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Úvodní slovo

S úctou mluvit 
a naslouchat

P ozvání papeže Františka, 
adresované celé církvi „od 
kořenů“, k vzájemnému 

naslouchání, které má připravit 
synodu „o synodalitě“, překvapilo. 
Scházel čas, přesto se nakonec 
díky přípravným týmům sešlo 
mnoho skupin a diecézní a národní 
týmy odvedly obdivuhodnou 
práci. Národní synodální setkání 
shromáždilo lidi oddané evangeliu 
a proběhlo v dobrém duchu. Naši 
biskupové pokračování procesu 
podpořili a příští rok určitě vyšle 
další impuls biskupská synoda. Co 
dodat?

Pozvání k synodalitě je 
dalekosáhlé, prorocké, aby se 
církev učila nově odpovídat na 
původní Ježíšovu vizi a na zdravou 
současnou tendenci k širokému 
sdílení odpovědnosti za chod 
lidské společnosti. Pochopení cíle, 
vypovídání potřebného, vstřebávání 
slyšeného a případná obnova 
struktur potrvá desetiletí. Pokušení 
k překotným závěrům bude veliké. 
A budou přicházet nové generace. 
Bude to zkouška důvěry v Boha 
i člověka.

Zatím se nežádá nic jiného než 
s úctou hovořit a mlčky naslouchat. 
Jak snadné a těžké zároveň! Jen 
nehasit naději a kráčet dál.
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Synodální ctnosti
Už v minulém čísle jsme nabídli čtenářům bulletinu Jezuité úvahu britského 

teologa Jamese Hanveyho SJ o synodálním procesu církve. V následující stati 
jezuitský autor hledá odpověď na otázku, nakolik nám jsou v tomto procesu 

inspirací božské ctnosti víry, naděje a lásky.

Nad synodálním procesem můžeme 
uvažovat z pohledu tří dimenzí sy-
nodální reality: teologické, duchov-
ní a praktické. V ideálním případě 
bychom měli hledat syntézu všech 
tří. Praxe sama o sobě nevyjadřuje 
hloubku a realitu synodality, pokud 
není založena na bohaté a kreativní 
teologii. Zdroje naší trinitární víry 
nám pomáhají analogicky pochopit 
podstatu jednoty ve vztahu a dyna-
mického uspořádání soteriologické-
ho poslání: Syn je poslán Otcem a od 
Otce v moci Ducha svatého.

Je to tentýž Duch, který pomazává 
církev mnoha charismaty pro její život 
a poslání. Ať už tyto dary přijmou ja-
koukoli podobu, budou vždy spojeny 
s velkými teologálními ctnostmi víry, 
naděje a lásky. Je zajímavé, že jsou 
to také tři rysy útěchy, na které svatý 
Ignác poukazuje v Duchovních cviče-
ních (DC 316). Tyto ctnosti mají své 
vztahové a praktické důsledky. Proto 
je v tomto kontextu dobré uvažovat 
nad jejich přínosem pro rozlišování, 
které by se tak mohlo stát nedílnou 
součástí synodálního procesu.

Společenství víry

Když naše vztahy vyjadřují víru, bu-
deme na této cestě spoléhat jeden na 
druhého, bez ohledu na to, jak dlou-
ho půjdeme nebo jaké potíže mohou 
nastat. Je to proto, že naše víra není 
jen víra jednoho k druhému anebo jen 
víra ve svátostné struktury církve, ale 
je to také víra v Boha, který je příto-
men mezi námi a doprovází každého, 
kdo je členem tohoto společenství.

Víra nám také dává schopnost ne-
nechat se zmást konflikty a rozděle-
ním, ale pochopit je a s nimi i to, co se 
za nimi skrývá, aby se spíše než zdro-
jem zoufalství a paralýzy mohly stát 
prostředkem pokroku ve službě Bohu. 
Víra je odvaha vytrvat a udržovat naši 
mysl, srdce a vůli vždy zaměřené na 
Boha a otevřené Bohu.

Více než optimismus
Naděje je jedním z velkých darů Du-
cha svatého. Naplňuje nás tvořivostí 
a otevírá nám nové možnosti. Naděje 
nám vždy umožňuje začít znovu. Ne-
bojí se neúspěchu, ale protože je vždy 
otevřena budoucnosti, která je Božím 
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darem, má moc učit se z neúspěchu 
a růst v porozumění.

Křesťanská naděje není totéž, co 
lidský optimismus. Křesťanská na-
děje nevzniká ze žádné přirozené 
situace. Není ani výsledkem nějaké 
utopické vize, jejímž krédem je učení 
nekonečného pokroku, díky němuž by 
byla budoucnost vždy lepší než mi-
nulost. Člověkem vytvořená naděje 
vždy končí podobně jako úlomky ztro-
skotané lodi snů omývané na březích 
nevykoupené historie.

Křesťanská naděje je darem Du-
cha. Je to Boží budoucnost pro nás, 
která nám přichází vstříc jako příslib 
a možnost, budoucnost, která se již 
uskutečnila ve vzkříšeném Kristu. 
Tento dar naděje nás uschopňuje 
k tomu, abychom se chopili této pří-
ležitosti vytvořit v našich životech 
a v různých podmínkách první plody 
Božího království.

Ctnost naděje nás vede k tomu, 
abychom vždy hleděli k Tomu, v ně-
hož doufáme. Dává nám odvahu čelit 
realitě a pravdě bez zoufalství a ať už 
je údolí temnoty sebehlubší, zjišťuje-
me, že Kristus je již přítomen a jeho 
milost v nás již působí něco nového. 
Milost pro nás znamená spolupraco-
vat s ním v naději.

Duchovní rozlišování
Svatý Ignác z Loyoly nás ve svém 
učení o „rozlišování duchů“ varuje, 
že „nepřítel lidské přirozenosti“ bude 
chtít působit proti všem teologickým 
ctnostem. Jedním z nejzranitelněj-
ších a snadno narušitelných je dar 
naděje. Na jedné straně se to může 
stát proměnou daru naděje v pouhý 
lidský optimismus, který ji odvádí 
od Krista a dělá z ní buď jakýsi osob-
nostní rys, nebo postoj naučený díky 
nějaké alternativní filozofii duševní 

Logo synody o synodalitě (Repro archiv)
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pohody. Na druhé straně může k na-
rušení dojít paradoxně vyvoláním 
úzkosti z budoucnosti, která nás nutí 
vkládat svou „naději“ do minulosti. 
Papež František na to jednou upo-
zornil ve svém komentáři k Pavlovu 
listu Galaťanům. Galatští čelili krizi 
autority. Koho by měli následovat? 
„Nové kazatele“, nebo Pavla?

Noví kazatelé podle Františka „ne-
přicházejí proto, aby především hlá-
sali evangelium o Bohu, který miluje 
člověka v Ježíši ukřižovaném a zmrt-
výchvstalém, ale aby jako skuteční 
‚strážci pravdy‘ – jak sami sebe na-
zývají – zdůrazňovali, jak nejlépe být 
křesťany. A důrazně tvrdí, že pravé 
křesťanství je právě takové, k němuž 
se sami upínají, často ztotožňované 
s jistými formami z minulosti, a že 
řešením dnešních krizí je návrat 
zpět, aby se neztratila pravost víry. 
Také dnes, stejně jako tehdy, existuje 
zkrátka pokušení uzavřít se do urči-
tých jistot zakotvených v tradicích 
minulosti. Jak ale rozpoznat takové 
lidi? Jedním z jejich příznačných 
rysů je ustrnulost. Zatímco hlásání 
evangelia nás osvobozuje a činí ra-
dostnými, tito lidé jsou ustrnulí. (…) 
Učení apoštola Pavla v listu Galaťa-
nům nám pomůže pochopit, jakou 
cestou se vydat. Apoštol ukazuje ces-
tu, která je osvobozující, vždy novou 
cestu Ježíše Ukřižovaného a Zmrt-
výchvstalého; je to cesta hlásání, 
která se uskutečňuje skrze pokoru 
a bratrství. Noví kazatelé nevědí, co 
je pokora, co je bratrství; je to cesta 

pokorné a poslušné důvěry, noví ka-
zatelé neznají pokoru ani poslušnost. 
A tato pokorná a poslušná cesta po-
kračuje s jistotou, že Duch svatý pů-
sobí v každé epoše církve. Právě víra 
v Ducha svatého přítomného v církvi 
nás nakonec vede vpřed a zachrání 
nás.“ (Papež František, generální au-
dience 23. června 2021)

Budování církve
Láska, jak nám připomíná svatý Pa-
vel, je největším darem Ducha, proto-
že Bůh je Láska (1 Kor 13). Když jsme 
milováni, zakoušíme útěchu, a když 
milujeme, jsme služebníky Krista, 
Utěšitele. Tato láska má moc pře-
konat veškerou nenávist, protože se 
nechceme nechat vtáhnout do logiky 
nepřátelství a mocenských bojů „kdo 
s koho“. Láska hledá jen dobro druhé-
ho a odmítá přijmout něco menšího. 
To dává takové lásce silnou, velkory-
sou pokoru a houževnatou oddanost 
pravdě; svobodu mluvit a jednat, od-
pouštět a smířit se; odvahu se daro-
vat druhému bez čekání na odměnu či 
uznání, jen z čiré touhy potěšit Ducha 
svatého, který je darem.

Tento způsob lásky na sebe nestrhá-
vá pozornost, ale víme, že je přítomen 
v životě, který působí, a v plodech, 
které udržuje. Kdo se učí ve škole 
trojjediné Boží lásky, pochopí krásu 
a požehnání rozmanitosti, pochopí, 
že odlišnost nemusí být hrozbou, ale 
vede ‑li k lásce, je naopak darem. Roz-
pozná otevřenost, přijetí a zranitelnost 
druhého a přijme odpovědnost za ně, 
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za jejich pravdu a skutky, které je Bůh 
povolal vykonat. Můžeme tak začít ob-
jevovat, jak nám tento dar lásky dává 
nové poslání, a to nejen ve vztahu 
k sobě navzájem, ale také k budování 
koinonie – společenství, do kterého 
nás Kristus ve své církvi volá.

Vezmeme ‑li tyto teologální ctnosti 
jako výchozí bod, mohou nám také 
pomoci v procesu rozpoznávání ces-
ty Ducha svatého, který oživuje spo-
lečenství a jeho dílo. Působí skrze 
všechna kritéria načrtnutá v Lumen 
gentium (LG 12) a můžeme si začít 
všímat, jak budou také činné v syno-
dálním procesu. Uplatnění teologál-
ních ctností jako součásti způsobu, 
jak rozlišujeme a jednáme, nás může 
provázet v našich úvahách i v našich 
vztazích. Tímto způsobem se můžeme 
stát církví kráčející v útěše, i když jed-
notliví členové zažívají pronásledová-
ní, utrpení a mučednictví.

Základ křesťanského života
Podobně můžeme rozpoznat i vzor-
ce a síly, které přinášejí zkázu, pro-
tože jsou proti víře, naději a lásce. 
Jsou často dobře maskované, přes-
to však zasévají pochyby a rozkol, 
nabízí ideo logii jako náhražku za 
víru, pokorně hledající stále hlubší 
pochopení tajemství spásy vyvíjející 
se v dějinách. Takovým vzorcem je 
například podezření připravené od-
soudit druhého, který je jiný než my. 
Existuje však mnoho dalších mecha-
nismů, jež mohou jednotlivce a sku-
piny společensky či duchovně vraždit, 

a opakovat tak dávný Kainův hřích: 
neustálé soupeření o moc a vliv, vy-
tváření kruhů, které druhé začleňují, 
nebo naopak vylučují, různé strategie 
kontroly. Kdykoli se s něčím podob-
ným potkáme, jasně vidíme, že se na-
cházíme mezi lidmi, kteří procházejí 
neútěchou.

Spolu s darem Ducha, darem živo-
ta ve víře, naději a lásce, dostáváme 
i ochotu vzdorovat a překonávat ony 
vzorce strachu a negativity, jež ne-
vyživují mystické tělo Kristovo, ale 
naopak ho neustále zraňují. Když 
rozpoznáme tyto zdroje neútěchy, po-
znáváme také, nakolik potřebujeme 
uzdravení a odpuštění. A to je první 
krok na cestě Ducha.

Teologální ctnosti víry, naděje a lás-
ky jsou základem veškerého křesťan-
ského života a praxe. Jsou průvod-
cem službě autority a otevírají cestu 
k účasti tím, že patří každému údu 
Kristova těla, a každý úd má právo 
být vyslechnut ve víře, naději a lásce. 
Podmiňují všechny naše vztahy – ať 
už ve farnosti nebo na synodě – a jsou 
cestou, na které se setkáváme se svě-
tem s jeho pochybami, projevy odpo-
ru, lhostejnosti a utrpení. Nejsou to 
pouze sbíhající se cesty synodality, 
jsou to sbíhající se cesty křesťanské-
ho života a poslání. Jsou to Duchem 
darované milostivé cesty našeho spo-
lečného obrácení do plnosti života 
v Kristu.

James Hanvey SJ 
Z webu Thinking Faith přeložil  

Jan Regner SJ
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Vedeni Duchem
Generální zpravodaj biskupské synody kardinál Jean ‑Claude Hollerich SJ 

navštívil 5. července 2022 německý Augšpurk. Hovořil o dosavadním 
průběhu synody a o nutnosti odlišit celosvětový synodální proces od 

synodální cesty v Německu. Z podnětného referátu a odpovědí na dotazy 
upozorníme na některé vybrané části.

Návštěva kardinála Hollericha v ně-
meckém Augšpurku byla delikátní. Po 
kritických hlasech z Říma i ze světa 
seznámil své posluchače se svým po-
hledem. Vystupuje v roli zprostřed-
kovatele i smírce. Podle něj je „Boží 
lid sám o sobě hlavním předmětem 
synodálního procesu. Tomu odpovídá 
i změna názvu sekretariátu. Původ-
ně se nazýval Sekretariát biskupské 
synody. V apoštolské konstituci Pre-
dicate  evangelium se nyní hovoří 
o Sekretariátu synody. To nezname-
ná, že už zde nejsou biskupové nebo 
nemají žádné slovo. Naopak. Ale téma 
synodálního procesu bylo takříkajíc 
rozšířeno na celý svatý Boží lid. (…) 
Lze říci, že teologie synody papeže 
Františka je na ní založena.“

Objev Božího lidu
Klíčem je skutečnost utvářející „objev 
svatého Božího lidu“. To „neznamená, 
že by primát papeže přestal platit. To 
neznamená, že biskupové již nema-
jí vedoucí funkci. To neznamená, že 
nepotřebujeme kněze. Naopak, potře-

bujeme je. Jsou potřební a já jim chci 
jen poděkovat za jejich práci, protože 
to není vždycky snadné, zvláště když 
se mění obraz kněze. A ten se stále 
mění. Mění se pohled na hierarchic-
kou církev jako na pyramidu. V tomto 
pohledu byl na vrcholu papež, na něj 
navazovali biskupové, kněží, jáhni, 
laici. Pyramidální obraz ukazoval 
takříkajíc řetězec velení, který jde 
shora dolů.“ To ovšem vyvolává zdra-
vé napětí. „Jsme církví, která je čas-
to velmi rozdělená na pravici a levici. 
Reformátoři a tradicionalisté. Pokud 
je církev na cestě s Kristem, je zcela 
jasné, že lidé ve své různosti jdou jed-
ni doprava a jiní doleva. Jinak byste 
museli jít podobně jako indiáni v ne-
přátelském území. Indiánský pochod, 
pravidelné střídání chůze s během, 
kdy všichni jdou za sebou, to by pro 
církev a Boží lid nebylo nic dobrého.

Je normální a patří to k životu círk-
ve, že lidé mají být napravo a nalevo. 
Pokud je Kristus uprostřed, fungu-
je to. Ztratíme ‑li Krista jako střed, 
levice se od nás vzdaluje.“ A navíc: 
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„Synodální církev bez modlitby a bez 
Ducha svatého, který se modlí, není 
možná. Tím se také liší synodální pro-
ces univerzální církve od synodální 
cesty v Německu. Nechtěl bych mluvit 
o této cestě špatně, jen chci říci, že sy-
nodální proces v duchu papeže Fran-
tiška je přece jen něco jiného. Protože 
synodální proces je proces, který je 
naplňován tím, že univerzální církev 
začíná od Božího lidu, tj. od základů, 
toho, co tvoří bázi křesťanského spo-
lečenství. Nezačíná od sdružení, svazů 
a církevních organizací. (…) Nemůže-
te uskutečňovat synodální proces na 
úrovni různých církevních sdružení 

nebo svazů, nýbrž na rovině základ-
ních společenství.“ Hollerich velmi 
pečlivě sleduje dění v jednotlivých 
místních církvích i na kontinentech, 
které hrají v jeho očích důležitou roli. 
Přístupy jsou různé. Jedno společné 
však mají: „Reforma církve znamená 
nejprve obrácení. Musíme se obrátit. 
Tato konverze může mít i strukturální 
důsledky. To není nemožné, ale je to 
možný důsledek tohoto procesu. Tím 
však proces nezačíná.“

Jaká je role Říma?
Pro představu, co znamená synodální 
proces pro římské ústředí, Hollerich 

Kardinál Hollerich říká: „Musíme naslouchat Božímu Duchu, poznávat, jak působí a jak nás bere s sebou do nového 
času.“ (Foto VaticanNews)
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podrobně německým posluchačům 
objasňuje: Do Říma přicházejí odpo-
vědi biskupských konferencí. Ty zpra-
covávají jednotlivé komise. Komise 
teologická vytvořila čtyři tematické 
skupiny (pro synodální bibliografii, 
pro synodální slovník, pro nové čte-
ní kanonického práva a pro trvalou 
formaci). Komise pro metodologii 
pomáhá rozvíjet osvědčené postupy 
a modely pro provádění synodálních 
procesů na místní, národní, konti-
nentální a mezinárodní úrovni. Ko-
mise pro spiritualitu vnáší do všech 
vrstev synodálního procesu důraz na 
rozlišování duchů. Komise pro komu-
nikaci pracuje pro šíření synodálních 
zkušeností na sociálních sítích. Na 
konci září se všechny vstupy vyhod-
notí formou duchovního rozlišování. 
Modlitba a duchovní rozlišování jsou 
trvalou součástí tohoto procesu hod-
nocení. Budou kontinentální shro-
máždění, která se stanou východis-
kem pro jeho relaci na synodě.

Rizika národních církví
Jedno riziko je podle něj zvláště živé: 
„Stali jsme se příliš národními církve-
mi, jak ukazuje i německá synodální 
cesta. Chybí dialog a body, v nichž je 
možné se potkat, aniž bychom dru-
hého rychle odsuzovali, ale snažili se 
pochopit, proč je jiný. A doufám, že se 
nám to na kontinentálních shromáž-
děních nějak podaří. (…) Zůstáváme 
katolickou církví, která potřebuje 
jednotu. Ani v rozmanitosti, která je 
projevem života, se nemůžeme roz-

dělit, zeslabit jednotu celé církve. 
Prostě ani ve velkých otázkách, které 
se někde zdají být prvořadé, avšak 
zachování jednoty je důležitější, to je 
mé osobní přesvědčení. V Německu 
si však mnoho lidí myslí něco úplně 
jiného. Vznášejí požadavky bez toho, 
aby hodnotu jednoty univerzální círk-
ve vzali do úvahy. Musíme však bě-
hem synodální cesty také zachovávat 
jednotu církve. Myslím, že synodalita 
je základní podstatou církve. Syno-
dalita není parlamentní republikou. 
Jde o to, abychom se nechali společně 
vést Duchem svatým a vstoupili do 
nové éry.“ V čem podle něj spočívá 
kámen úrazu? V přesvědčení, že „ro-
zumíme tomu, co naše civilizace je 
a čím prochází. Není to spíše naopak, 
že tomu vlastně vůbec nerozumíme? 
(…) Kultura naší civilizace se mění 
a brzy změní ještě více. Je to obrovská 
revoluce.“

K situaci v Německu podotýká: 
„Církev je tu proto, aby sloužila svě-
tu. Je solí země. Bez poslání je církev 
jen slabým odrazem toho, čím má 
být. A pokud dojde ke strukturálním 
změnám, a zdůrazňuji, že pokud, 
pak rozhodnutí patří onomu ‚my‘, 
totiž celé univerzální církvi. To není 
moje rozhodnutí nebo rozhodnutí 
kohokoli z nás. To nám nepřísluší. 
K tomu musí vést církev Duch sva-
tý, aby nám to ukázal. Aby ukázal, co 
je nutné a také jak. Až tehdy budou 
změny nutné. Aby církev mohla znovu 
porozumět, jaké poslání je jí svěřeno. 
A místní církev si teprve v rámci své-
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ho poslání uvnitř univerzální církve 
uvědomí, co je třeba změnit.“

Situaci po 2. vatikánském konci-
lu přirovnává porodním bolestem: 
„Nyní se nacházíme ve fázi běd. Jsou 
to porodní bolesti. Jsou to bolesti 
před zrodem obnovujících se círk-
ví. Někdy to bolí, může to opravdu 
bolet, ale teď se to děje. (…) Prosím 
vás tedy, abyste byli opravdu trpěliví 
a zapojili se do tohoto synodálního 
procesu. Když mluvím o univerzální 
církvi, mluvím o synodálním proce-
su. Ten je třeba odlišit od synodál-
ní cesty v Německu. Jedná se o dvě 
různé věci. To neznamená, že existují 
společné rysy, ale ani to neznamená, 
že všechno musí být špatné. Na obou 
stranách. Proto nesmíme vidět realitu 
černobíle. V opačném případě nelze 
rozlišovat, rozeznávat působení du-
chů. Je nutno zaujmout diferencova-
nější přístup. Církvi v Německu však 
upřímně přeji, aby našla velkomy-
slnou otevřenost vůči synodálnímu 
procesu v celém světě. Abyste v ní 

našli nadšení pro sebe a nechali se 
skutečně unést. A abychom se všichni 
mohli obnovit, protože to je dílo Du-
cha svatého, obnova církve, obnova 
světa.“

Otevřenost budoucnosti v Kristu
Aktuální je podle něj jazyk, který 
jsme při hlásání evangelia zvyklí uží-
vat. Stojíme před epochou očekáva-
telných změn, a proto potřebujeme 
změnu také v církvi. Tuto změnu však 
nemůžeme provést sami. „Musíme 
naslouchat Duchu Božímu, protože 
dnešní čas je časem zítřka. Co nám 
říká? Poznejte Božího Ducha, jak pů-
sobí a jak nás s sebou bere do nového 
času.“ Podle Hollericha máme společ-
ně číst Písmo a čerpat z něho, společně 
se modlit a rozjímat, učit se společně 
rozlišovat (nejen sdílet) a posilovat 
se na cestě k cíli. Nemáme ztrácet ze 
zřetele cíl, který nám otevírá budouc-
nost a nutně zahrnuje Kristův příchod 
a předchozí proměnu světa.

Pavel Ambros SJ

Kardinál Hollerich při 
proslovu v augšpurské 
diecézi (Foto  
Julian Schmidt /  
bistum‑augsburg.de)
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Ve škole synodality
Na Velehradě se 6. července 2022 konalo Národní synodální setkání, které 

schválilo znění textu národní syntézy Synody o synodalitě. Za řeholníky se ho 
zúčastnil P. František Hylmar SJ. Organizaci setkání měl na starosti 

sedmičlenný tým pověřený českými a moravskými biskupy. Jeho členem byl 
také teolog Robert Svatoň.

Roberte, co ti šlo hlavou, když ses poprvé dozvěděl o synodálním 
procesu církve?

Když na jaře loňského roku papež František rozhodl, že příští biskupská sy-
noda bude mít formu synodálního procesu, do kterého budou zahrnuty všechny 
místní církve a během něhož dojde ke skutečné konzultaci celého Božího lidu, 
s napětím jsem očekával, jak se podaří tuto velkolepou myšlenku konkrétně 
realizovat. Začátkem září pak byly zveřejněny první římské dokumenty, v nichž 
se popisoval průběh procesu. Zaujala mě zejména spirituální perspektiva celého 
konceptu, která vytyčila jako pilíře: zkušenost synodality, duchovní rozlišová-
ní, spoluúčast a obrácení, které umožnuje učit se vidět věci z Božího pohledu. 
Přitom společná cesta, na niž měla církev vykročit, byla popsána jako výzva 
k obnově mentality i církevních struktur, ke které může dojít jedině skrze ryzí 
pastorační rozhodnutí, jež budou co nejvíce odpovídat Boží vůli. Osobně se mě 
asi nejvíce dotkla pasáž z přípravného dokumentu o tom, abychom se v syno-
dálním procesu nebáli snít o církvi, kterou jsme povoláni být, tedy o církvi, 
v níž si navzájem důvěřujeme, obvazujeme rány a pěstujeme krásné vzájemné 
vztahy. To všechno mi znělo velmi blízce. Jen při pohledu na časové schéma 
jsem byl poněkud zneklidněn otázkou: Jak se tohle všechno stihne?

Jaké v tomto procesu vidíš šance jako věřící křesťan, ale také jako 
teolog se zaměřením na církev a ekumenický dialog?

Když odpovím jako křesťan, chápu synodální proces zvláště jako pozvání 
zakoušet církev coby společenství těch, kdo byli Bohem vykoupeni a smí mít 
účast na Božím životě. To není jen nějaká definice z katechismu, ale pravda 
obsažená v našem křtu. A pokud nás proces zaměřuje k tomu, abychom si 
všichni hlouběji uvědomili a žili skutečnost, že naše křesťanské povolání je 
bytostně ekleziální, že jsme součástí Božího lidu, pak z toho mohu mít jedině 
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radost. Radost, že církev pro mě není jenom jedním z témat, kterými se zabý-
vám při akademické činnosti; radost, že „být církví“ se netýká jen nějaké elitní 
hrstky katolíků; radost, že církev jsme my všichni, kdo jsme se stali Ježíšovými 
učedníky. Jezuita Henri de Lubac říkával, že církevní otcové nepsali traktáty 
o církvi, ale především žili její tajemství, že s církví „dýchali“, že byla jejich 
životním prostorem. Domnívám se, že právě k tomuto středu křesťanské víry 
nás synodální proces přivádí. A jedině z tohoto základu může vzejít obnova 
církve v synodálním duchu.

Pokud mám odpovědět jako učitel ekleziologie a ekumenické teologie, vní-
mám synodální proces jako způsob, jak dovršit a zároveň v praxi realizovat 
celé to krásné pojetí církve, které na nás dýchá z učení 2. vatikánského kon-
cilu, které bohužel často zůstává ukryté pod tvrdou skořápkou církevních 
dokumentů nebo za vysokými zdmi teologických fakult. Není třeba se dlouho 
rozhlížet a můžeme vidět, jak v pojetí synodality nachází své rozvinutí ony perly 
koncilní ekleziologie, jakými jsou např. učení o nadpřirozeném smyslu pro 
víru Božího lidu, o charismatech, o kolegialitě nebo o vztahu církve k ostatním 
křesťanům a ke světu. Z hlediska úsilí o obnovení jednoty mezi křesťany je 
klíčové si uvědomit, že synodální principy se uplatňují napříč všemi tradicemi 
a církvemi a že synodalita představovala stěžejní rys života nerozdělené církve 
v prvních staletích.

V některých farnostech a mezi některými duchovními se vzbudil 
proti synodě odpor. Setkal ses s něčím takovým?

Osobně jsem se přímo s odporem nesetkal. Spíše jsem vnímal větší či menší 
stupeň nedůvěry a bezradnosti, a to jak v řadách kléru, tak u ostatních věří-
cích. Příčiny byly různé: někteří kněží říkali, že „lidi“ nebudou vědět, co se po 
nich chce, že materiály z Říma jsou příliš složité a nekonkrétní. Pak zde byly 
hlasy, že přece nemůžeme nechat „laiky“, aby si jen tak začali formulovat svoje 
představy o církvi, když nemají potuchy, jak se věci skutečně mají. Zaslechl 
jsem dokonce i z vysokých míst mínění, že Duch svatý přece vždycky vane 
shora, a tedy není nutné ztrácet drahocenný čas naší pastorační práce dalším 
planým schůzováním. Dále jsem v duchovenstvu rovněž pozoroval určitý ne-
klid, aby se synodální proces nestal napodobeninou německé synodální cesty, 
která je v očích nejedněch pokládána za jiskru, která zažehne novou reformaci 
a podnítí rozkol v církvi.

Uprostřed Božího lidu jsem na druhou stranu vnímal hlavně hluboce zako-
řeněnou skepsi, že celý podnik k ničemu nebude, že je to zbytečně vynaložená 
energie, neboť „můj“ názor se k papeži stejně nedostane. Hned v úvodu se vy-
skytly i pochybnosti, jestli závěrečné texty budou opravdu věrně zrcadlit „hlas 
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lidu“, anebo při jejich vypracování dojde ke zkreslení a uhlazování toho, co si 
lidé opravdu myslí. Často se přitom tvrdilo, že plenární sněm, který v místní 
církvi probíhal na přelomu tisíciletí, stejně nikam nevedl.

Reakce na obou stranách mě jen utvrdily v tom, že klerikalismus nemá své 
kořeny pouze v zalíbení uplatňovat moc těmi, jimž byla svěřena, ale že jeho 
živnou půdou se stává pasivita těch, kdo se někdy pod rouškou oddanosti 
nechávají vést, protože ono je to tak vlastně mnohem jednodušší.

Zapojila se i vaše farnost ve Šternberku?
U nás se proces pomalu uvedl do chodu v součinnosti faráře a farníků. V roli 

farní koordinátorky se přitom osvědčilo ženské charisma. Ve farnosti, která 
dodnes na sobě nese pečeť někdejších Sudet, se nakonec k životu probudilo šest 
synodálních skupin v počtech zhruba od pěti do desíti členů. Jako i jinde, tak 
také zde se ke sdílení nad tématy synody sešla některá již existující společen-
ství, jako např. mládež, modlící se maminky nebo františkánští terciáři. Dvě 
skupiny naproti tomu vznikly nově za tímto účelem. Navíc díky přítomnosti 
sester klarisek jsme se mohli pochlubit i skupinou klauzurovaných řeholnic. 
Bylo povzbudivé, když se po skončení farní etapy procesu všechna společenství 
sešla, aby se za přítomnosti duchovního správce navzájem podělila o plody 
práce a o vlastní zkušenost synodality.

Jaké zkušenosti jste díky tomu získali?
S manželkou jsme byli ve dvou skupinkách v roli moderátorů a oba jsme 

byli udiveni, jak i v různorodém osazenstvu, které by se za jiných okolností jen 
těžko dalo dohromady, nakonec může vzejít docela konstruktivní a harmonic-
ký pohled na problematiku farního společenství či naslouchání. Mě osobně 
pak navíc překvapila lehkost, s jakou „obyčejní“ řadoví farníci přijali za svou 
metodu duchovního rozhovoru, kterou tak naléhavě zdůrazňoval římský se-
kretariát. Ani nebylo třeba nic moc vysvětlovat, aby v naší skupince jeden po 
druhém sdělil svůj osobní pohled, naslouchal mínění druhého a aby nakonec 
všichni společně formulovali to nejdůležitější. U těch, kdo procesem prošli, je 
patrná chuť pokračovat a přenést synodální dynamiku např. do každoročních 
farních synod. Uvidíme, jak se to podaří.

Ty ses ovšem do synodálního procesu zapojil nejen na rovině farní, 
ale i na diecézní, a dokonce i národní…

To byla tak trochu vina olomouckého kněze Josefa Mikuláška, se kterým na 
katedře systematické teologie sdílíme zájem o synodalitu jakožto cestu, kterou 
„Bůh očekává od církve třetího tisíciletí“. Nejprve jsem pod jeho vedením začal 
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pracovat na úrovni olomoucké arcidiecéze, kde jsme se sešli ve velmi pěkné 
a pestré sestavě: tři kněží, jeden manželský pár, jedna žena a tři muži. Lidé 
různého věku, rozdílných povolání a rozmanitých zkušeností s církví, v církvi 
a ve světě. Koordinace na rovině České biskupské konference byla svěřena 
známému královéhradeckému knězi a teologovi Prokopu Brožovi, jehož spo-
lupracovníci postupně vykrystalizovali z řad kněží a zasvěcených žen v poměru 
čtyři ku dvěma. Já jsem „dělal“ jakože muže ‑laika.

Nadšení pro věc bylo v obou skupinách a u všech členů veliké. Práce před 
námi bylo poměrně dost a sladit všechno s během ostatních rodinných a pra-
covních povinností nebylo věru nejsnadnější. Snad mohu bez přehánění říci, 
že obě grémia byla pro mě cennou školou synodality, společného kráčení, 
které nás přesahuje.

Jak byla práce v těchto grémiích náročná?
Nejnáročnější byly pochopitelně začátky a závěry. Nejprve se hledaly způ-

soby, jak rychle a efektivně synodální proces představit biskupům, kněžím, 
jednotlivým koordinátorům v diecézích a ve farnostech. Proto se zpočátku 
věnovala velká energie tomu, aby celá věc vstoupila nejen na sociální sítě, ale 
aby se i ve farnostech dostaly do rukou věřícím stručné, výstižné a zároveň 
podstatné informace, které postupně v kratších či delších intervalech při-
cházely z Říma. K tématu se pořádaly kněžské dny, podnikaly se přednášky 
v terénu, připravovaly se rozhovory a texty do médií. Čím více se blížil závěr 
procesu ve farnostech a diecézích, tím více bezesných nocí jsme trávili starostí 

Robert Svatoň (vpravo) při bohoslužbě v rámci Národního synodálního setkání na Velehradě (Foto TS ČBK)
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o to, jakou podobu vtisknout formulářům, do kterých skupinky zaznamenají 
výsledky svého rozlišování, a hlavně, jak potom to nesčetné množství výstupů 
co nejlépe zpracovat do závěrečných desetistránkových syntéz.

Na konci května byla dokončena důležitá etapa na rovině diecézí, 
mohl ses tedy seznámit s výstupy ze skupinek. Jaký jsi z nich měl 
dojem?

Potěšilo mě, že navzdory veškeré hektičnosti a obtížím se nakonec k práci 
v synodálních skupinách sešel poměrně významný počet věřících – odhadem 
něco přes patnáct tisíc. Zajímavé bylo to, že většina účastníků přináležela k pro-
duktivnímu věku od 30 do 55 let, což na druhé straně ukazuje, že synodální 
proces až tak úplně neoslovil mladší a starší generaci. Jistě by bylo možné se 
ptát, proč se nezapojilo větší množství kněží; bylo by možné litovat, že stranou 
zůstaly osoby se sociálním či zdravotním handicapem nebo že se nedostatečně 
rozvinula ekumenická dimenze. Zdá se, že se během diecézní fáze úplně ne-
vytěžil potenciál církevních škol, poněkud skrytí zůstali i řeholníci… Ke všem 
těmto dojmům a otázkám nás vedou „sociologická“ data, která se mohou dále 
analyzovat a vyhodnocovat v samotných diecézích. Pokud se však týče obsahu, 
překvapilo mě kupříkladu, že názory a podněty skupinek v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku se od sebe ani příliš nelišily, což do jisté míry relativizuje mýtus 
o tradiční zbožné Moravě a odbojných husitských Čechách.

 

Klíčové prvky synodální dynamiky – naslouchání, rozlišování a spoluúčast – je nutné uchovat, dále rozvíjet 
a pěstovat. Fotografie z Národního synodálního setkání na Velehradě (Foto TS ČBK)
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Bylo něco, co tě výrazně překvapilo, potěšilo, nebo naopak zkla-
malo?

Konkrétně mi asi největší radost udělalo, že věřící jsou si poměrně silně 
vědomi rozmanitosti darů, které Duch svatý neustále ve své církvi každému 
rozděluje. Ukazuje se, že lidé touží aktivně se zapojit do života církve, avšak 
nechtějí být úkolováni zvnějšku, ale spíše chtějí objevit specifická obdarování, 
která pak mohou dát k dispozici celku Kristova těla. Církev skutečně vnímají 
jako communio, společenství, kde má každý najít své místo a rozvíjet křes-
ťanský život. Věřící si přejí církev jakožto otevřený domov a pociťují vděčnost 
a radost z toho, pokud takovou zkušenost církve již mají. V kontrastu s tím 
mě zamrzelo, v kolika farnostech nedostatečně funguje to, co domov pod-
statně utváří, a to je komunikace: mezi faráři, farní radou, farníky. Dotklo se 
mě, kolik lidí se v našich kostelech a farních společenstvích cítí osamoceno, 
nepřijato a vyloučeno.

Podílel ses na diecézní a později i na národní syntéze, která byla 
6. července představena na synodálním setkání na Velehradě. Na-
kolik jsi s výsledkem spokojen?

Na Velehradě jsem si v prvé řadě během dne několikrát uvědomil, že to, co 
se zde děje, není vlastně vůbec žádná samozřejmost. Asi stovka účastníků, 
obrazně řečeno „od biskupa k poslednímu laikovi“, kteří se setkávají, aby se 
společně modlili, rozmlouvali, diskutovali, sdíleli stůl. A přitom v duchu křes-
ťanského bratrství a sounáležitosti, vedeni tím, že všem jde vlastně o jedno: 
být církví, která slouží uprostřed světa jako znamení a nástroj spásy. Už jen 
toto ze synodálního procesu by mělo smysl.

Jistěže by bylo bláhové se domnívat, že jsme se během půlroku stali experty 
na synodalitu a že naše místní církev je v tom vzorem. I na Velehradě bylo 
vidět, že i přes odvahu vyslovit svůj názor a snahu o otevřenost přece jen ješ-
tě panuje určitá opatrnost ve vyjadřování a snad i obava, nakolik bude můj 
způsob vnímání přijat druhými. Také samotnou synodalitu a synodální proces 
chápal tento „reprezentativní“ výběr místní církve poměrně různorodě. Je 
to zkrátka obraz živé církve, která jednak není černobílá a jednak je též plná 
protikladů, které nelze jednoduše seškrtat. Pro mě je důležité, že samotní 
biskupové nakonec formulovali a zveřejnili prohlášení, ve kterém vyjádřili to, 
co cítila naprostá většina všech přítomných: V synodálním procesu musíme 
pokračovat. To je správný směr, protože chápat synodalitu jako kritiku hie-
rarchie nebo „vzpouru davů“ by nás hnalo do slepé uličky, a nikoliv směrem 
do Božího království, kam musíme putovat společně.
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Robert Svatoň (* 1976) studoval teologii v Římě 
a v Olomouci. Po dokončení doktorátu na CMTF UP 

pracuje na katedře systematické teologie a v Centru Aletti 
v Olomouci. Ve své vědecké činnosti se zabývá především 

ekumenickými vztahy mezi církvemi a tradicemi 
křesťanského Západu, a to se zvláštním zaměřením na 

česká specifika a na spirituální rozměr ekumenismu.

Co od celého synodálního procesu očekáváš, co by mohl církvi do 
budoucna přinést?

Synodální proces je prvním krůčkem na náročné cestě k proměně církve, 
která je Božím lidem, a tedy zasahuje každého z nás. Myslím, že je opravdu 
nezbytné přijmout, že jsme teprve na začátku a že je potřeba v našem snění 
o tom, jak být církví, vytrvat. V dosavadním průběhu synodálního procesu 
se drtivá většina z nás vůbec poprvé bezprostředně setkala s klíčovými prvky 
synodální dynamiky, jimiž jsou naslouchání, rozlišování a spoluúčast. Ukazuje 
se, že právě tyto postoje je nutné uchovat, dále rozvíjet a pěstovat. Aby se církev 
mohla stát skutečně „prostorem setkávání“, je třeba se slovy papeže Františka 
učit „kultuře setkávání“, tj. usilovat o takový přístup k druhému jako k tomu, 
koho mi v této chvíli posílá dobrý Bůh.

Domnívám se, že by bylo chybou si myslet, že v našich syntézách máme 
nyní soupis všech nemocí místní církve, které teď bezprostředně začne někdo 
kvalifikovaný léčit. Všichni jsme na cestě a nikdo z nás není odborníkem. Na 
druhou stranu by bylo zradou synodálního procesu, pokud bychom nad tím 
vším, co syntézy přinášejí, jen mávli rukou a založili vytištěné texty do diecéz-
ních archivů. Synodální proces v nás musí neustále vzbuzovat onen „posvátný 
neklid“: Jsme skutečně církví, jakou si přeje Pán? Spíše nežli toužit po tom 
ihned mít po ruce pragmatická a efektivní řešení je důležité „otevírat procesy“, 
během nichž bude sám Pán vstupovat svým Duchem do našeho nitra, prostu-
povat naše rozhodnutí a proměňovat tvář své snoubenky k stále větší kráse.

Pokračovat v synodálním procesu znamená stát se ochotnými k tomu, že 
se postupně staneme církví, která bude „celá synodální“, tedy synodální ve 
všech úrovních. A to není vůbec snadné, jak jsem si to mohl i tak trochu ověřit 
během oněch devíti intenzivních měsíců školy synodality.

Připravil Jan Regner SJ 
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Podíl na spoluzodpovědnosti
Synodální proces našel odezvu také v okolí českých jezuitů a v jejich 
komunitách. Vzniklo celkem osmnáct synodních skupin. Podívejme se nyní 
blíže, jaké bylo jejich složení a o čem se v nich debatovalo.

Když papež František 10. října 2021 
v Římě slavnostně zahájil Synodu 
o synodalitě, začal proces, o kterém 
se mluvilo již od března 2020, ale 
k jehož jednání nebylo dlouho známo 
mnoho konkrétního. Podklady pro 
místní církve dorazily z Říma se zpož-
děním začátkem září, v češtině byly 
k dispozici až 7. a 8. října a stanovený 
časový harmonogram pro synodální 
jednání na místní úrovni byl poměr-
ně šibeniční. Pro vytvoření a jednání 
synodních skupinek ve farnostech se 
předpokládal v podstatě tříměsíční 
termín od listopadu 2021 do konce 
ledna 2022, na úrovni biskupských 
konferencí se plánovalo uzavření sy-
nodního procesu v dubnu 2022.

Už tento fakt příliš neusnadňoval 
vytvoření prostoru ke skutečnému 
naslouchání a spoluúčasti Božího 
lidu. Naštěstí se z celé církve ozval 
silný hlas biskupských konferencí, 
že je třeba termín pro místní úroveň 
synody prodloužit, což generální se-
kretář oznámil na konci října s tím, 
že termín odevzdání syntéz z národní 
úrovně se posouvá na 15. srpen 2022. 
Jednotlivé biskupské konference pak 

na základě tohoto rozhodnutí samy 
určily posunutí data pro prodloužení 
jednání synodních skupin – u nás byl 
termín prodloužen v podstatě pouze 
o měsíc, do 2. března. Pro srovnání, 
např. na Slovensku byl termín pro 
odevzdání výstupu místních skupi-
nek mnohem pozdější. Stanovovaly 
ho jednotlivé diecéze a zpravidla jím 
bylo datum v průběhu měsíce června.

Skupiny spojené s jezuity
Navzdory zmíněným okolnostem, 
které nebyly moc vstřícné, se také ve 
společenstvích okolo českých jezuitů 
utvořilo osmnáct synodních skupinek. 
Šest skupin se zformovalo v Praze, 
pět v Olomouci, tři na Velehradě, dvě 
v Brně a jedna ve farnosti Benešov nad 
Ploučnicí, kterou zpravují jezuité z dě-
čínské subkomunity. Šlo o skupiny tvo-
řené z drtivé většiny laiky, jen jednou 
byl do skupiny zapojen také jezuitský 
kněz. To proto, aby synodní skupinky 
mohly zakusit svobodu pro vyjádření 
i vzájemné naslouchání. V Praze také 
vznikla jedna synodní skupina řehol-
ní – patřili do ní členové pražské je-
zuitské komunity a provinční kurie. 
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Velikostí šlo o skupiny se čtyřmi až 
šesti členy. Převahu v nich měly ženy, 
například v Praze bylo v šesti skupi-
nách celkem 21 žen ke třem mužům, 
v Olomouci byl poměr mezi ženami 
a muži vyváženější. Z ostatních skupin 
nemáme bohužel poskytnuté údaje. 
Z hlediska věku se v Praze zapojili pře-
vážně účastníci středního a staršího 
věku. V Olomouci se naopak zapo-
jilo mnoho mladých – čtyři skupiny 
z pěti byly složeny z vysokoškolských 
studentů s průměrným věkem kolem 
25 let, jedna skupina byla naopak slo-
žena z ostatních farníků, jejichž věk 
byl široce rozkročen mezi roky 20+ až 

60+. Jedna z olomouckých skupin byla 
také denominačně pestrá – spolu s ře-
holní sestrou se v ní sešli zástupci tří 
různých církví. Většina synodních sku-
pin vznikla ad hoc pro synodální pro-
ces, pouze v Praze byla jedna skupina 
složena z těch, kdo se ve farnosti při-
pravují na biřmování. Jedna ze skupin 
vzniklých v Olomouci se naopak chce 
scházet i nadále po skončení synodál-
ního procesu. Vytvořila společenství 
otevřené i nově příchozím a začala se 
scházet pravidelně.

Polovina synodních skupin se setka-
la pouze dvakrát, druhá polovina měla 
tři schůzky. Proto se zpravidla zvládly 

Anketa

Proč jste se zapojili do synodálního procesu?

Do synodálního procesu jsem se zapojil z toho důvodu, 
že jsem přesvědčen o tom, že platí dvě tvrzení, která se zdají 

na první pohled spíše vylučovat, ale která jsou 
komplementární: 1) Církev je vedena Duchem svatým; 

2) Církev bude taková, jakou si ji uděláme. Církev má být 
opravdu taková, jakou ji chce mít Bůh, a proto mu musíme 
společně naslouchat, abychom zjistili, jaká jsou jeho přání 
a touhy. Ty se ale projevují skrze přání a touhy samotných 

členů církve. Pokud jim nebudeme naslouchat a kriticky 
rozlišovat, jaká přání jsou spíše z nás samotných než 
z Ducha, bude to samozřejmě špatně. Ale pokud se 

skutečně sejdeme a upřímně si řekneme, že bychom chtěli 
nejen nadávat nebo zbožně sedět v lavici, ale mít odvahu 

převzít část zodpovědnosti v církvi skrze synodalitu 
postavenou na modlitbě, sdílení a rozlišování, můžeme 

skutečně církev učinit o něco příjemnějším místem k životu 
a najít nové cesty, jak může plnit své poslání.  

A to bych si přál.

Pavel Banďouch SJ, 
scholastik
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věnovat jen jednomu z předložených 
témat. Nejvíce skupin (celkem čtyři) si 
vybralo téma „Naslouchat“ (č. 2), další 
si zvolily témata „Na společné cestě“ 
(č. 1, společenství), „Ujmout se slova“ 
(č. 3, komunikace), „Misijní poslání 
církve“ (č. 5), „Vést dialog v církvi a ve 
společnosti“ (č. 6), „S jinými křesťan-
skými denominacemi“ (č. 7, ekumeni-
smus) a „Autorita a spoluúčast“ (č. 8).

Touha po naslouchání
Fakt, že několik skupin se věnovalo 
tématu naslouchání, je výmluvný – 
ukazuje naději, že synodální proces 
církve bude i v budoucnu prostorem, 

kde bude celá církev naslouchat tomu, 
co Duch říká církevním obcím. V tom-
to směru je užitečné vnímat i jednot-
livé výstupy synodních skupin. Co 
v nich zaznělo? Pokusíme se shrnout 
nejzajímavější podněty.

Účastníci neskrývali, že mají zkuše-
nost s malým nasloucháním ze strany 
kněží, ale i pozitivní zkušenosti s jejich 
otevřeností. Naslouchání a komunika-
ci mezi knězem a věřícími usnadňuje, 
pokud je schopen vystupovat civilně. 
Naslouchání je spojeno se vzájemnou 
důvěrou, která roste, pokud je autorita 
ochotná vyslechnout a řešit nepříjem-
né otázky v životě farnosti. Je potřeba 

Anketa

Na úvod malé přiznání: Obecně jsem poměrně nedůvěřivý 
k akcím všeho druhu organizovaným „shora“, zvlášť pokud 
se dějí ve velkém měřítku, a navíc ještě v církevním 
prostředí. Šance, že iniciativa, která naplňuje všechny tyto 
tři atributy, přinese nějaké smysluplné výstupy, je podle 
mého soudu velmi malá. Moje skepse se však postupně 
rozpouštěla. Prvním faktorem bylo, že několik lidí v mém 
okolí, jejichž úsudku si vážím, v celý proces zjevně věřilo. 
Dalším významným faktorem byla skutečnost, že jde 
o iniciativu papeže Františka, jehož si vážím. V neposlední 
řadě mě k účasti přesvědčil důraz, který se kladl primárně 
na proces, tedy na samotné setkávání a sdílení. Sám jsem se 
zapojil do skupinky zaměřené na ekumenismus. V rámci 
této skupinky se zapojilo i několik lidí z různých 
křesťanských církví, což byla skvělá příležitost vidět věci 
i z jiných úhlů pohledu. Ze skupinky se dokonce vyvinulo 
ekumenické společenství, které se nadále schází, což 
vnímám na celé věci jako nejcennější.

Leoš Zapletal, 
psychoterapeut
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být v církvi aktivní ve vytváření pro-
storu pro naslouchání; nejde jen o to, 
naslouchat „nejhlasitějším“, ale také 
„mlčícím“ a těm na „okraji“ církve 
i mimo církev – umět vykročit z cír-
kevní bubliny. Naslouchání na všech 
úrovních má být neseno vzájemnou 
úctou a má pobízet k lásce. To pomůže 
vzdát se mocenských principů v círk-
vi (typu: „kněz má vždycky pravdu“) 
a dospět k naslouchání Božímu hlasu 
v druhých.

Konkrétnější příklady malého na-
slouchání v církvi byly formulovány 
následně: Vnímáme rozdíly mezi vá-
hou hlasů mužů a žen, kněží a laiků, 
starších a mladších. Ženy jsou v círk-
vi často zasazovány do stereotypních 
pozic. Pokud žena jedná jinak, je čas-
to odsuzována. Vládnou stereotypy 
o ženských a mužských rolích. Církvi 
prospěje, když bude více naslouchat 
lidem, kteří s něčím v církvi nesouhlasí 
(kritika). Vnímáme přehlížení minorit. 
Mohli bychom jim dát větší prostor 
a přijmout je. Týká se to např. lidí roz-
vedených, homosexuálů, bezdomovců, 
Romů, nevdaných starších žen, sa-
moživitelek, vězňů, uprchlíků, cizin-
ců. Velkou výzvou současnosti je, jak 
v církvi naslouchat lidem ovlivněným 
dezinformacemi, fake ‑news a agresi-
vitou. Naslouchání pomáhá otupovat 
konfrontační vyjadřování a jednání.

Ostatní témata
U dalších témat, kterým se jednotlivé 
skupiny věnovaly, přinášely výstupy 
často podněty spíše k životu místního 

společenství/farnosti, často i značně 
konkrétní, které poskytly zpětnou 
vazbu místnímu duchovnímu správci. 
Objevovaly se ovšem i postřehy s pře-
sahem k církvi jako celku.

Tak u tématu „Na společné cestě“ 
panovala shoda o důležitosti spole-
čenství pro růst ve víře. V Praze si 
všímali „průtokového“ charakteru 
farnosti, kde společně putují spíše jen 
„malé skupinky“ než všichni účastní-
ci bohoslužeb, a hledali odpovědi na 
otázku, jak zapojit i ostatní návštěvní-
ky kostela, což chápali jako společnou 
výzvu pro kněze i farníky.

Podobně uvažovala i skupina s té-
matem „Ujmout se slova“ (komuni-
kace), která se také zamýšlela nad 
malou intenzitou mezilidských kon-
taktů v pražské farnosti u sv. Ignáce. 
Východisko hledala ve větší koordi-
naci a komunikaci mezi skupinami, 
které jsou aktivní. Také se snažila 
formulovat úkol, jak komunikovat 
navenek, s těmi, kdo nevěří v Kris-
ta. Povzbuzovala ke srozumitelnému 
hlásání evangelia a obhajobě Desate-
ra v dnešní společnosti.

Skupina, která si zvolila téma „Au-
torita a spoluúčast“, pozorovala, že 
autorita kněze ve společenství se vy-
tváří vstřícností, nasloucháním, dele-
gováním činností, zapojením věřících 
do rozhodování a vzájemnou důvě-
rou. Kněz by neměl být izolovaný od 
laiků, měl by oceňovat jejich iniciati-
vu a umět se po jejich boku zapojit do 
běžných činností (např. úklid kostela, 
příprava farních aktivit aj.).
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Připomněla, že spoluúčast v životě 
farnosti podporuje každoroční vy-
hodnocení činnosti, transparentní 
statistika nebo vedení farní kroniky. 
Skupina vyjádřila přesvědčení, že 
Bůh v dnešní době praví církvi: Kaž-
dý může být něčím prospěšný. Farní 
společenství má fungovat jako orga-
nismus, kde každý je užitečný a má 
své jedinečné místo.

Řeholní synodální skupina pražské 
jezuitské komunity se věnovala té-
matu „Vést dialog v církvi a ve spo-
lečnosti“. Dialog pomáhá společně 
kráčet vpřed, to ovšem předpokládá 
touhu po společném pokroku. Sku-
pina si všimla rezerv, které má čes-
ká církev ve vytváření prostorů pro 
dialog. Povzbudila k lepší koordinaci 

spolupráce jednotlivých církevních 
společenství (např. mezi řeholemi, 
diecézemi, společenstvími, laiky) 
a k rozvíjení sdíleného stylu evan-
gelizace. Podobně se přimlouvala 
za vytváření platforem pro dialog se 
společností, pro kladení otázek a hle-
dání odpovědí.

Ve většině skupin zaznělo, že 
možnost zapojit se do synodálního 
procesu církve jim pomohlo k upev-
nění vědomí spoluzodpovědnosti za 
budoucnost církve. Kéž by nynější 
synoda o synodalitě byla opravdu 
prvním krokem k velké změně sebe-
pojetí církve, aby tato spoluzodpo-
vědnost byla s Božím lidem opravdu 
sdílena.

Petr Havlíček SJ

Naslouchání má být nesenou vzájemnou úctou a má pobízet k lásce. Fotografie z presynodálního setkání plzeňské 
diecéze (Foto Soňa Pikrtová)
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Radost z toho, že mohu sloužit
Po roce se čeští jezuité opět zaradovali, že dva z jejich spolubratří přijali kněžské 

svěcení. První z nich, Václav Novotný, je od dětství skautem, zajímá se o ochranu 
přírody a před vstupem k jezuitům vystudoval medicínu. Nyní již čtvrtým rokem 

pobývá ve Spojených státech. Více o sobě řekne v našem rozhovoru.

Václave, už v roce 2016 ses v našem bulletinu podělil o rozlišová-
ní svého povolání. Mohl bys přesto připomenout, co tě přivedlo 
k jezuitům?

Na počátku byly pro mě zásadní knížky. Ještě za gymnaziálních let jsem 
jezdíval do Jeseníků dělat stráž přírody. Výhodou této práce byly nejenom 
krásné hory, ale také, že jsem tam měl hodně času si číst. Jeden z kamarádů, 
který tam se mnou pracoval, si vždy vozíval knížky z jezuitského nakladatelství 
Refugium, se kterým jsem se do té doby příliš nesetkal. Začal jsem si je od něj 
půjčovat, a tímto způsobem jsem přišel k jezuitům, ale i ruským klasikům, 
ruským náboženským filozofům, kteří mně otevřeli nové horizonty. Také 
skrze četbu T. Špidlíka jsem začal poznávat, co je ignaciánská spiritualita, 
čím jezuité žijí, a velice mě to oslovovalo. Během dalších studií (na medicíně) 
tato vášeň neustávala a otázka povolání ke kněžství se mi v různých etapách 
života vracela. Začal jsem jezdit na jezuitské exercicie, našel jsem si duchov-
ního doprovázejícího jezuitu, kterým byl nejdříve otec Pavel Bačo a později 
Michal Altrichter. Pak, když přišla chvíle průzračného rozlišení, kdy povolání 
ke kněžství ve mně zaznělo naprosto jasně, jezuité už tam byli vnitřně přítomni. 
Jezuitství a kněžství šly pospolu a přirozeně do sebe zapadly.

Když děláme tento rozhovor, blíží se k závěru jubilejní Ignacián-
ský rok, zaměřený na konverzi sv. Ignáce. Čím oslovuje Ignácova 
osobnost tebe?

Ignác mě vždycky oslovoval tím, jak vedl každého člověka ke svobodě v Kris-
tu, k té opravdové vnitřní vztahové svobodě. Někdy se přehlíží, že byl obrov-
ským mystikem. Ignácova svoboda a mystika vyvažuje různé karikatury, které 
kolem něho vznikaly – historické interpretace Ignácovy osoby, od ignaciánské 
vojenské spirituality až po přísnou jezuitskou poslušnost. Vždy jsem vnímal, 
že má opravdu svobodného, řekl bych až dětského, prostého ducha.
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Už jsi zmínil knížky z Refugia a klasické ruské myslitele. Jsou ně-
kteří, ke kterým se stále vracíš?

Nejčastěji se asi vracím ke třem – Vladimír Solovjov, Sergej Bulgakov a Pavel 
Evdokimov. U Solovjova obdivuji, jak neuvěřitelně aktuální zůstává pro každou 
dobu jeho důraz na to, že osoba vždycky stojí nad abstraktními principy. Také, 
že krása je opravdu východiskem a syntézou integrálního poznání. A nakonec 
i koncová fáze jeho života, období, kdy byl přemáhán zlem a kdy si uvědomil, 
že systémová uspořádání světového řádu, jak k tomu měl náběhovou tendenci 
ve své teokracii, nejsou tím správným východiskem. Na konci života to shrnul 
v nadčasové Legendě o Antikristu. To jsou věci, které jsou tolik aktuální i dnes, 
kdy se tolik hovoří o evropských a křesťanských hodnotách, ale již se nevidí, 
jak Kristus trpí v těch, kdo jménem těchto hodnot umírají.

U Bulgakova mám rád jeho teologickou spekulaci, ve které se nebojí jít do 
velkých hloubek. Vždy u něj nacházím spoustu geniálních intuicí, které mě 
teologicky často provokují a dávají nové inspirace. Průlomem v teologickém 
myšlení se pro mne staly jeho texty o všeobecné spáse. Evdokimov má zase 
pěkné krátké shrnutí jiných ruských a patristických myslitelů, vytváří výbornou 
teologickou syntézu. Jeho východisko je patristické a rád se vrací k pouštním 

„Těší mě, že mohu vidět, jakým způsobem Bůh působí v lidech a jak je to proměňuje.“ (Foto Pavel Langer, Člověk 
a víra)
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otcům, to je velice osvěžující. Má také výborné texty o kráse a smyslu ženství 
a mužství.

Svou studijní jezuitskou formaci jsi prožil v zahraničí – poznal 
jsi mezinárodní prostředí Tovaryšstva v Polsku (Krakov) a v USA 
(Boston). Mohl bys popsat nějaké charakteristické rozdíly, jak žijí 
jezuité v těchto zemích?

Myslím, že polští jezuité přinášejí do polské církve mezinárodní bohat-
ství, protože mají formaci často v zahraničí. V dobrém slova smyslu dokáží 
narušit velký monolit polské katolické církve. Jejich apoštolát se soustředí 
hlavně na exercicie, jsou dobrým způsobem přítomní v médiích a mají též 
nakladatelství a dvě univerzity. Řekli bychom, že to je klasický jezuitský apo-
štolát, který je přítomný všude ve světě. Ale teď, kdy si polská církev prochá-
zí očistnou fází, kdy padají klerikální masky, jestli to tak můžeme nazvat, je 
o to více potřebná přítomnost jezuitů, kteří jsou schopni reagovat aktuální-
mi podněty ze světa, kde si již možná podobnou krizí též prošli či procházejí.

Ve Spojených státech je obrovský rozmach jezuitů ve školství – od základních 
škol přes střední až po univerzity. To, co mají vybudované v těchto institucích, 
si my tady v naší postkomunistické realitě nedokážeme představit. Jejich 
přítomnost v katolické církvi, která v USA není křesťanskou majoritou, je 
tam opravdu cítit. Katolická církev nebo obecně americká společnost, která 
neprošla takovou sekularizací jako ta evropská, žije více sociálními tématy, 
a tak lze i vnímat, že stejně tak jezuité mnohem více reflektují sociální otázky, 
ať už je to na univerzitách, nebo v apoštolátech, které vykonávají. Myslím, že 
dokáží vnášet opravdu dobré podněty i do katolické diskuse.

Mohl bys uvést nějaký příklad tématu, které se dnes v americké 
církvi nebo společnosti řeší?

Minulý rok se hodně objevovala otázka rasistické minulosti, která je ve 
Spojených státech pořád velice živá. Proto se věnovalo hodně času teologické 
reflexi tohoto tématu a tomu, co máme jako katolíci k tomu říci. Katolická 
sociální nauka určitě nestojí v pozadí! Dále je tam také kladen velký důraz 
na jazyk práva, rovnosti, takže v tom smyslu se i jezuité snaží zapojovat do 
diskusí – jak můžeme více integrovat marginalizované skupiny do církve.

Na základě tohoto srovnání: co tě oslovuje na dnešním způsobu 
jezuitského života a na jeho apoštolském působení?

Nejvíc mě inspiruje připravenost reagovat na to, co je zrovna aktuálně po-
třeba. Že i když je to náročné, je třeba vstoupit do různých ožehavých diskusí. 
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Papež František s touto jezuitskou disponibilitou počítá a my se na ni též 
připravujeme, ať už vlastní formací, ignaciánskou spiritualitou, rozlišováním 
duchů – snažíme se být pořád na tepu doby. Ale také, že neustále usilujeme 
(ať už jsme kdekoliv na světě a cokoliv děláme) nezůstávat na povrchu, ale 
jít do hloubky, ke kořenům, a snažíme se vidět duchovní podstatu věci nebo 
problému.

A je něco, co tebe osobně na tom tepu doby zajímá?
Můžu zmínit třeba jednu velmi aktuální věc. Když Pedro Arrupe založil 

v 70. letech (20. století) Jezuitskou službu uprchlíkům a vybudovala se její 
síť, tak vidíme, že když vypukla válka na Ukrajině, tak byli jezuité schopni 
okamžitě zareagovat, protože právě ta síť existovala. Měli už vybudované 
struktury a nebojí se do konfliktních zemí jít. To si myslím, že je jeden z darů, 
které máme. A také, že nezůstaneme pouze u materiální pomoci, ale snažíme 
se pomáhat i cestou duchovní podpory, že se snažíme naplnit potřeby lidí ve 
všech sférách života.

V Bostonu budeš ještě pokračovat licenciátem z teologie. Jakému 
tématu se chceš věnovat?

Dlouhodobě mě zajímá téma lidské osoby, kdo je člověk, kým jsme jako lidé 
ve vztahu k Bohu a ke světu – antropologické otázky. A vzhledem k mému 
předchozímu medicínskému studiu to směřuji i k praktickému východisku, 
jakým způsobem máme jako lidé jednat – tedy etická aplikace teologické an-

Na závěr primiční mše 
s rodiči (Foto Pavel 
Langer, Člověk a víra)
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tropologie. Velice mě oslovuje patristické východisko církevních otců v reflexi 
personalistické filozofie a teologie, která se rozvinula ve 20. století. Teze by 
tedy mohla zahrnovat teologickou antropologii s přesahem do morální teologie.

Jako novokněz už máš za sebou nějaké pastorační zkušenosti. Co 
tě v kněžské službě nejvíce těší?

Opravdu mě potěšilo už to, že se lidé těší z toho, že jsem byl vysvěcen na 
kněze. Podstatou svátostné služby je radost z toho, že mohu sloužit. Těší mě, 
že mohu vidět, jakým způsobem Bůh působí v lidech a jak je to proměňuje. 
To je asi moje nejhlubší radost. Ať už je to při sloužení mše svaté, nebo ve 
svátosti smíření, nebo při vysluhování jiných svátostí, křtů – radost z toho, 
že Bůh vstupuje do životů druhých lidí a různým způsobem koná zázraky.

V čem vidíš poslání kněze v dnešní době a v dnešní společnosti?
To základní vždycky je vnášet Krista tam, kde se zrovna nacházíme, pro-

měňovat svět tam, kde jsme. To platí jak v rozměru všeobecného kněžství, 
tak i služebného kněžství. Myslím, že právě služebné a všeobecné kněžství 
se dnes stále víc a více propojuje. Zdravá teologie ukazuje, jak je potřebné 
rozvíjet naše všeobecné kněžství, které jsme obdrželi ve křtu, abychom pak 
mohli dobře sloužit služebným kněžstvím. To je zdravá kněžská formace, která 
nás očišťuje od různých klerikalismů, od přílišného vyčleňování, abychom šli 
všichni společně k jedinému Veleknězi, od něhož jsme vše obdrželi.

Ptal se Petr Havlíček SJ 

Václav Novotný (* 1986 v Olomouci) vystudoval v letech 
2006–2013 všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě 

v Brně. Do Tovaryšstva vstoupil 6. září 2013. Po 
dvouletém noviciátu ve slovenském Ružomberku 

studoval filozofii v Polsku na jezuitské akademii 
Ignatianum v Krakově. Pastorační praxi „magisterku“ 

vykonal v Praze při kostele sv. Ignáce. Od roku 2019 
studuje teologii na Boston College v Bostonu (USA), kde 

18. září 2021 přijal jáhenské svěcení. Na kněze byl 
vysvěcen biskupem Josefem Hrdličkou 2. července 2022 

na Velehradě.
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500 let křesťanství na Filipínách
Filipínský spolubratr Rogel Abais napsal pro bulletin Jezuité malé ohlédnutí 
za pěti stovkami let přítomnosti křesťanství na území dnešních Filipín. 
Zaměřil se na téma, které je mu bytostně blízké: Jak si udržet silný vztah 
k Bohu prostřednictvím teologické formace.

Ježíš Kristus byl poprvé představen 
domorodcům na některých ostrovech 
v jihovýchodní Asii v roce 1521. Na 
ostrovy, jež si nárokoval španělský 
panovník, přinesla křesťanství jako 
první výprava portugalského moře-
plavce Ferdinanda Magalhãese. Tyto 
ostrovy byly na počest španělského 
krále Filipa II. nazvány Filipíny. Dnes 
jsou Filipíny bezpochyby nejlidnatěj-
ším katolicko ‑křesťanským národem 
v jihovýchodní Asii. V roce 2018 tvo-
řili katolíci 79,53 % ze stoosmimilio-
nové populace.

Pět století byla země pod zahraniční 
nadvládou, v posledních desetiletích 
své historie bojovala o samostatnost. 
Katolicismus přitom sehrál stěžejní 
roli při utváření sociokulturní iden-
tity filipínského lidu. Na jedné straně 
je katolický étos hluboce zakořeněn 
v psychice lidí. Odráží se také v ná-
boženském cítění a praxi filipínské 
společnosti. Na druhé straně se však 
zdá, že rostoucí propast mezi několi-
ka málo bohatými a mnoha chudými, 
stejně jako přetrvávající korupce ve 
vládě jakoby zpochybňovaly toto silné 

katolické zázemí. Vzhledem k tomu, 
že se Filipínci dnes snaží definovat 
sami sebe jako národ, je důležité po-
ložit si otázku, zda jejich křesťanské 
dědictví stále hraje tak velkou roli 
v jejich kolektivní identitě.

Dvojí tvář katolické identity
Ti, kdo dnes přijíždějí na Filipíny, 
jsou často ohromeni zdánlivou ži-
vostí víry jejich obyvatel. Zdá se, že 
vnější projevy naznačují, že je vše 
v pořádku. Kostely po celé zemi jsou 
plné. V městských centrech i deset 
mší jen s obtížemi stačí obsloužit tak 
velký počet farníků. Většina země stá-
le zbožně dodržuje staleté katolické 
tradice spojené s oslavou Vánoc či 
Svatého týdne. V mnoha částech jsou 
kulturní slavnosti obvykle spojeny 
s náboženskými svátky, které zako-
řenily v místních zvyklostech. Těchto 
svátků se účastní všichni bez ohledu 
na náboženské vyznání.

Jednou z oblastí života Filipínců, 
kde má katolicismus velký vliv, je 
vzdělávání. Církev si vybudovala sil-
nou pozici prostřednictvím vzdělá-
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vacích institucí, které v zemi nadále 
provozuje. Mnohé z těchto institucí 
patří k těm nejlepším. Nejstarší je Pa-
pežská královská univerzita sv. To-
máše vedená dominikány od roku 
1611. Také jezuité založili po celé zemi 
vlastní vzdělávací instituce, z nichž 
nejvýznamnější je univerzita Ateneo 
de Manila sídlící v hlavním městě.

To vše je spíš růžovým obrázkem 
skutečnosti, který vypovídá o tom, jak 
dobře se křesťanství po pěti stoletích 
na Filipínách usadilo, zejména díky 
španělským misionářům, kteří zaseli 
semínko víry a pomáhali mu růst mezi 
lidmi po staletí jejich přítomnosti. 
Historik jezuitů John Schumacher 
však hodnotí španělskou christiani-
zaci domorodců jako neintelektuál-
ní, náchylnou ke zdůrazňování jen 
vnějších projevů náboženského ži-
vota. Španělé podle něho nedokázali 
zavést systematickou náboženskou 
výchovu ve vzdělávání domorodců. 
Budou to až Američané, kdo na Fi-
lipínách založí skutečný vzdělávací 
systém. Jejich příchod bude také 
svědkem obratu většiny misionářské 
práce mezi různými náboženskými 
skupinami. S americkou nadvládou 
(po roce 1902) se urychlí proces fili-
pinizace kněžstva. Filipínci přejdou 
od jednoho druhu kolonizátorů ke 
druhému.

Když se člověk po prvotním úžasu 
uklidní a začne lidi pozorovat, na-
slouchat jim a komunikovat s nimi, 
uvědomí si, že situace není zdaleka 
tak růžová a romantická, jak by mohl 

naznačovat prvotní dojem nově pří-
chozího. V zemi, která se pyšní tím, že 
je baštou katolicismu v jihovýchodní 
Asii, se zápasí o udržení tohoto obra-
zu. Člověk se však setká s rostoucím 
nesouhlasem, neangažovaností, a do-
konce nedůvěrou z řad katolíků vůči 
místnímu církevnímu establishmen-
tu. Kultura, která stavěla duchoven-
stvo na podstavec, rychle upadá. 
Lidé očekávají, že jejich kněží a ře-
holníci budou zodpovědnější za své 
činy. Nevysloveno zůstává přání, aby 
kněží a řeholníci méně kontrolovali 
život církve a umožňovali větší zapo-
jení laiků. Další naléhavou starostí je 
nakonec otázka, zda je Bůh v životech 
lidí stále relevantní a jak jim církev 
pomáhá žít ve spojení s Bohem. Je 
katolická víra většiny lidí stále důle-
žitým prvkem filipínské identity?

Jezuitské vzdělávání
Jezuité byli v zemi přítomni od roku 
1581 do roku 1768 a pak od roku 1859 
do současnosti — celkem 350 let. 
S pěti univerzitami a devíti vysokými 
školami je vzdělávání v současnosti 
snad nejviditelnější službou Tovaryš-
stva Ježíšova na Filipínách. V tomto 
ohledu jezuité přispívají místní círk-
vi a širší filipínské společnosti právě 
v oblasti katolického vzdělávání. S ig-
naciánskou spiritualitou a ignacián-
ským pedagogickým paradigmatem 
se školy snažily formovat své mladé 
studenty, aby se stali muži a ženami 
pro ostatní. To však není jediná ob-
last, ve které filipínští jezuité působí.
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Důležitým dílem jezuitů na Filipí-
nách byla také teologická formace. 
Loyola School of Theology (LST) byla 
založena v roce 1965 především proto, 
aby poskytovala teologickou formaci 
pro jezuity, budoucí diecézní kněze 
a několik dalších řeholních kongrega-
cí. Dnes se rozrostla v plnohodnotnou 
teologickou fakultu udělující církevní 
tituly autorizované Svatým stolcem 
a také civilní tituly díky své přísluš-
nosti k univerzitě Ateneo de Manila. 
Tato teologická instituce dnes není 
otevřena pouze jezuitům, diecézním 
seminaristům a dalším řeholníkům 
připravujícím se ke kněžství. Slouží 
také laikům a řeholnicím, které mají 
rovněž zájem o studium teologie. 
I když tato instituce sídlí ve filipín-
ském prostředí, rychle se stává me-
zinárodním centrem pro teologickou 
formaci se studenty z Afriky, Latinské 

Ameriky, Evropy a dalších asijských 
zemí. V posledních deseti letech se 
snažila uzpůsobit výuku teologie tak, 
aby zahrnovala širší asijský kontext, 
kterému slouží. Instituce si však také 
velmi dobře uvědomuje naléhavé otáz-
ky, kterým čelí filipínská společnost.

V odpovědi na otázku po významu 
víry ve filipínské společnosti a fili-
pínské identitě existují tři oblasti, 
které se LST snaží dostat na úroveň 
teologické reflexe: migrace, ekologie 
a doprovázení při hledání povolání.

Jedním z fenoménů, které se sna-
ží prostřednictvím svých programů 
prozkoumat, je migrace. Mnoho Fi-
lipínců odchází do různých částí svě-
ta hledat lepší pracovní příležitosti. 
Tito filipínští migranti si s sebou čas-
to přinášejí své náboženské praktiky 
a vytvářejí církevní společenství, ať 
se ocitnou kdekoli. Výzvou je hledat 

Filipínské jezuity z Loyola School of Theology navštívil P. generál Arturo Sosa SJ v prosinci 2018 (Foto LST)
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způsob, jak tato společenství syste-
maticky podporovat formou solidní 
teologické a duchovní formace, aby 
rostla a vzkvétala. Program teologie 
migrace musí být schopen reflekto-
vat zdroje církevních společenství 
zrozených z migrace a snažit se tento 
model existence církve zdokonalovat. 
Na jedné straně musí umět ocenit dar, 
kterým tato společenství pro církev 
jsou. Na druhou stranu by také měla 
být citlivá k potřebám filipínských 
migrantů, kteří musí opustit zemi 
z ekonomických důvodů. Doufáme, 
že ti, kdo projdou programem teolo-
gie migrace, jsou vybaveni hlubším 
porozuměním a lepšími nástroji ke 
službě migrujícím pracovníkům.

Správcovství je jádrem poselství pa-
pežské encykliky Laudato Si’. Mnoho 
nevládních organizací se snaží vzdělá-
vat lidi ohledně kritické situace naše-
ho společného domova z vědeckého, 
ekonomického a politického hlediska. 
Samotná encyklika poskytuje teolo-

gický základ pro řešení ekologického 
problému, kterému čelí globální spo-
lečenství. Také Filipínci zápasí s tím, 
aby v sobě probudili vědomí tohoto 
problému a byli ochotní změnit život-
ní styl způsobem, který by respekto-
val životní prostředí a pečoval o ně. 
Program LST zaměřený na integrální 
ekologii doufá, že podpoří toto vědo-
mí jednotlivců studiem biblických 
perspektiv ekologie, související etiky 
a toho, jak může církev ovlivnit poli-
tiku a ekonomiku ekologie.

Doprovázet mladé
Nejdůležitější je formace mládeže. 
Filipíny mají naštěstí dost mladé 
obyvatelstvo. Připravit mladé lidi 
k tomu, aby se stali pozitivními při-
spěvateli pro budoucnost své země, 
je však obrovský úkol. Dobré vzdě-
lání je nutností. I když je katolických 
vzdělávacích institucí v zemi mnoho, 
tvoří jen zlomek celkové poptávky 
po školách. Studijní program LST 
zaměřený na doprovázení při volbě 
povolání nemůže plně uspokojit ob-
rovskou poptávku. Svým způsobem 
však podporuje dominový efekt tím, 
že připravuje jednotlivce pro formaci 
mladých lidí. Zaměřuje se na posky-
tování různých nástrojů pro tyto jed-
notlivce, které pomáhají mladým li-
dem dělat správná životní rozhodnutí 
a uvědomit si, že ať už jsou povoláni 
k jakémukoli životnímu povolání, je 
to požehnání od Boha.

Rogel Anecito L. Abais SJ
Přeložil Jan Regner SJ
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Mučedníci z údolí Zenta
Slavné paraguayské redukce mezi jihoamerickými indiány získaly další 
konkrétní tvář v seznamu blahoslavených Tovaryšstva. Misionář a mučedník 
Antonín Solinas byl blahořečen spolu s dalším diecézním knězem 2. července 
v Argentině.

Beatifikační slavnost se konala 
v Parque de la Familia argentinského 
města San Ramón de la Nueva Orán. 
Papeže Františka při ní zastoupil 
kardinál Marcello Semeraro, prefekt 
Dikasteria pro svatořečení. Společně 
s jezuitou Antonínem Solinasem byl 
za blahoslaveného prohlášen také 
diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, 
který podstoupil mučednickou smrt 
spolu s ním.

Ze Sardinie do Ameriky
Jan Antonín Solinas pocházel ze Sar-
dinie, kde se narodil 15. února 1643 
v obci jménem Oliena. Během studia 
na jezuitském gymnáziu pocítil povo-
lání ke kněžství. Vstoupil k jezuitům 
v roce 1663, noviciát prožil v Caglia-
ri, první řeholní sliby složil 16. červ-
na 1665. Po studiu filozofie vyučoval 
na různých jezuitských kolejích, ze-
jména v Sassari, kde také začal stu-
dovat teologii. V té době, roku 1672, 
přicestoval do Itálie jihoamerický 
misionář Cristoforo Altamirano SJ, 
který sháněl kandidáty pro misijní 
práci v Paraguayi – chtěl jich získat 

alespoň 35. Protože Antonín Solinas 
již dříve projevoval touhu po misij-
ním působení, byl představenými 
zařazen do výpravy s dalšími třemi 
jezuity. Přes Barcelonu a Madrid do-
spěli do Sevilly, kde Solinas dokončil 
studium teologie a 27. května 1673 byl 
vysvěcen na kněze. V září téhož roku 
se z Cádizu vydali na plavbu do Latin-
ské Ameriky. 11. dubna 1674 přistáli 
v Córdobě. Přes Buenos Aires cestoval 
Solinas do Santa Fé, kde v roce 1675 
vykonal třetí probaci, čímž dokončil 
svou řeholní formaci. Poslední slavné 
sliby složil až v roce 1682. Mezitím 
byl ale zapojen do misijní práce na 
různých místech Jižní Ameriky.

V dochovaném seznamu misioná-
řů je Antonín Solinas popsán jako 
muž „tmavé pleti, s černými vlasy 
a vousy, střední výšky, stár 28 let“. 
V polovině roku 1678 se zapojil do 
apoštolátu v paraguayských reduk-
cích v oblasti Itapúa, krátce působil 
také v Uru guayi. Nějaký čas strávil 
mezi domorodci z kmene Hohomas, 
roku 1680 byl ustanoven vojenským 
kaplanem a zároveň působil jako mi-
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sionář na několika dalších místech, 
např. od roku 1681 žil v paraguay-
ském Concepciónu, kde zůstal až do 
své poslední misijní výpravy.

Misie v Gran Chaco
Roku 1682 schválil biskup z Tucu-
mánu otevření nové misie v oblasti 
Chaco a svěřil ji jezuitům. Podle dří-
vějšího záměru guvernéra z Tucu-
mánu měla být rozsáhlá oblast zva-
ná Gran Chaco Gualampa obsazena 
vojenskou výpravou, čemuž se ale 
domorodí obyvatelé zuřivě stavěli na 
odpor. Později proto bylo se svolením 
španělského krále rozhodnuto o po-
kojném osazení pomocí misionářů. 
Na tuto změnu postupu měl velký vliv 
diecézní kněz Pedro Ortiz de Zárate, 
který se stal hlavou připravované mi-
sijní výpravy. V květnu 1682 byl za 
jeho spolupracovníka určen jezuita 
A. Solinas, později se k nim připojil 
ještě další jezuitský kněz Diego Ruiz 
a řeholní bratr Pedro de Aguilar. Or-
ganizování výpravy zabralo několik 
měsíců. Jejími účastníky byli kromě 
kněží převážně dobrovolní osadníci 
svolaní z mnoha míst pod španělskou 
koloniální správou. Postupně se shro-
mažďovali ve městě Humahuaca, od-
kud se po Velikonocích v roce 1683 
vypravili na cestu a průsmykem Zenta 
sestoupili k břehům řeky San Loren-
zo. Zde založili misijní osadu San Ra-
fael, ve které se usadilo asi 400 rodin.

Oblast Gran Chaco zahrnovala 
území v dnešní Argentině, Paraguayi 
a Bolívii a měla rozlohu téměř dvě stě 

tisíc kilometrů čtverečních. V lesích 
poblíž řek byla osídlena mnoha kme-
ny různé velikosti, jako byli Ocho-
táové, Taňové, Tobové, Mokovité ad. 
Mnoho kmenů mezi sebou vedlo vál-
ky. Ty silnější z nich se snažily slabší 
kmeny podmanit – unášeli jejich ženy 
a děti, dělali z nich otroky, okrádali 
je a zabíjeli muže, kteří se jim stavě-
li na odpor. Nejkrutějším kmenem 
byli zejména Čiriguanové. Členové 
slabších kmenů se proto obraceli na 
misionáře s žádostí o ochranu proti 
útočníkům. Misionáři se tak často 
nezáměrně ocitali uprostřed těchto 
konfliktů. Také jejich apoštolské pů-
sobení mnohdy zvyšovalo vzájemné 
napětí mezi kmeny.

Zkušený misionář
Otec Solinas měl již několikaletou 
zkušenost misijního působení mezi 
domorodci v provinciích severní Ar-
gentiny. Ovládal jazyk guaraní, ve 
kterém kázal a zpovídal domorodé 
křesťany. Podle zachovaných svědec-
tví byl knězem, který vynikal skrom-
ností, byl zvyklý na sebezápor, měl 
mírnou a příjemnou povahu a mezi 
společníky byl oblíbený. Byl „oprav-
dovým pomocníkem chudých, kte-
rým poskytoval obživu a ošacení; byl 
lékařem nemocných, které s velkou 
něhou léčil; byl univerzálním lékem 
na všechny neduhy těla, a proto jej 
indiáni měli v synovské úctě“.

Misijní výprava v Gran Chaco se 
mimo jiné snažila o nastolení míru 
s domorodými kmeny, které pusto-
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šily hranice Jujuy, a také o smíření 
mezi kreoly a domorodci. Proto otco-
vé Solinas a Ortiz de Zárate podnikali 
z pevnosti San Rafael malé výpravy 
do nitra oblasti a snažili se o evan-
gelizaci kmenů Toba a Mocoví. Otec 
Diego Ruiz měl naopak na starosti 
zajišťování zásob, které do osady do-
pravoval konvojem ze vzdálené Salty. 
Práce bylo mnoho, proto brzy žádali 
provinciála ještě o jednoho jezui-
tu. K žádosti připojili vhodný profil 
jejich pomocníka: „Zaprvé to musí 
být muž zcela odpoutaný od světa 
a odhodlaný čelit nebezpečím a těž-
kostem; zadruhé musí být jeho láska 
svrchovaná, ne ustrašená, s veselou 
tváří a velkým srdcem…“

Misionáři si byli dobře vědomi 
obtíží, ale zároveň žili své povolání 

s nadšením a oddaně se věnovali do-
morodcům. Jak Antonín Solinas pro-
hlásil, byl ochoten tyto skupiny evan-
gelizovat a zůstat s nimi, ne opouštět 
je a poskytovat jim „potřebnou stravu 
a veškerou další možnou pomoc“.

Mučednická smrt
V říjnu si misionáři na jedné z výprav 
postavili stany poblíž již existující 
kaple Panny Marie z Jujuy, vzdálené 
asi pět mil od pevnosti San Rafael. 
Spolu s nimi bylo v této skupině dal-
ších 18 osadníků. Zprávy o posledním 
dni života mučedníků se v detailech 
rozcházejí. Podle jednoho svědec-
tví oslavovali u kaple Panny Marie 
dosažení míru, když jejich výpravu 
obklíčilo asi 500 indiánů z kmenů 
Toba, Mocoví a Mataguayo. Po ně-

Detail beatifikačního obrazu mučedníků Antonína Solinase SJ a Pedra Ortize de Zárate (Repro archiv)
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kolik dnů je drželi v obklíčení a různě 
jim vyhrožovali. Misionáři se s nimi 
naopak snažili jednat přátelsky. Ráno 
27. října 1683 slavili v kapli mši sva-
tou a modlili se, odpoledne na ně in-
diáni zaútočili šípy, kopími, holemi 
a klacky a se všemi jejich společníky 
je krutě povraždili.

Podle druhé ze zpráv je indiáni 
z uvedených kmenů obklíčili kolem 
20. října již při zpáteční cestě z jed-
né z misijních výprav a zprvu nebylo 
zřejmé, jak se zachovají. Domorodci 
byli ozbrojeni a pomalováni válečný-
mi barvami. Takto v obklíčení ces-
tovali ke kapli Panny Marie tři dni, 
během kterých se misionáři chovali 
k domorodcům vstřícně – vyměňova-
li s nimi jídlo, oblečení a další dary. 
Již zpět v misijní stanici je v noci 
26. října jeden mocovijský domoro-
dec varoval před zradou. Misionáři 
si ale nebyli jistí, zda je varování 
upřímné. Druhý den je indiáni pře-
padli, podle jedné zprávy to bylo 
ráno během slavení mše, podle jiné 
zprávy odpoledne uprostřed výuky 
katechismu.

Spolu se dvěma misionáři Antoní-
nem Solinasem a Pedrem Ortizem 
de Zárate našlo mučednickou smrt 
i jejich osmnáct křesťanských prů-
vodců, z nich dva byli Španělé, dále 
černoch, mulat, dvě dívky, domorodá 
žena a 11 domorodých mužů. Jejich 
rozčtvrcená těla objevil druhý den 
jezuita Diego Ruiz, který na místo 
dorazil s vojenskou posilou ze Salty 
poté, co se o události dozvěděl. Když 

španělští vojáci chtěli zahájit trest-
nou výpravu, aby indiány potrestali, 
zabránil jim v tom slovy: „Přišli jsme 
nevěřící obracet, ne je zabíjet.“

Misijní výprava otců Solinase 
a Ortize de Zárate sice ve svých bez-
prostředních záměrech ztroskota-
la, přesto ale přinesla dobré ovoce. 
První je vidět již v tom, že život pro 
novou víru v Krista s nimi odhodlaně 
položili i jejich domorodí průvodci. 
A zejména v tom, že živá úcta k těmto 
mučedníkům z údolí Zenta přetrvala 
staletí až dodnes. Svědčí o tom, že 
úspěch přináší taková evangelizace, 
která hlásáním Kristova poselství 
odpovídá na potřeby a životní okol-
nosti těch, kdo jej přijímají. Jejich 
bez brannost, ochota položit svůj ži-
vot a odpustit útočníkům zcela zřej-
mě ukazuje, jaké bylo pořadí jejich 
hodnot – podobat se Kristu, který 
nepřišel, aby si nechal sloužit, ale 
aby sloužil a dal svůj život za druhé.

Petr Havlíček SJ
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Klasické dílo o spiritualitě

Spiritualita je pojem, který dnes 
používáme zcela běžně, a zájem 
o něj roste i v naprosto sekulár-

ním prostředí. O etablování spirituali-
ty v oblasti teologie se v první polovině 
20. století zasloužil také francouzský 
jezuita Joseph de Guibert († 1942). 
Proto je více než potěšující, že českým 
čtenářům je nyní konečně k dispozici 
jeho klasické dílo, shrnující dějiny je-
zuitské spirituality.

Své dílo napsal před polovinou dva-
cátého století a vyšlo až po jeho smrti 
roku 1953, od té doby ale nevzniklo 
jiné podobně rozsáhlé a fundova-
né dílo. Představuje reprezentativní 
syntézu studia spirituality, které teh-
dy ve francouzském prostředí zažívalo 
rozkvět kolem Revue d’ascétique et de 
mystique.

První část knihy se průkopnicky vě-
nuje duchovní a mystické zkušenosti 
sv. Ignáce. Neopomíjí žádné z důle-
žitých témat, kterým se v jeho spiri-
tualitě věnuje pozornost i dnes. Ne-
překonanou položkou knihy je ovšem 
její druhá část. V ní se J. de Guibert 
věnuje vývoji a proudům jezuitské spi-
rituality po sv. Ignácovi až do autoro-
vy současnosti (40. léta 20. století). 
Každý, kdo hledá základní informace 
o jakémkoliv jezuitském autorovi píší-
cím o duchovním životě během těchto 
staletí, musí sáhnout po této knize. Je 

pravda, že pro rozsáhlost látky je text 
místy zatížen faktografií, dokáže ale 
také reflektovat např. polemiky kolem 
„mystických jezuitů“ B. Alvareze nebo 
L. Lallemanta.

V poslední části se autor systematic-
ky věnuje některým hlavním tématům 
jezuitské spirituality, např. metodám 
modlitby. Již v době před 2. vatikán-
ským koncilem otevíral takový pohled 
na teologické důrazy a duchovní apli-
kace ve vztahu mezi askezí a působe-
ním Boží milosti, který dodnes zůstává 
neocenitelný.

Petr Havlíček SJ

Joseph de Guibert
Dějiny jezuitské spirituality
Refugium, Olomouc 2022, 688 s. 
ISBN: 978-80-7412-438-9
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■ V pondělí 30. května se v pražském 
klášteře františkánů při kostele Pan-
ny Marie Sněžné uskutečnila před-
náška jezuitského kněze P. Keitha 
Pecklerse na téma „Liturgie a měs-
to“. Zabýval se v ní otázkou, jaký je 
vztah mezi městem a liturgií dnes, co 
současná post ‑křesťanská doba vy-
žaduje po liturgii a jakým způsobem 
může být liturgie důvěryhodná. Otec 
Keith Pecklers SJ přednáší liturgiku 
na Papežské gregoriánské univerzitě 
v Římě a dějiny liturgie na Papežském 
liturgickém institutu svatého Ansel-
ma v Římě.
■ Od začátku léta došlo ve všech 
českých komunitách k personálním 
změnám. Scholastik Vojtěch Fojt již 
v dubnu posílil pražskou komunitu, 
kde pokračuje ve své magisterce a po-
máhá se zajištěním provozu domu 
a ekonomickými záležitostmi. Vele-
hradskou komunitu opustil P. Miro-
slav Herold, který bude vypomáhat 
v olomouckém kostele Panny Marie 
Sněžné. Posilou velehradské komu-
nity je novokněz P. Jiří Hebron, kte-
rý dosud působil v Praze. Hostýnská 
komunita se rozloučila se slovenským 
spolubratrem P. Richardem Greisige-
rem, který po jedenácti letech odešel 
zpět na Slovensko. Jeho místo zaujal 

P. Jiří Kovář z děčínské komunity. 
Brněnská komunita získala P. Petra 
Hrušku, který dokončil studia v Římě 
a začne se věnovat pastoraci vysoko-
školských studentů. Dosavadní br-
něnský superior P. Vojtěch Suchý se 
po několika letech vrátil spravovat 
farnosti v okolí Děčína. Úlohy před-
staveného brněnské komunity a rek-
tora kostela se ujal P. Josef Stuchlý. 
Scholastik Vladislav Šimák odces-
toval do Paříže, kde začne studovat 
teologii.

Hradec Králové
■ Diecézní centrum pro seniory uspo-
řádalo ve středu 1. června v Novém 
Adalbertinu vzpomínkové setkání 
na P. Jana Rybáře SJ. Setkání zahá-
jila mše v kapli svatého Vojtěcha ve 
druhém patře Nového Adalbertina, 
kterou slavil P. Pavel Rousek. Násle-
dovala přednáška P. Tomáše Petráčka 
o otci Rybářovi jako knězi, řeholníko-
vi a teologovi a také představení nové 
knihy vzpomínek nazvané Rybář lidí.

Olomouc
■ Kardinál Michael Czerny SJ na za-
čátku července v rámci své cesty do 
České republiky navštívil olomouc-
kou jezuitskou komunitu, kde slavil 
mši svatou a hovořil s přítomnými 
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spolubratry. V olomoucké komuni-
tě se sešlo celkem sedmnáct jezuitů. 
Po společném obědě představil kar-
dinál Czerny tři oblasti, jimž v sou-
časné době věnuje pozornost: Jeho 
úkolem je propojit do jednoho celku 
nově sloučené papežské rady (pro 
spravedlnost a mír, zdravotnictví, 
migraci a Cor unum). Dále zdůraznil 
důležitost synodality, která leží pa-
peži Františkovi na srdci. Třetí úkol, 
který kardinála Czerného čekal, byla 
podrobná příprava blízké papežovy 
návštěvy Kanady, jejíž součástí byla 
i setkání s domorodými obyvateli.

Svatý Hostýn
■ V pátek 24. června se na slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova usku-
tečnila tradiční pouť Apoštolátu mod-
litby. Slavnostní mši svatou sloužil 
P. Michal Altrichter SJ.

Velehrad / Olomouc / 
Dolní Bojanovice

■ V sobotu 2. července přijali čeští je-
zuité Jiří Hebron a Václav Novotný 
ve velehradské bazilice kněžské svě-
cení z rukou biskupa Josefa Hrdlič-
ky. Primiční mši svatou slavil Václav 
Novotný v neděli 3. července v koste-
le Panny Marie Sněžné v Olomouci, 
Jiří Hebron v úterý 5. července před 
kostelem svatého Václava v Dolních 
Bojanovicích.

Vatikán
■ Dne 29. května papež František 
při svolání srpnové kardinálské kon-

zistoře zveřejnil také jména nových 
kardinálů. Mezi ně patří také profesor 
teologie P. Gianfranco Ghirlanda SJ. 
Tento italský jezuita je doktorem ci-
vilního i kanonického práva a mimo 
jiné byl v letech 2004–2010 rekto-
rem Papežské gregoriánské univerzity 
v Římě. Po desetiletí rovněž sloužil 
Svatému stolci jako poradce různých 
kongregací a rad.

Řím
■ Dne 10. května přijal otec generál 
Arturo Sosa SJ pozvání generálního 
postulátora P. Pascuala Cebollady SJ 
do kostela svatého Ignáce v Římě, 
aby zhlédl novou divadelní inscenaci 
o misionáři Eusebiu Kinovi. Sklada-
tel Armando Franceschini a drama-
tik Mauro Neri se v nové hudební 
hře „Kino, stavitel mostů“ pokusili 
upozornit na jeden z nejpalčivějších 
problémů současnosti, totiž drsnou 
zkušenost latinskoamerických mig-
rantů mířících do Spojených států. 
Hra nabízí originální pohled na život 
jezuity Eusebia Francesca Chiniho 
(1645–1711), známého jako Padre 
Kino, a také na přínos jeho misijní 
práce, kterou vykonával na území 
dnešního severního Mexika a jiho-
západu Spojených států.

Bratislava
■ Volba nového děkana Teologické 
fakulty Trnavské univerzity se sídlem 
v Bratislavě se uskutečnila 5. květ-
na 2022. Fakultu zřizují slovenští 
jezuité a jejím velkým kancléřem je 
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generální představený Tovaryšstva 
Ježíšova. Novým děkanem fakulty byl 
poprvé v její historii zvolen nejezui-
ta, JUDr. Marek Šmid, PhD. (1960), 
který je profesorem ústavního práva 
a docentem v oboru sociální práce. 
Je známou osobností slovenského 
akademického a kulturního života. 
V letech 2011–2019 byl rektorem Tr-
navské univerzity. K volbě došlo po 
nečekaném úmrtí předchozího děka-
na P. Juraje Dolinského SJ v lednu 
tohoto roku.

Budapešť
■ S blížícím se koncem Ignaciánského 
roku představila maďarská jezuitská 
provincie muzikál o životě zaklada-
tele Tovaryšstva Ježíšova s názvem 
„Ignác – Rytíř duší“. Hudbu napsal 
skladatel Márton Vizy a text Ágoston 
Dávid Tóth, renomovaní maďarští au-
toři dalších podobných her. Muzikál 
uvedli studenti jezuitského gymná-
zia Fényi Gyula na několika místech 
v Maďarsku a nakonec 28. července 
v Erkelově divadle v Budapešti, při-
druženém k Maďarské státní opeře. 
Očekává se, že hru v příštích letech 
nastuduje maďarské hudební di-
vadlo. Autoři budou navíc usilovat 
o možnost představit anglickou verzi 
muzikálu v zahraničí a nabídnou prá-
vo jej inscenovat i jezuitským institu-
cím a komunitám.

Ellwangen
■ Dne 16. července byl v ellwangenské 
bazilice svatého Víta blahořečen lido-

vý misionář ze 17. století, německý 
jezuita Jan Filip Jeningen. Od roku 
1680 do své smrti († 1704) působil 
v tomto městě a jeho okolí, zejména 
sloužil poutníkům na mariánském 
poutním místě na hoře Schönenberg. 
Jeho přičiněním byl vybudován vel-
ký barokní chrám, který zde stojí do-
dnes. Slavnostní bohoslužbě blahoře-
čení předsedal kardinál Jean ‑Claude 
Hollerich SJ.

Dublin
■ V sobotu 21. května jednoduchý ce-
remoniál zakončil evropský program 
třetí probace v irském Dublinu nejen 
pro období 2021–2022, ale zcela. Pre-
zident Konference evropských pro-
vinciálů P. Franck Janin SJ, který je 
zodpovědný za tento program, před-
sedal závěrečné eucharistii. Končí 
tím program formace mladých evrop-
ských jezuitů, který zde probíhal od 
roku 2006. U jeho začátků stáli bývalí 
provinciálové P. Joe Dargan SJ z ir-
ské provincie a P. Jan van de Poll SJ 
z Nizozemska. Formace se odehráva-
la v bývalém irském noviciátu, který 
velkoryse zpřístupnila a renovovala 
irská provincie v areálu duchovního 
centra Manresa ve východním Dub-
linu. Dům mohl přijmout až dvanáct 
účastníků, včetně nejméně dvou, kteří 
přišli ze zemí mimo Evropu. Bohužel 
v posledních čtyřech letech bylo stále 
obtížnější získat víza pro zájemce ze 
zemí mimo Evropskou unii, což vedlo 
k takové nejistotě, že provinciálové 
považovali tento terciát za neudržitel-
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ný. Nový evropský dům třetí proba-
ce je od r. 2021 otevřen v libanonské 
Bikfayi.

Manresa
■ Ve španělské Manrese se od 12. 
do 14. června konalo mezinárodní 
sympozium o duchovních cvičeních. 
Zamýšlelo se nad aktuální důležitostí 
duchovních cvičení a různých forem 
jejich dávání a jak využít všechny 
možnosti, které nabízejí, aby reagova-
ly na výzvy dneška. Více než osmdesát 
účastníků z dvaceti sedmi zemí celého 
světa, kteří byli přítomni, a více než 
dvě stě dalších, kteří sledovali pre-
zentace online, se mohlo dozvědět 
o mnoha různorodých iniciativách. 
Byly to zkušenosti z kontextu sociál-
ního vyloučení, migrace nebo setkání 
s odlišnými kulturami a spiritualita-
mi. Poslední den setkání vyzdvihl ze-
jména způsob, jak nabízet duchovní 
cvičení v současné kultuře prostřed-
nictvím audiovizuálních médií a no-
vých komunikačních technologií, 
v ekologické citlivosti a v začlenění 
těla a pohybu prostřednictvím pouti.

Mexiko
■ Odpoledne 20. června byli v Ce-
rocahui v Tarahumaře zavražděni 
dva jezuitští kněží Javier Campos SJ 
a Joaquín Mora SJ, kteří se snažili 
bránit muže, který hledal útočiště 
v kostele. Stalo se to v kontextu ozbro-
jeného násilí, které tato země zažívá. 
Mexický provinciál P. Luis Gerardo 
Moro Madrid SJ veřejně odsoudil 

tuto tragédii a požaduje její rychlé 
vyšetření a zajištění bezpečnosti pro 
komunitu.

Mnichov
■ Jezuité ve střední Evropě podpo-
rují odhodlání mladých klimatických 
aktivistů a chtějí posílit svoje vlastní 
zapojení do společensko ‑ekologické 
změny. Na svém každoročním pro-
vinčním setkání v bavorské svaty-
ni Vierzehnheiligen se sto padesát 
pět jezuitů zabývalo klimatickou 
nouzí a z toho vyplývající potřebou 
společensko ‑ekologické změny. Pro-
vinciál Bernhard Bürgler SJ zdůraz-
nil, že klimatická otázka je také otáz-
kou globální spravedlnosti. „Úlohou 
církve je podporovat chudé a utlačo-
vané ve světě, stejně jako pracovat 
na ochraně života a obecného dobra,“ 
uvedl provinciál. Středoevropská je-
zuitská provincie také znovu potvr-
dila svůj záměr posílit svůj vlastní 
závazek a založit sociálně ‑ekologické 
centrum v Norimberku.

Srí Lanka
■ Jezuité ze Srí Lanky neustále po-
skytují podporu rodinám postiženým 
bezprecedentní ekonomickou krizí, 
které čelí tato země. Zřídili pracovní 
skupinu složenou ze tří jezuitů, která 
organizuje reakci na současnou kri-
zi. Tato koordinační skupina spolu-
pracuje se členy týmů pro zvládání 
katastrof u každé jezuitské komunity 
v provincii. Pomáhá při identifikaci 
rodin v nouzi a v poskytování pomoci. 
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Cílem je zajistit adekvátní sociální, 
zdravotní a potravinovou pomoc ze-
jména zranitelným lidem a také do-
mácnostem, jejichž členy jsou děti, 
starší lidé a osoby se zdravotním po-
stižením. Primárním cílem je zajistit 
pro jednotlivce stálou potravinovou 
pomoc, aby bylo méně pravděpodob-
né, že by začali trpět zdravotními ob-
tížemi. Pomoc má také snížit úroveň 
stresu a chránit duševní zdraví rodi-
čů, dětí a dalších členů domácnosti, 
a tím snížit riziko domácího násilí. 
Jezuité také vyjadřují svou podporu 
mladým účastníkům protestů proti 
vedoucím politikům země a sami se 
také zapojují do politických akcí, pro-
testů a kampaní za lidská práva.

Stuttgart
■ Ve dnech 25. až 29. května se ve 
Stuttgartu konal již sto druhý ročník 
Katolikentagu. Do akce se zapojili 
také jezuité a jejich spolupracovní-
ci, aby představili svoji práci a díla. 
I přes nízký počet účastníků byl jejich 
stan o rozloze sto metrů čtverečních 
stále hojně navštěvován. Ve čtyřech 
rozích stanu bylo možné blíže poznat 
čtyři apoštolské preference Tovaryš-

stva. Kolemjdoucí návštěvníky při-
tahovaly workshopy indického tan-
ce s P. Saju Georgem SJ nebo Tichá 
kaple, kde byly nabízeny úvahy nad 
Písmem a hodnocení dne v duchu 
modlitby. Specifickým vyvrcholením 
bylo, že dny byly duchovně zakonče-
ny společnou modlitbou examen pro 
celý stan.

Záhřeb
■ Evropský jezuitský program pro 
mladé Magis 2022 se uskutečnil 
v Chorvatsku od 24. do 31. července. 
Zúčastnilo se ho 375 mladých z celé 
Evropy. První část Magisu se skládala 
z pestré škály experimentů, které pro-
bíhaly ve stejnou dobu na 29 různých 
místech v Chorvatsku, Bosně a Her-
cegovině a Srbsku. Po týdnu experi-
mentů se všichni účastníci sešli na tři 
dny ve Splitu, aby se sdíleli o experi-
mentech, ze kterých přišli, společně se 
modlili, prohlédli si památky v Saloně 
a Splitu nebo sportovali. Slavnostním 
zakončením Magisu byla mše svatá 
v Solinu v neděli 31. července, které 
předsedal jezuitský provinciál otec 
Dalibor Renić. Jí byl také zakončen 
Ignaciánský rok.

Seznam podporovatelů od 1. května do 31. července 2022

Anna Kubíková, Tvrdonice; Cyril Pazderka, Jihlava; PhDr. Hana Topolánková, Praha 5; Jiří 
Vejmelka; Petr Durna, MEngSc, Brno; MUDr. Jana Vrbiková; Ing. František Jaroš, Praha 3; 
Ludmila Šabršulová, Brumov ‑Bylnice; Jana Tichá; Ďurišovi, Velehrad; Ing. Vladimír Matouš; 
Zdenka Zahrádková; Libor Galatík, Praha 5; Vojtěch Mikyska; Pavel Kahoun, Praha 4; 
Mgr. Veronika Linhartová.

Všem dárcům upřímně děkujeme


