šetření, v Římě dojde 
k vyhodnocení a rozhodnutí.

Poslední úkony před slavnostním zakončením diecézní fáze beatifikačního procesu Adolfa Kajpra v pražském 
kostele sv. Ignáce 4. ledna 2021.
(Foto Lucie Horníková, Člověk a víra)
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To je velmi dobrá zpráva! Jak byste nakonec shrnul význam 
Kajprovy beatifikace pro věřící? Mohou nějak k jejímu úspěšnému 
zakončení přispět?

Proces blahořečení má spět k tomu, aby církev oficiálně, se vší vážností, 
prohlásila: Tohoto člověka Bůh přivedl k tomu, aby byl příkladným křesťanem. 
Můžeme se od něho učit, co znamená být Kristovým učedníkem. A můžeme 
ho s důvěrou prosit o přímluvu u Trojjediného. Jde tedy vlastně o potvrzení 
a rozvoj úcty k Božímu služebníkovi. Úcta k otci Adolfovi, naše souputnictví 
s ním v následování Krista je to klíčové, oč by mělo jít, a to zvláště nám zde 
v Praze u sv. Ignáce, v této jezuitské komunitě a v této farní obci.

Je tedy namístě, abychom se před Pánem ptali sami sebe, zda nejsme k této 
úctě zváni a zda bychom k ní mohli nějak přispět. Myslím samozřejmě i na 
příspěvky finanční, protože proces je záležitost velmi drahá. Především ale 
myslím na to, že bychom se měli s druhými dělit o to, čeho se nám zde 
dostává. Proto bychom se měli ptát, co můžeme udělat pro to, aby se více lidí 
dozvědělo o otci Adolfovi Kajprovi, který se statečně a až k smrti postavil 
dvěma ateistickým totalitním režimům a který se vědomě a přemýšlivě snažil 
o evangelizaci dechristianizované české společnosti. Myslím, že ho právem 
můžeme představovat a vzývat jako mučednického patrona soudobých snah 
církve o účinné, době přiměřené hlásání evangelia. Bylo by dobré, kdyby tak 
činili především čeští jezuité samotní; dále i věřící, kteří k nim mají blízko 
a disponují prostředky, jež lze pro daný účel využít. A bylo by také dobré, 
kdyby věřící poskytovali duchovní správě u sv. Ignáce v Praze písemná 
svědectví o vyslyšení proseb na přímluvu Adolfa Kajpra.

To vše – jak praví starobylá liturgická formule užívaná při blahořečení – ke cti 
Svaté a Nerozdílné Trojice, povznesení katolické víry a povzbuzení křesťanského 
života. Připravil Petr Havlíček SJ

Prof. Vojtěch Novotný (*1971 v Praze) studoval v letech 1991 
až 2001 filozofii a teologii na Lateránské univerzitě v Římě. 
V letech 1993–1997 byl na studijněformačním pobytu 
v římské koleji Casa Balthasar. Zároveň v letech 1995–1997 
studoval na Gregoriánské univerzitě, kde získal licenciát 
filozofie. Od roku 1998 byl na KTF UK odborným asistentem 
na katedře filozofie, pak sekretářem administrátora fakulty. 
Tam také v roce 2006 obhájil dizertaci, o tři roky později se 
habilitoval. Na KTF UK přednáší systematickou teologii, v roce 
2015 se stal profesorem, dva roky nato děkanem fakulty.
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Časopis slovenských jezuitů
Periodikum pro křesťanskou orientaci začali slovenští jezuité vydávat v roce 
1991, nedlouho po pádu totalitního režimu. Myšlenka na vznik podobného 
časopisu byla živá jak na Slovensku, tak i u slovenských jezuitů v zahraničí. 
Důležitým impulzem byl 2. vatikánský koncil, jehož průběh všichni sledovali 
se zvýšeným zájmem.

Na začátku příběhu stál především 
P. Stanislav Polčin, který byl v tom 
čase vedoucím slovenské redakce 
Vatikánského rozhlasu. Denně infor
moval o průběhu koncilních jednání, 
prezentoval diskutované otázky, 
nechával zaznít hlasy koncilních otců 
a nabízel také slovenský překlad 
celých textů koncilních dokumentů. 
V letech 1964 až 1966 je odvysílal 
a připravil ke knižnímu vydání. Rea
lizovalo se ve Slovenském ústavu 
svatých Cyrila a Metoděje v Římě 
v roce 1968 a 1970, kdy se velký 
počet výtisků dostal na Slovensko. 
Ve spolupráci se slovenskými kněží
mi také připravil cykly relací ke kon
cilovým dokumentům Světlo náro-
dů a Koncilní obroda.

Ještě před Pražským jarem v letech 
1966 až 1967 zpracoval P. Emil Krap
ka v duchu koncilu podklady k deví
tidenní duchovní obnově nazvané 
prostě Tajemství mše svaté. I když 
vyšly jen v samizdatové podobě, 
zásadně ovlivnili liturgickou refor

mu na Slovensku. Období tzv. nor
malizace, tedy nástup neostalinismu 
představovaného sovětským vůdcem 
Leonidem Brežněvem a jeho přislu
hovačem Gustavem Husákem, zmra
zilo slibné výhonky Pražského 
jara a skoro úplně znemožnilo kon
takty se svobodným světem. Něco 
však přece jen skrze „železnou opo
nu“ proniklo. V letech 1983 až 1985 
vydával tajný jezuita P. Jozef Oprala 
samizdatový časopis Una Sancta 
Catholica. Zveřejňoval v něm původ
ní studie, jako například stať P. Emi
la Krapky O situaci naší církve, která 
vyšla nejprve v samizdatových Teo
logických textech. Časopis měl ambi
ci vycházet čtyřikrát do roka, ale pro
tože záběr vydavatelské činnosti 
P. Jozefa Opraly byl mnohem širší, 
nejspíš proto se později začal sou
středit především na vydávání sami
zdatových knih.

Křesťanský názorový časopis
Roku 1972 slovenští jezuité z Galtu 
v kanadském Cambridge začali vydá
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vat časopis Echo duchovného prúde-
nia dneška s podtitulem Štúdie 
o aktuálnych otázkach našej doby. 
Byl určen náročnějšímu čtenáři 
a vycházel nepravidelně, většinou 
však třikrát do roka, v číslovaných 
sešitech. Vhodně tak „saturoval“ 
i nároky nové generace imigrantů. 
Na pozici odpovědného redaktora se 
postupně vystřídali P. Štefan Senčík, 
P. Dominik Kaľata SJ s P. Vincen
tem Dančem SJ a až do konce roku 
1990 pak P. Rajmund Ondruš SJ. 
Poté se jezuitské vydavatelství Dob
rá kniha přesunulo do Trnavy. Vyda
vatelská činnost tu už měla dobré 
zázemí v produkci překladů kvalitní 
teologické literatury především 
z francouzštiny a němčiny, ale také 
díky vlastní teologické tvorbě.

Při přenesení vydavatelství Dobrá 
kniha bylo třeba řešit otázku dvou 
časopisů: Posol pokračoval roční

kem 1991 pod vedením P. Milana 
Hromníka a dosáhl solidního nákla
du padesát tisíc, u Echa ovšem vnikl 
problém s jeho názvem, protože 
podobně se tehdy na Slovensku 
nazývalo více časopisů. Po ustavení 
redakční rady a prvních poradách 
byl vybrán nový název Viera a život 
s podtitulem Časopis pre kresťan-
skú orientáciu. Aby byla zachována 
určitá kontinuita, ale také aby se 
podařilo periodikum dostat k slo
venským čtenářům, kteří se s Echem 
nikdy nesetkali, vydala Dobrá kniha 
tři svazky příspěvků z Echa pod 
názvem Svedectvo viery. Prvý sva
zek měl podtitul Cirkev dnes a obsa
hoval články a studie z oblasti víry 
a nevíry, dialogu s ateismem, církve 
a misií, ekumenismu a pluralismu. 
Druhá kniha nesla název Ľudská 
a kresťanská mravnosť a zahrnovala 
texty o etice v manželství a rodině. 

Autor tohoto článku je 
členem redakční rady 

časopisu a v letech 
2004 až 2019 byl jeho 

odpovědným redaktorem. 
(Foto archiv)
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Třetí díl měl podtitul Špiritualita, 
cirkevné hnutia, osobnosti a předsta
vil statě na tato rozmanitá témata.

Odpovědným redaktorem časopi
su Viera a život se stal P. Vojtech 
Mikula a začal vycházet jako čtvrtlet
ník. Jeho ambicí bylo zařadit se do 
rodiny takových jezuitských časopi
sů jako je La Civiltà Cattolica v Itá
lii, Etúdes ve Francii nebo Stimmen 
der Zeit v Německu. Postupně narůs
tal okruh spolupracovníků a rozsah 
příspěvků, takže časopis míval i 120 
stran, proto jsme se po jeho převzetí 
rozhodli zvýšit periodicitu na šest čí
sel v roce a ustálit rozsah na 100 
stran. Postupně jsme inovovali rub
riky i grafickou úpravu, přešli jsme 
také na barevnou obálku a obrazo
vou přílohu. Jednotlivá čísla mají vž
dy nějaké nosné téma, o kterém se 
rozhoduje na pravidelných poradách 
redakční rady. Texty daného tématu 
tvoří vždy asi polovinu čísla, druhá 
polovina je rozdělená do rubrik. 

Duchovní revue
Viera a život chce být i dnes periodi
kem, které nabízí prostor pro dialog 
o celospolečenských i aktuálních du
chovněkulturních tématech a vhled 
do otázek i pro lidi „hledající“. K jeho 
devizám určitě patří např. to, že se 
snaží pravidelně nabízet témata, kte
rá jiné média přehlížejí. Obsah časo
pisu se přitom snaží o vysokou pro
fesionální stylistickou kvalitu, ale 
také pestrost novinářských žánrů. 
To dokumentují i rubriky, v nichž 

čtenář najde portréty zapomenutých 
osobností, rozhovory, poznámky, 
ankety nebo odborné studie a analý
zy. V druhé části má stabilní místo 
rubrika, která přináší příspěvky 
odborníků z různých oblastí (teolo
gie, společenských věd, kultury, 
umění, historie, politologie či psy
chologie) o vztahu vědy a víry a vše
obecněji o vztahu víry a kultury. 
Nechybí ani rubrika Všimli sme si. 
Nabízí podněty k aktuálním i nadča
sovým tématům, které často jinde 
není možné najít. Každé číslo pak 
uzavírají recenze kvalitních knih pro 
náročnější čtenáře. 

Slovenský publicista Ľudovít Košík 
se o časopise Viera a život vyslovil 
následovně: „Vždy se těším na to, až 
ho objevím ve své poštovní schrán
ce. Je to jediné pravidelné křesťan
ské periodikum zaměřené na křes
ťanskou inteligenci a na všechny, 
kteří chtějí jít do větší hloubky. Vždy 
mě obohatí a povzbudí v duchovním 
životě.“ O zajímavý postřeh se podě
lil profesor politologie a historie 
Milan Katuninec: „K časopisu Viera 
a život se dostanu, až když si ho pře
čtou moje děti, vysokoškoláci. 
Upřímně se z toho raduji.“ A nako
nec ještě vyjádření profesora Jozefa 
Šimončiče: „Autorsky se Viera a život 
profiluje jako duchovní revue, která 
má stále co říct. Sympatický je podíl 
ženských autorek s jejich citlivým 
vnímáním náboženské reality.“ 

Ladislav Csontos SJ 
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Vyjádřit nevyslovitelné
Náš rozhovor vznikl nedlouho poté, co v nakladatelství Refugium vyšla 

antologie španělské mystické poezie pod názvem Dotek tvého ticha. Texty 
třiceti autorů šesti staletí přebásnil Josef Hrdlička, který už předtím vydal své 

překlady anglických duchovních básní. Emeritní olomoucký pomocný biskup 
nevyhledává pozornost reflektorů, ale nakonec se přece jen uvolil na několik 

otázek odpovědět.

Není to tak dávno, kdy jsme si připomněli sto třicet let od úmrtí 
anglického jezuity Gerarda M. Hopkinse. Vy jste opakovaně publi-
koval své překlady jeho básní, některé sahají až do roku 1963. Čím 
vás nadchla Hopkinsova tvorba natolik, že jste se jí věnoval tak 
vytrvale?

Poprvé jsem se pokusil o překlad jeho poezie v devatenácti letech. Po matu
ritě jsem pracoval jako pomocný dělník v Adamovských strojírnách. Na vyso
kou školu jsem nebyl přijat pro „bigotní katolictví“. Myslím, že první, od koho 
jsem slyšel o Hopkinsovi, byl jezuita Jan Rybář. Tehdy jsem se učil anglicky, 
a když se mi dostala do rukou knížečka s anglickými duchovními básněmi, 
pokusil jsem se jeden Hopkinsův sonet přeložit.

Během dalšího půlstoletí jsem častěji hledal prameny hluboké spirituality 
u mnoha autorů a vydal takřka kompletní Hopkinsovu poezii, ale též výběr 
z textů, jež napsali John Donne, Robert Southwell, Gilbert Keith Chesterton, 
Thomas Stearns Eliot a další metafyzičtí básníci. Jiný žánr poezie mě nezau
jal, pouze duchovní básně.

Domnívám se, že v celých dějinách křesťanství by se stěží našel větší bás
ník, který pronikl v uměleckém duchovním poselství tak hluboko a dokázal 
přitom užít tak autentický výraz básnické řeči, jako byl Hopkins, jezuita 
a konvertita ovlivněný kardinálem Johnem Henrym Newmanem.

Některé Hopkinsovy básně byly do češtiny převedeny i jinými 
autory. Čím podle vás tato poezie dodnes přitahuje pozornost pře-
kladatelů?
Hopkinse překládal i významný český básník Ivan Slavík spolu s Rio Preisne
rem. Poznali jsme se až po roce 1989 a potěšilo mě Slavíkovo hodnocení 
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mých překladů. Ty jeho, které zase oceňuji já, vyšly v roce 1995 pod názvem 
Zánik Eurydiky v nakladatelství Torst; moje v nakladatelství Refugium v roce 
1999 pod názvem Svíce uvnitř, a druhé rozšířené vydání pod titulem Jsem 
výšleh z ohně k ohni v roce 2016. Vím, že se vyskytly ještě další překlady 
několika málo jednotlivých básní. Přeložili je v minulém století Anděla 
Janoušková, Otto František Babler, Jan Zahradníček nebo Timoteus Vodička.

Hopkins dokázal v síle své horoucí víry a básnického umění překonat dosa
vadní meze v užití prostředků básnického výrazu. Kdo se chce o tom dovědět 
víc (a je to vzrušující, ba fascinující dobrodružství), najde o tom tři studie 
v doslovu knihy Jsem výšleh z ohně k ohni. Napsali je tři jezuitští autoři: 
Michal Altrichter, Peter Bujko a Curt Hohoff. 

Věnoval jste se i tvorbě dalšího jezuitského básníka ze Spojeného 
království, Roberta Southwella. Především jeho Hořící dítě má 
v sobě velmi naléhavou duchovní výpověď. Co vás přimělo pře-
básnit verše právě tohoto světce a mučedníka?

Další jezuita, sv. Robert Southwel, který žil v 2. polovině l6. století, hrdina, 
krutě popravený v Anglii, mě zaujal právě působivou básní Hořící dítě. Ang

Hopkins je dnes 
považován za jednoho 
z nejvýznamnějších 
viktoriánských básníků.
(Foto archiv)
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ličané ji považují za snad nejkrásnější vánoční báseň o Ježíškovi. Když jsem 
četl jeho životopis, byl jsem dojat a silně osloven, a proto jsem připravil výbor 
z jeho básní (vyšlo v nakladatelství Refugium v roce 2008).

Kniha Hořící dítě a jiné básně je vyzdobena krásnými barevnými ilustrace
mi mozaik Marko Ivana Rupnika SJ. Mohu říci, že jezuité se mi vepsali do 
srdce i do života. Málokdy se stává, že poezie je dosvědčena až k prolití krve 
– není věcí literárních salonů, ale života a smrti. Také Gerard M. Hopkins, 
když umíral ve čtyřiceti šesti letech na tyfus, vydechl svou duši po slovech:  
„Jsem šťasten, jsem tak šťasten!“ Lze umírat i ve svobodě a ne ve svíravém 
strachu ze smrti, jak to cítíme nyní, v době pandemie.

Chtěl bych zde vzpomenout také na jezuitu blahé paměti Karla Říhu, pokor
ného a přitom nejen vynikajícího filozofa a teologa, ale i spisovatele. Všem 
doporučuji přečíst si jeho Velkopáteční legendu otištěnou v knize Mezi set
bou a sklizní ve výběru nejkrásnějších povídek světových a českých autorů na 
náboženské téma (vydalo nakladatelství Refugium v roce 2012). Kéž by si to 
rodiče s dětmi četli u svých rodinných stolů! Naše vysokoškolská mládež tu 
povídku zpracovala jako krásnou pohybovou kreaci s hudbou při diecézním 
setkání mládeže a bylo to úžasné. 

Kolik jezuitů nosím v srdci a ve vzpomínkách! Samozřejmě svého velkého 
krajana kardinála Tomáše Špidlíka z Boskovic a taky Rudolfa Vašíčka, rodá
ka z Cetkovic, kousek od mého rodiště.

Teolog Karl Rahner v jedné své stati poukazuje na úzký vztah mezi 
povoláním básníka a kněze. Jak důležité je slovesné umění pro 
váš kněžský život?

Karl Rahner mě tím výrokem velice potěšil. On, který ve svých teologicky 
vytříbených textech má někdy jedno souvětí na celý odstavec, pocítil, že 
metody kritického rozumu nepřesáhnou hranici toho, co je nevýslovné, Boží, 
nadslovní. Mohu říci, že i já jsem přesvědčen o tom, že umění včetně poezie 
může dosáhnout dál a hlouběji, než rozumové postupy a věda, včetně teolo
gie. I když plnost, ta věčná, je i v umění ještě nedosažená a nevyslovená. Řeč 
proroků je v Bibli řečí v extázi, vytržení mysli, bázni a chvění. Na rozdíl od 
teologických skript, která mohou být i chladná či nudná, což jsem pochopil 
už jako student bohosloví. Také modlitbu církve, breviář, tvoří převážně poe
zie žalmů, hymnů, antifon, chvalozpěvů… Jsou to klenoty, modlitby přesahu
jící meze pouhého rozumového prožitku.

V tomto kontextu se mi Hopkins jeví jako skutečný „výšleh z ohně k Ohni“. 
A jeho poezie je originální právě v tom, že je živena „planoucím ohniskem 
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Lásky“ Kristovy, z níž vyšlehuje skrze lidský verš neodolatelný a při
tom dosažitelný Boží plamen směrem k nám. Tolik ho každý den a stále 
potřebujeme. Jinak i celá naše evangelizace uvízne kdesi na mělčině.

Nakolik vám poezie pomáhá vyjádřit i to, co nelze pro svůj duchov-
ní přesah doříci a dovyslovit? 

Na tuto otázka se nedá odpovědět právě proto, že tento přesah nelze „doří
ci a dovyslovit“. Aspoň se máme na co těšit. A tak si mohu posloužit slovy 
z Hopkinsovy básně Olověné echo a zlaté echo: „Tam. – Co je víc a výš? – 
A my jdem cestou, jdeme cestou – tam, zajisté, tam, tam, tam.“

Připravil Jan Regner SJ

Mons. Josef Hrdlička 
(*1942,  Velké Bojanovice)

 po maturitě v roce 1959 mu 
pro náboženské přesvědčení 

nebylo dovoleno studovat 
na vysoké škole, pracoval proto  

jako pomocný dělník  v Ada
movských strojírnách. 

Na studium teologie mohl 
nastoupit až v roce 1967. 

Kněžské svěcení přijal v roce 
1972 a během následujících let 

působil v duchovní správě farnos
tí Moravská Ostrava, Hoštejn, 

Hynčice, Maletín a Mírov, Liptaň, 
Pitárné, Třemešná a Vysoká. 

Po revoluci v roce 1990 byl Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem 
thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým. Do roku 2020 zasedal 

v Komisi pro liturgii České biskupské konference a do roku 2017 byl předsedou 
Rady pro kulturu a památky. Při dovršení věku sedmdesát pět let podal rezigna

ci na úřad pomocného biskupa, kterou přijal papež František 1. února 2017.
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Ignácova spiritualita pod lupou

Brian O’Leary
Čím dál větší Bůh: Zkoumání 

ignaciánské spirituality 
Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2020

ISBN: 978-80-7412-374-0

Olomoucké nakladatelství, kte
ré se v rámci edice Societas 
zaměřuje především na jezu

itská témata, obohatilo knižní trh 
o cenný překlad studie irského jezui
ty, který díky dlouholetým badatel
ským, pedagogickým a duchovním 
zkušenostem patří k předním odbor
níkům na ignaciánskou spiritualitu. 
O’Leary o ní nejen přednáší, ale také 
ji sám žije a druhé v ní doprovází. 

Spíše útlá publikace sestává ze 
dvou částí. V první, delší a poněkud 
rozvláčnější části autor přibližuje čte
náři především historickoteologic
ký kontext. Je systematickým pojed

náním, jež neopomene ani definovat 
základní pojmy, aby nedošlo k nedo
rozumění. Čtenář tak díky tomu 
může lépe pochopit, jak vznikla 
duchovnost Ignáce z Loyoly a jeho 
druhů, jak se vyvíjela a jakou formu 
nabyla. Druhá část nabízí soubor 
upravených statí, jež autor předtím 
vydal v měsíčníku The Sacred Heart 
Messenger. Jsou svého druhu medi
tacemi a nemají ani tak posloužit 
k poučení, jako spíše k osobnímu 
rozjímání a prohloubení vztahu 
k „stále většímu“ Bohu.

Lze ocenit, že kniha není obtěžká
na příliš odborným jazykem. Je na
psána spíše lehkým perem, takže je 
srozumitelná i člověku, který v dané 
problematice není zabydlený a dosud 
neměl příležitost se seznámit s uží
vanou terminologií. Také svým roz
sahem nebudí publikace přehnaný 
respekt, a ani začátečníkům na du
chovní cestě proto nebrání vydat se 
na cestu zkoumání této školy modlit
by a života. Je navíc možné s užit
kem vstoupit do textu na libovolném 
místě, kupříkladu se nejprve zastavit 
u jednoho, či více meditativních tex
tů druhé části. Knihu lze vřele dopo
ručit každému, kdo se v duchovním 
životě nechce spokojit s průměrem.

Jan Regner SJ
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Anotace

Richard Čemus
Život není čas, ale setkání
Karmelitánské nakladatelství, Praha 2020

Jeden z následovníků a věrných spo
lupracovníků kardinála Tomáše Špid
líka v knize nabízí zbrusu nové svě
dectví o svém učiteli, jenž je dnes už 
legendou. Nejde přitom o nějaké 
 nostalgické vzpomínání, ani suché 
převyprávění životního příběhu slav
ného boskovického rodáka. Autor 
prostřednictvím pozoruhodného 
 souboru úvah čtenáři „servíruje“ 
témata, která významně utvářela 
Špidlíkovo dílo. Kniha tak zjevně 
nemá ambici vybudovat této osob
nosti církve mramorový pomník, ale 
spíše pozvat každého k hlubšímu 
porozumění slovanské duchovnosti, 
úloze modlitby, srdce, kultury a umě
ní, ekumenismu, nebo duchovního 
otcovství.

Jan Rybář
Rybář na poušti
Grantis, Ústí nad Orlicí 2020

Již třetí dotisk knihy oblíbeného 
kněze, kazatele, zpovědníka a spiso
vatele s předmluvou církevního his
torika Tomáše Petráčka. Sbírka statí 
nedávno zesnulého jezuity nese pří
hodný název Rybář na poušti: Tato 
slovní hříčka dokládá jeho smysl pro 
humor, ale také způsob, jak chápal 
a žil své kněžské poslání v sekulární 
společnosti. Publikace obsahuje feje
tony, sloupky, vzpomínky a krátké 
zamyšlení, které Jan Rybář napsal 
v letech 2016 až 2020. Většinu z nich 
charakterizuje břitký až provokativ
ní styl, odvaha a otevřenost. Autor 
burcuje čtenáře nejen k přemýšlení, 
ale i k prohloubení vlastního života 
a vztahu k Bohu. 
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Anotace

James Martin
Jezuitský návod (téměř) na všechno 

Karmelitánské nakladatelství, Praha 2020

Už druhé vydání českého překladu 
oblíbené knihy. Styl amerického 
autora, jezuitského kněze, novináře 
a spisovatele prozrazuje, že vyrostl 
v Pensylvánii, studoval ekonomiku 
a původně pracoval v nadnárodní 
korporaci. I o věcech složitých do
káže mluvit prostě, věcně a pří
močaře. V knize lze najít mnoho 
užitečných a praktických návodů: 
jak hledat Boha ve všem, jak žít 
duchovně, jak prohloubit osobní 
modlitbu, jak se rozhodovat, jak žít 
jednoduše, jak být dobrým přítelem, 
jak čelit utrpení, jak být šťastný nebo 
jak milovat. James Martin přitom 
v knize přesvědčivě ukazuje, že 
i o vážných věcech lze mluvit neotřele 
a vtipně.

Gregory Boyle
Kérky na srdci

Paulínky, Praha 2020

Autor je americký jezuita, který už 
více než třicet let požehnaně působí 
mezi mladistvými členy gangů v Los 
Angeles. Založil účinný program na 
jejich resocializaci, nabízí jim tera
pie, zázemí, pracovní příležitosti, 
poradenství, různé praktické služby 
a duchovní péči. Otec Greg, kterému 
jeho svěřenci říkají prostě G, dokáže 
o své životní cestě vyprávět velmi 
poutavě a vtipně. Z jeho slov vyzařuje 
soucit a bezpodmínečné přijetí dru
hého, takového, jaký je. Velký zástup 
zachráněných a proměněných životů 
svědčí o tom, že je mužem na svém 
místě, mužem, který bere evangeli
um vážně a dokáže ho uvádět ve 
skutek. 
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Prorok dnešní doby
V polovině ledna 2021 náhle zemřel český jezuita Jan Rybář, odvážný rytíř, 
který do poslední chvíle bojoval za pravdivý obraz Boha v srdcích dnešních 
lidí, za slitovnou církev a za lidskost jejích pastýřů. Pro některé byl nepohodl-
ný, protože otevřeně kritizoval to, co pokládal za pokřivené – ne snad, aby na 
sebe upozornil, ale aby se to pokusil narovnat. 

Jan se narodil 16. července 1931 
v Brně a vyrůstal v Bílovicích nad 
Svitavou. Když v roce 1949 absolvo
val jezuitské gymnázium na Velehra
dě, vstoupil do noviciátu. Při likvida
ci mužských klášterů v dubnu 1950 
byl spolu s dalšími řeholníky inter
nován v Bohosudově, Hájku a Klíča
vě. Po roce byl propuštěn a 15. srpna 
1951 složil tajně první sliby.

V roce 1952 byl povolán na vojnu 
a sloužil dva a půl roku u jednotky 
PTP v Mimoni, ve Zdechovicích 
a v Přelouči. Poté pracoval jako děl
ník ve strojírenství a stavebnictví, 
v továrně na elektropřístroje v Brně 
a později v železárnách v Třinci. Taj
ně studoval a věnoval se nábožen
ským aktivitám. Reakce komunistic
kého režimu na sebe nenechala dlouho 
čekat. V roce 1960 byl opět zatčen 
a odsouzen na dva roky za maření 
státního dohledu nad církvemi. 

Tajně vysvěcen
Vězněn byl nejdříve v ostravských 
Heřmanicích, kde fáral v uhelném 

dole, později byl kvůli úrazu přemís
těn do Valdic. To se však ukázalo 
jako velké požehnání, setkal se tam 
totiž s tehdejší elitou katolické círk
ve a mohl díky tomu ve vězení tajně 
dokončit svá studia. Tam byl také 
17. února 1962 spoluvězněm bisku
pem Karlem Otčenáškem vysvěcen 
na kněze.  Později na tuto chvíli za
vzpomínal v jednom ze svých sloup
ků: „Bydleli jsme spolu s ním ve val
dické věznici na 2. oddělení v cele 
číslo sedm. Přes čtyřicet chlapů na 
tříetážových palandách. Měl jsem 
právě po třicetidenních exerciciích 
s Josefem Zvěřinou. Biskup Karel 
a já jsme onemocněli silnou chřip
kou a byli přes den sami dva na cele, 
ostatní pak na dílně.“

Tehdy se prý biskup Otčenášek 
najednou přestal modlit a vlídně se 
zeptal: „Jene, chtěl bys být knězem?“ 
Byla to nečekaná nabídka. Jan mlč
ky přikývl a otec biskup ho vyzval 
k tomu, aby se na to připravil. 
„Bachař pravidelně kontroloval celu 
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každých sedm minut. Jakmile zavřel 
okénko, poklekl jsem a biskup vztáh
nul ruce. Sedm minut trvalo v těchto 
podivných podmínkách to, co se 
v katedrále slaví dvě hodiny,“ napsal 
ve své vzpomínce otec Rybář, který 
se později biskupu Otčenáškovi 
odvděčil působením v jeho králové
hradecké diecézi.  

Téhož roku byl Jan na amnestii 
z vězení propuštěn. Přestože už byl 
knězem, pracoval až do uvolnění 

během Pražského jara 1968 ve 
 stavebnictví. Teprve poté směl for
málně dokončit studium teologie 
v Innsbrucku. Po návratu do Česko
slovenska působil nejprve krátce 
v Hradci Králové, brzy se však pře
sunul do farnosti TrutnovPoříčí, 
kde zůstal dlouhých sedmnáct let. 
V srpnu 1971 složil poslední sliby. 
Roku 1986 se přesunul do centra 
Marianum v Janských Lázních.

„S nadhledem, vtipem a životní moudrostí komentoval život církve,“ 
napsal o Janu Rybářovi jeho kněžský kolega Václav Vacek.

(Foto TV Noe)
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Čas svobody
Po revoluci v letech 1990 až 2004 
působil v Rychnově nad Kněžnou. 
Pak se vrátil do Podkrkonoší, kde 
sloužil ve farnosti v Horním Starém 
Městě u Trutnova. V posledních le
tech se jako výpomocný duchovní 
v Trutnově věnoval psaní krátkých 
textů a knih, přednášel pro veřej
nost, např. na Akademických týd
nech v Novém Městě nad Metují, byl 
vyhledávaným zpovědníkem, duchov
ním doprovázejícím a příležitostným 
exercitátorem. Dostalo se mu také 
několika prestižních vyznamenání: 
V roce 2011 byl oceněn pamětní 
medailí Václava Bendy za význačný 
podíl v boji za obnovu demokracie, 
roku 2015 obdržel pamětní medaili 
Královéhradeckého kraje a roku 
2017 mu byla udělena stříbrná 
medaile Senátu Parlamentu ČR.

Ve večerních hodinách ve čtvrtek 
dne 14. ledna 2021 ve svém trutnov
ském bytě tiše a klidně zemřel, půl 
roku před svými devadesátými naro
zeninami. 
 Se zesnulým jezuitou se jeho přátelé 
a spolubratři rozloučili v sobotu 23. 
ledna při bohoslužbě v kostele 
Narození Panny Marie v Trutnově, 
které předsedal provinciál českých 
jezuitů Petr Přádka. Tělo zesnulého 
pak bylo převezeno do Bílovic nad 
Svitavou, kde bylo následujícího dne 
uloženo do rodinného hrobu.

Přátelé u Jana Rybáře oceňovali 
jeho smysl pro humor a provokující 

myšlenky, často břitké a přímočaré, 
nikdy však nenávistné. Charakteri
zovala ho radost z Krista a jeho milo
srdné blízkosti. 

„S nadhledem, vtipem a životní 
moudrostí komentoval život církve. 
Na prvním místě byl však kritický 
sám k sobě,“ zavzpomínal na zesnu
lého Jana emeritní farář v Letohra
dě.

I když byl Jan Rybář později k něk
terým pořádkům v řádu kritický, 
vážil si toho, že byl jeho členem. 
„Hned po rodičích jsem povinován 
díkem Tovaryšstvu, které mě vedlo 
životem od mých čtrnácti let, kdy 
jsem přišel do velehradské koleje. 
Příslušnost k Tovaryšstvu mi po celý 
život otvírala dveře i tam, kde bych 
to býval nečekal. Pokud bylo v mém 
životě co kladného, vděčím za to 
rodičům a Tovaryšstvu, napsal Jan 
Rybář v roce 2016 po oslavě svých 
85. narozenin.

Jménem českých jezuitů se v trut
novském kostele se zesnulým roz
loučil P. František Hylmar SJ. Oce
nil jeho věrnost navzdory tvrdé době, 
zájem o člověka, který byl srdečný 
a ne jen úřední. Charakterizoval jej 
jako člověka, kterému hořelo srdce 
a zářily oči, který byl všechno, jen ne 
vlažný. Kéž odpočívá v Pokoji!

Jan Regner SJ
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Zprávy
Olomouc

■ V rámci celoživotního vzdělávání 
nabízí Katedra pastorální a spiritu
ální teologie CMTF UP ve spolupráci 
s Centrem Aletti pokračování kurzu 
Večerní studium spirituality i v let
ním semestru. Přednášky budou 
podle situace probíhat buď distanč
ně nebo prezenčně. Kurz je otevřený 
pro všechny zájemce. Tentokrát 
bude sr. Luisa Karczubová hovořit 
o významu symbolů pro duchovní 
život, P. Michal Altrichter SJ o novo
zákonních osobnostech a P. Pavel 
Ambros SJ o askezi, pokání a hříchu 
v duchovním životě v tradici křesťan
ského Východu.

Velehrad
■ Celostátní setkání vysokoškoláků 
Studentský Velehrad se letos konal 
25. až 28. září v trochu netradičním 
duchu. Malé skupiny se sice setkaly 
ve studentských městech, hlavní 
program byl ovšem online vysílán 
z velehradského centra. Hlavním 
tématem setkání bylo „Něco navíc“. 
Zapojili se také jezuitští studentští 
kaplani Ladislav Nosek a Jan Reg
ner.

Telč
■ Díky spolupráci s Univerzitním 
centrem MU v Telči vznikla v býva
lém jezuitském objektu stálá výsta

va, která  vychází z letní expozice. 
Přibližuje život a působení členů 
Tovaryšstva Ježíšova v Telči a sta
vební vývoj telčského řádového 
domu. 

Bratislava
■ Sedm slovenských jezuitů pomá
halo v roli dobrovolníků na podzim 
při plošném testování obyvatel na 
Covid19. Iniciativa vzešla od kněží 
Martina Halčáka a Petera Buši, kteří 
během první vlny pandemie po celý 
měsíc pomáhali v karanténním cent
ru. Ke službě se přihlásili prostřed
nictvím civilní obrany. Pomáhali při 
administrativních úkonech v Brati
slavě na Petržalce. Přidal se k nim 
i slovenský provinciál P. Jozef Šo
franko. V Piešťanech pomáhali při 
testování čtyři jezuité, kteří působí 
vtamějším exercičním domě. Přihlá
sili se na výzvu města.

Trnava
■ Ve čtvrtek 19. listopadu v kapli 
rezidence Tovaryšstva Ježíšova 
v Trnavě slavil provinciál sloven
ských jezuitů P. Jozef Šofranko 
bohoslužbu při příležitosti padesáté
ho výročí založení vydavatelství Dob
rá kniha. Přítomen byl současný 
i bývalý ředitel vydavatelství, někteří 
zaměstnanci a redaktor časopisu 
Posel. Podnět ke vzniku vydavatel
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ství dal P. Félix Litva SJ roku 1970 
v Kanadě, kde v té době působil jako 
provinciál slovenských jezuitů. Slo
venští jezuité začali na vlastní nákla
dy vydávat náboženskou literaturu 
a nejrůznějšími cestami ji doručovat 
slovenským věřícím v Severní Ame
rice a na Slovensku. Důležitým pro
středkem bylo i vydávání časopisů. 
Po politických změnách v roce 1989 
bylo vydavatelství přestěhováno do 
slovenské Trnavy.

Řím
■ V dopise zaslaném 15. ledna 2021 
všem vyšším představeným Tovaryš
stva Ježíšova generální představený 
Arturo Sosa oznámil konání sedm
desáté první kongregace prokuráto
rů. Bude se konat v Loyole od 
16. května 2022. Kongregace proku
rátorů sdružuje delegáty z každé 
řádové provincie a regionu. Jsou 
voleni na provinční kongregaci a ma
jí za úkol navštívit jezuity a jezuitská 
díla, aby si dokázali udělat představu 
o stavu řádu a odpovědět na zaslané 
otázky otce generála. 
■ Dne 20. května 2021 zahájí celo
světové Tovaryšstvo Ježíšovo spolu 
se svými spolupracovníky oslavy 
Ignaciánského roku. Je vyhlášen při 
příležitosti pětistého výročí zranění 
svatého Ignáce při obraně Pamplo
ny. Tato událost zásadně změnila 
Ignácovy představy o budoucnosti 
a počala proces jeho konverze. Sva
tému Ignáci pomohla „Vidět v Kristu 
všechno nově“. Tak zní motto Igna

ciánského roku, jehož tématem je 
právě obrácení. Generální kurie 
v Římě uspořádala 4. prosince webi
nář, kde otec generál vyjadřoval své 
představy a přání o nadcházejícím 
Ignaciánském roce. Zapojilo se do 
něho více než sto dvacet účastníků 
z celého světa: koordinátoři Ignacián
ského roku z různých jezuitských 
provincií, zástupci jezuitských kon
ferencí i několika ženských řehol
ních společností s ignaciánskou spi
ritualitou a představitelé Společenství 
křesťanského života. 
■ V týdnu od 16. do 20. listopadu 
jednal P. generál Arturo Sosa se svo
jí radou o tématech týkajících se 
celého řádu, zejména o dopadech 
celosvětové pandemie koronaviru. 
Sekretář pro službu víře P. James 
Hanvey se ve své prezentaci zaměřil 
na způsoby reakce velkých nábožen
ství na tuto bezprecedentní situaci. 
První část se opírala o Duchovní cvi
čení svatého Ignáce a analyzovala 
důsledky pandemie na celý svět. 
Destabilizace, omezení svobod, pro
věření důvěryhodnosti veřejných 
orgánů a vlády, zvýšení technologic
kého dohledu nad lidmi, růst veřej
ného dluhu – to vše může mít dopad 
na budoucí generace. Prezentace 
rovněž zdůraznila nové formy sociál
ních vazeb. Pandemie podle britské
ho jezuity nabízí příležitost „probu
dit se“ a lépe spolupracovat. 
■ Dne 14. listopadu se konala virtu
ální připomínka čtyřicátého výročí 
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vzniku Jezuitské služby uprchlíkům 
(JRS). Byl připomenut odkaz otce 
generála Arrupeho a při té příležitos
ti byla zveřejněna také předtočená 
zdravice nově zvoleného amerického 
prezidenta Joe Bidena, který ocenil 
skvělou práci této organizace. Jezuit
ská služba uprchlíkům působí dnes 
ve více než padesáti zemích.  
■ Dne 2. listopadu zemřel jezuita 
P. Bartolomeo Sorge, bývalý šéfre
daktor La Civiltà Cattolica, šéfredak
tor Aggiornamenti Sociali v letech 
1997 až 2009 a později emeritní šéf
redaktor. Svoji soustrast vyjádřil 
řádu i prezident Mattarella a italští 
biskupové. 
■ Ve dnech 12. až 16. října se konalo 
online setkání delegátů jezuitských 
médií ze všech konferencí řádu. 
S ústředím ve Věčném městě se spo
jili skoro všichni od Washingtonu po 
Nairobi, od Manily po Limu, od Bru
selu po Nové Dillí. Nechyběli účast
níci z různých kontinentů, které spo
juje stejný cíl: posílit spolupráci při 
zvyšování účinnosti komunikace. 
Diskutovalo se také o Ignaciánském 
roce,  podpoře povolání a univerzál
ních apoštolských preferencích.
■ Ignaciánský rok, který začne 
20. května 2021 a skončí 31. červen
ce 2022, má své oficiální logo a webo
vé stránky. Logo navrhl španělský 
architekt Emilio Ortiz Zaforas 
a představuje latinskou podobu jmé
na zakladatele Tovaryšstva Ježíšova 
„Ignatius“, jež Iñigo de Loyola přijal 

několik let po svém obrácení v roce 
1521. Uprostřed slova je patrný kříž, 
který odkazuje na obvyklý znak 
Tovaryšstva „IHS“. Písmeno „S“ na 
konci jména je současně číslicí 5 na 
začátku čísla 500, čímž se spojuje 
Ignácovo jméno s pětistým výročím 
od Ignácova obrácení. S Ignácovým 
obrácením souzní heslo zvolené pro 
oslavy tohoto roku: „Vidět v Kristu 
všechno nově“.

Vatikán
■ Dne 3. prosince Svatý otec Franti
šek zřídil Nadaci Celosvětové sítě 
modlitby s papežem. Ze stejnojmen
ného papežského díla, které ustano
vil před dvěma roky revizí a aktuali
zací tzv. Apoštolátu modlitby, 
spravovaného jezuity, tak učinil 
právnickou osobu s vlastními statuty 
a sídlem ve Vatikánu. Nadále ji bude 
spravovat jezuitský řád. Ředitelem 
této mezinárodní nadace byl jmeno
ván P. Frederic Fornos SJ. Jejím 
účelem, jak píše papež František 
v zakládací listině, datované 17. lis
topadu, „je koordinovat a oživovat 
toto duchovní hnutí“. 

Vídeň
■ Na slavnost svatého Ignáce ozná
mil generální představený Arturo 
Sosa nové jmenování P. Bernharda 
Bürglera, který je v současné době 
provinciálem rakouské provincie. 
Od 27. dubna 2021 bude provinciá
lem nové středoevropské provincie, 
která bude zahrnovat území dosa
vadních čtyř provincií: rakouské, 
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německé, litevské a švýcarské. Vytvo
ření této nové správní jednotky je 
výsledkem několikaleté přípravy. 
P. Bürgler považuje tento krok za 
nezbytný, aby jezuité dále mohli ve 
svých institucích a dílech rozvíjet 
službu, která odpovídá potřebám 
naší doby a omezeným zdrojům.

Budapešť
■ Evropský Magis, který byl o rok 
odložen kvůli pandemii koronaviru, 
je naplánován na dny 7. až 15. srpna 
2021 v Maďarsku. Experimenty ve 
dnech 7. až 13. srpna budou probíhat 
paralelně ve všech zúčastněných 
evropských zemích. Závěrečné spo
lečné setkání od 13. do 15. srpna se 
uskuteční v maďarském Miškolci. 
Pro ty, kteří nemohou cestovat do 
Maďarska, bude k dispozici online 
forma účasti. Magis 2021 zapadá do 
Ignaciánského roku, kdy si připomí
náme pětisté výročí obrácení svaté
ho Ignáce.
■ Připravovaný Ignaciánský rok při
měl maďarské jezuity natočit film 
pro ignaciánskou poutní trasu. Při
pomíná cestu zakladatele Tovaryš
stva z Loyoly do Manresy a jeho pro
mítání je naplánováno v rámci oslav 
pětistého výročí této události. Deva
desátiminutový dokument byl nato
čen na historických místech ve Špa
nělsku a jeho smyslem je ukázat, jak 
se pouť může stát duchovní cestou.

Lisabon
■ Na konci roku 2020 byl slavnostně 
zakončen diecézní kanonizační pro

ces Božího služebníka Francisca 
Rodriguese da Cruz SJ v kostele 
 svatého Vincence Fora v Lisabonu.  
Kanonizační proces otce Cruze byl 
zahájen 10. března 1951 a jeho 
 diecézní fáze trvala do 18. září 1965. 
Následně bylo nutné tento proces 
doplnit podle požadavků nových 
norem. Nyní budou dokumenty 
předloženy Kongregaci pro svatoře
čení postulátorem Tovaryšstva 
 Ježíšova P. Pascualem Cebolladou. 
Následně bude sepsán závěrečný 
dokument, který shrnuje celý život 
otce Cruze, jeho životopisné údaje 
a svědectví o jeho svatosti.

Ohio
■ Dne 24. října náhle ve věku sedm
desáti pěti let zemřel P. Gerald Sabo 
SJ, profesor slovanských jazyků 
a literatury na univerzitě Johna Car
rolla v Ohiu. Vyučoval slovenskou, 
ruskou a východoevropskou literatu
ru dlouhých čtyřicet let. Rozloučení 
s ním se konalo 29. října. V devade
sátých letech pravidelně navštěvoval 
Slovensko, kde upevňoval kontakty 
s jezuity a slovenskou kulturou. Ve 
Spojených státech vybudoval roz
sáhlý knižní fond slovenské a slavis
tické literatury.

Nové Dillí
 ■Dne 8. října byl zatčen jezuita 
P. Stan Swamy. Je známý svojí 
angažovaností pro nejchudší vrstvy 
obyvatel ve východoindickém státu 
Džhárkhand. Byl zatčen na základě 
vykonstruovaného obvinění ze spo
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lupráce s maoistickými extremisty. 
Navzdory rozsáhlé vlně protestů 
místní církve zůstává ve vězení. Byl 
zadržován ve vězeňské nemocnici 
v Bombaji. Jezuité v Indii a na celém 
světě podepsali výzvu k jeho propuš

tění. Byly uspořádány četné demon
strace jako vyjádření solidarity. Vlá
da v Novém Dillí se vůči těmto 
požadavkům ohradila s tím, že ctí 
demokracii, která garantuje nezávis
lost soudnictví.

Seznam podporovatelů od 24. srpna 2020 do 18. ledna 2021
Tomáš Vlček; Jarmila Vajďáková, Trnava u Zlína; Jaroslav Buš, Olešnice na Moravě; PhDr. 
Hana Topolánková, Praha 5; Petr Durna, Brno; Basetovi; René Lehovec; Jaroslav Adamík, Pře
rov; Jan Honus, Píšť; Markéta Bradáčová, Brno; Vít Blaha, Dolní Bojanovice; Římskokatolická 
farnost Louny, Louny; Miroslav Kalaš, Planá u Mariánských Lázní; Milada Schneiderková; Voj
těch Kameník; Mojmír Polnický; Dagmar Svobodová; Ing. Jan Hrdlička; Ester Havelková; Vác
lav Uhlíř, Nové Město na Moravě; Marie Sodomková, Praha; Zdeňka Zahrádková; Jiřina Zacho
valová, Brno; Jan Kunert, Dolní Čermná; Jaroslav Vašíček, Brno; Ing. František Jaroš, Praha; 
Cyril Pazderka, Jihlava; Jasna Procházková, Praha; Ing. Pavel Martínek, Praha; Novákovi, Dob
rá; Petr Beseda; Vladislav Schinaler; Pavel Kahoun, Praha; Ing. Ludvík Rušar, Pacov; Josef 
Havlát, Velké Němčice; Libor Vašek; Mg. Milan Pilát; Alois Vyran; Jana Sniehottová, Rychalti
ce; Mgr. Eva Michálková, Praha; Karel Pažourek, Brno; Marie Slaměníková;Lukáš Houska, Pra
ha; Jiří Šablik; Ing. Libor Galatík, Praha; Jaroslav Eliáš; Jitka Koutová; Mgr. Lukáš Koupecký, 
Klatovy; Veronika Linhartová; Zdenka zahrádková; Zdenka Vojtková; Anna Kubíková, Tvrdoni
ce; Ludmila Šabršulová, BrumovBylnice; Česká provincie Společnosti sester Ježíšových, Olo
mouc  Hodolany.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Petr Havlíček Praha 25. 3. 15 let kněžství
P. Miroslav Herold Velehrad 25. 3. 15 let kněžství
P. Vojtěch Suchý Brno 8. 12. 45 let v Tovaryšstvu
S. Petr Hruška Řím 31. 10. 10 let v Tovaryšstvu
P. František Pevný Tišnov 16.  2. 100 let
P. Petr Kolář Praha 7.  2.     80 let
P. Richard Greisiger Hostýn 15. 2.   60 let
 Srdečně blahopřejeme


