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Slovo úvodem 

Milí čtenáři, 
 vítejte u nového čísla Brázdy, tentokrát oděného do lehce vánočního 
hávu – ale opravdu jen lehce; to proto, abyste si ho mohli s užitkem přečíst 
znovu, kdyby se vám případně v kterékoli jiné roční době dostalo opět do 
rukou. 

 Chtěl bych se s vámi podělit o jeden zážitek ze začátku prosince. Když 
jsem jednou v podvečer brázdil po zprávách na internetu, padl mi pohled na 
titulek: „Ateisté si vzali na paškál Vánoce, označili je za mýtus“. Šlo o to, že 
organizace Američtí ateisté si objednala u dálnice v New Jersey billboard, na 
kterém byl ke známému vyobrazení betlémské stáje připojen nápis: „Víte, že 
je to jen mýtus, tento rok oslavujte rozum“. Nedalo mi to, abych nenahlédl do 
diskuse čtenářů, která se k tomuto tématu bujně rozvíjela ještě další dva dny 
po uveřejnění zprávy. Jsem sice toho názoru, že číst „moudra“ těch, kteří lec-
kdy diskutují jen v těchto virtuálních kruzích, je ztrátou času, ovšem tento-
krát jsem byl spíše chtivý dozvědět se, co pro tento malinký vzorek naší spo-
lečnosti Vánoce opravdu znamenají. Anonymita internetu totiž kromě nega-
tiv, která s sebou nese, dává příležitost vyjádřit i to, k čemu by člověk normál-
ně nenašel odvahu. A tak se diskutující postupně střetávali v otázkách ohled-
ně smyslu a základu Vánoc, reálné existence Krista, datace jeho 
„případného“ narození, diskutovalo se dokonce i o biblickém kánonu a apo-
kryfech, velkým tématem byla záhada Kristova vtělení… 

 Musím uznat, že člověk se po četbě takové diskuse nemůže cítit být 
příliš povznesen či obohacen, ale jedno si z toho přece jen vzít lze – může se 
to stát impulsem k otevírání dalších diskusí, k hledání odpovědí a také způso-
bu, jak je srozumitelně druhým předat. Když jsem si totiž představil, že by ke 
mně někdo vznesl podobné dotazy, jaké si tam kladli lidé mezi sebou, mys-
lím, že bych se cítil přinejmenším zaskočen. A asi bych začal honem hledat 
způsob, jak mluvit o věcech, o kterých jsem slyšel už tolikrát, bez pomoci ja-
zyka, na nějž jsem v těchto věcech zvyklý. 

 Pokud letos – opět po roce – přijdou na půlnoční do kostela lidé po-
dobného ražení jako účastníci oné internetové diskuse, aby si poslechli, co 
jim tentokrát „ten farář“ bude říkat, pak držím všem kněžím palce v modlitbě 
a vyprošuji pořádné vedení Duchem svatým. 

Vojtěch Loub 
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Kronika 

Jak už to bývá, na konci září jsme se my, nepomucenští bohoslovci, 
opět setkali v Římě, abychom v Nepomucenu pokračovali ve své přípravě na 
kněžství. Jako každý rok i letos naše řady obohatili noví spolubratři: Martin 
Hönig z brněnské diecéze, Karel Skočovský z olomoucké arcidiecéze a Radek 
Tichý z pražské arcidiecéze. Všichni tři přijeli do Nepomucena již na začátku 
září a celý měsíc věnovali studiu italského jazyka. Kromě toho se v Nepomu-
cenu objevilo taky několik nových kněží, jak z Čech a Moravy, tak z jiných čás-
tí světa (Indie, Ukrajina, Tanzanie a Kongo). 

Nový akademický rok jsme zahá-
jili tradičními exerciciemi na Mentorel-
le ve dnech od 30. září do 5. října. Le-
tos nás jimi provázel jezuita, otec Josef 
Čunek, a v jezuitském duchu exercicie i 
probíhaly. Znovu jsme si mohli připo-
menout důležitost osobní modlitby a 
každodenního rozjímání a inspirovat 
se myšlenkami svatého Ignáce, z jehož 
Exercicií otec Josef hojně čerpal. 

Po několika dnech volna jsme v pondělí 11. října začali zimní semestr 
na teologické fakultě Lateránské univerzity. Radek, protože základní kurz teo-
logie již vystudoval v Praze, přijel do Říma studovat licenciát z liturgiky. 

Začátek akademického roku byl letos poznamenán jednou tragickou 
událostí – smrtí našeho exalumna, novokněze Pavla Jiříka. Pavel Jiřík pobýval 

v Nepomucenu jako bohoslovec v letech 2006 až 
2009 a po roce jáhenské služby byl ustanoven 
kaplanem v Ostravě-Zábřehu. V neděli 10. října 
zemřel při autonehodě ve věku 27 let. Tato neo-
čekávaná událost námi zatřásla – tím více, že ně-
kteří z nás jsme otce Pavla znali osobně. Pohřeb 
se konal následující sobotu 16. října ve farnosti 
Ostrava-Zábřeh, kde působil jako kaplan, a v Lubi-
ně, odkud pocházel. V Lubině byl také uložen do 
rodinného hrobu. Někteří z nás, kteří znali otce 
Pavla osobně, se jako zástupci Nepomucena po-
hřbu zúčastnili. 
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 My, kteří jsme zůstali 
v Římě, jsme v sobotu 16. 
října vyrazili na podzimní ce-
lodenní výlet. Letos jsme na-
vštívili místa, spojená se sva-
tým Benediktem a svatou Ri-
tou. Po zastávce ve Spoletu 
jsme se zúčastnili mše svaté v 
Casci a po prohlídce tohoto 
města jsme přejeli do Bene-
diktova rodiště, do Norcie 
(Nursie), které je proslavené 
též výbornými salámy. Na 

zpáteční cestě jsme se ještě na chvíli zastavili nedaleko Terni, kde se nacháze-
jí umělé vodopády z doby starověkého Říma. 
 

První polovina listopadu byla letos značně pestrá. Hned v úterý 2. listo-
padu, v den památky všech věrných zemřelých, jsme v odpoledních hodinách 
vyrazili do Kalixtových katakomb, kde jsme po prohlídce slavili mši svatou. Ve 
čtvrtek 4. listopadu, na svátek sv. Karla, jsme si připomněli hlavního patrona 
sester boromejek při slavnostní mši svaté, které předsedal otec kardinál Gio-
vanni Coppa, a při společném obědě jsme našim sestrám poblahopřáli a vyjá-
dřili své díky za vše, co pro nás v Nepomucenu dělají. V sobotu 6. listopadu 
jsme pod vedením našeho otce spirituála měli rekolekci, zakončenou celo-
noční adorací. 

Ve dnech od 9. do 11. listopadu proběhla v Římě národní pouť – podě-
kování za loňskou návštěvu Svatého otce v České republice. Již v pondělí ko-
lem poledne přijeli do Nepomucena seminaristé a představení pražského 
semináře, kteří byli v Nepomu-
cenu i ubytováni, a na oběd a 
krátké posezení se zde zastavili 
i biskupové, kteří se účastnili 
pouti. Oficiální program byl 
zahájen slavnostní mší svatou v 
bazilice Santa Maria Maggiore 
v úterý odpoledne (mši předse-
dal olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner). Ve středu dopoled-
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ne se poutníci zúčastnili 
audience se Svatým otcem 
a odpoledne bohoslužby v 
bazilice svatého Petra 
(hlavním celebrantem byl 
pražský arcibiskup Dominik 
Duka). Pouť byla zakončena 
ve čtvrtek dopolední mší 
svatou v Lateránské bazilice 
(které předsedal kardinál 
Miloslav Vlk) a pobožností s 

uctíváním ostatků svatého kříže a Te Deum v bazilice Santa Croce in Gerusa-
lemme (pobožnost rovněž vedl kardinál Miloslav Vlk). Po skončení programu 
Nepomucenum navštívili bohoslovci a představení olomouckého semináře. S 
pražskými seminaristy jsme se rozloučili v pátek ráno. 

Začátek adventní doby obohatila tradiční oslava sv. Mikuláše. V pátek 
3. prosince jsme se mohli pobavit řadou vtipných scén v představení, připra-
veném bohoslovci, sestrami i kněžími koleje. Po více než dvouhodinovém 
programu následovalo štědré občerstvení v refektáři. 

V úterý 7. prosince jsme se mohli zúčastnit přednášky jezuity Mirosla-
va Herolda o sv. Janu Nepomuckém a jeho kultu v Itálii. 

Pro úplnost bych zmínil také dvě kulturní akce, které proběhly z inicia-
tivy velvyslance České republiky u Svatého stolce Pavla Vošalíka. Ve čtvrtek 
21. října se v bazilice sv. Praxedy, kde je pohřben pronásledovaný pražský 
arcibiskup Jan z Jenštejna, uskutečnil koncert se vzpomínkou na všechny, kte-
ří trpěli pro víru, a ve středu 15. prosince zazněla Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v bazilice sv. Marka. 

Ještě před odjezdem, již v adventní či předvánoční 
atmosféře, jsme v sobotu 11. prosince prožili v Nepo-
mucenu druhou letošní rekolekci, tentokrát pod vede-
ním arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretáře Kongregace 
pro východní církve. A protože letos nám přednášky 
končí již v pátek 17. prosince, pomalu se chystáme na 
vánoční prázdniny – a těšíme se, že se po nich opět 
setkáme v Římě. 
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On přece není Bohem mrtvých, ale živých (Lk 20,38) 

 
Milý Pavle, 
 

desátého listopadu to byl měsíc, cos odešel na věčnost. V Itálii je zvy-
kem sloužit tzv. messa  in suffragio del trigesimo giorno – zádušní mši svatou 
třicet dní po smrti. Myslím na Tvé rodiče a sourozence, příbuzné a přátele, a 
chci je všechny ujistit, že jak jsme Trigesimu v Nepomucenu sloužili za otce 
kardinála Špidlíka, tak učiníme i pro Tebe. Vlastně pro nás – pro sebe! V duši 
mi totiž doznívají slova rektora Monsignora Mráze, který při Requiem za 
Tebe, 11. října ráno, vyzval celou komunitu naší koleje chápat tvůj náhlý 
odchod na věčnost jako monitum – napomenutí. 

 

Od prvního okamžiku, kdy došla zpráva o Tvé automobilové nehodě 
v neděli 10. října, jsem měl zcela zvláštní pocit. Po počátečním zděšení, jaké 
vyvolává zpráva o přervaném životě mladého člověka, se u mne kdesi 
v hloubi duše vynořila jistota, že Tvá náhlá smrt jakousi tajemnou logikou 
zapadla do Tvého života a jej nepřerušila – ale završila. Nepřišlo mi, že jsi mr-
tev, ale že jsi jakoby jen někam odešel, kde na nás čekáš, až tam oklikou více 
méně delšího života dorazíme i my. Tys tam šel rovnou, v sedmadvaceti le-
tech! „Což nechápete, že to tak všechno muselo být?“, chce se mi parafrázo-
vat slova Krista k emauzským učedníkům. 

 

A přesto otázka „proč“ na mne po měsíci naléhavě doléhá a vím, že 
nejsem sám, kdo na ni hledá odpověď. Proč Tebe, mladého novokněze zapá-
leného pro Krista a službu lidem, tu všemohoucí Bůh nenechal déle? V době, 
kdy má na své vinici „dělníků“ tak zoufale málo! Staří kněží se mohou upach-
tit, slouží na doraz, ti mladší mají farností víc než mohou zvládnout a Tebe 
Pán odvolá v plném elánu čerstvého kaplana! Co to má Stvořitel za logiku? 
Budeme ji moci někdy pochopit? Ne, nebudeme! A to je to první monitum, 
které jsi nám, Pavle, Ty, respektive Pán skrze Tebe, zanechal. 

 

Dnes se čte v kostele evangelium o ženě sedmi manželů. Je pozoruhod-
né, že tato tragikomická historka, chyták, se kterým šli Saduceové na Ježíše, 
aby zesměšnili víru ve Vzkříšení, stála Pánovi za seriózní odpověď a Lukášovi 
za to, aby ji zaznamenal (Lk 20,27-38). A je aktuální: vyjadřuje totiž pro nás 
charakteristický sklon vměstnávat Boží tajemství do našich rozumových kate-
gorií. Vybavuje se mi tu, jak energicky otec kardinál Špidlík varovával, že na 
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tento racionalismus 
naše civilizace zajde. 
Zdůrazňoval, cituje 
ruského teologa a pří-
rodovědce Pavla Flo-
renského (1882–
1937), že Boží pravdy 
a duchovní věci vůbec 
jsou „meta-logické“. 
Neznamená to ale, že 
Bůh jedná nelogicky. 
Má pouze logiku, kte-
rá tu naši přesahuje – 
logiku života věčného. 
„On přece není Bo-
hem mrtvých, ale živých (Lk 20,38). Pochopí to pouze ten, kdo se obrátí, tj. 
kdo Pána nechá, „aby řídil jeho srdce“ (srov. 2 Sol 2,16-3,5). 

 

Jako spirituál Nepomucena, který Tě, Pavle, dva roky duchovně dopro-
vázel, dosvědčuji, žes své srdce Bohem řídit nechal. A Bůh Tě do svých „věcí“ 
zasvětil. A to tak hluboce, že mi nezbylo, než to konstatovat, uznat, a moc do 
toho nezasahovat. Zpětně mi to teď připadá, jako kdybys svou cestu předem 
tušil, či dokonce znal. Dnes vidím, jak si Tě Pán připravoval, například když 
dopustil, aby při nehodě autobusu, ve kterém jsi cestoval do Říma, přímo 
před tvýma očima zahynulo děvče, se kterým jsi ještě pár minut před nára-
zem vedl konverzaci. Většina „věcí“ mezi Tebou a Bohem ale zůstávala pro 
mne skrytá v hloubi Tvé duše, tvého „hradu v nitru“ – abych to řekl se sv. 
Terezií Avilskou. 

 

Mnohé se dalo ale vyčíst nepřímo. Například z Tvého hlubokého du-
chovního souznění, ba „spojenectví“ s otcem Špidlíkem. Existuje fotka, která 
vypovídá víc, než slova. Jel jsi s námi, představenými, navštívit otce kardinála 
do nemocnice Gemelli, kde ležel celý květen 2009 po svém nešťastném pádu. 
Bylo to prakticky rok před jeho i Tvou smrtí. Podáváte si ruce, Ty mu hledíš 
do tváře, on do dálky, jako by říkal: „Tak chlapče, uvidíme se už brzy tam…“! 
Ještě jsi přijel jako jáhen, abys jej doprovodil na jeho poslední pouti na Vele-
hrad. Následujícího desátého října Ti opět tisknul ruku – to už ale bylo u ne-
beské brány… 
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Ty, Pavle, už jistě znáš odpověď na to „proč“ – jenž nás trápí. My se 
snažíme nechat Pána vést naše srdce, aby je dovedl k poznání. Už teď je ale 
jisté, že Bohu, který tě povolal, stála všechna ta dlouhá léta formace za těch 
pár mší svatých, které jsi stačil za svůj krátký kněžský život odsloužit. A stačila 
by mu zřejmě i jen tvoje primice. „Jemu“!? Co to říkám? Tobě, mě, nám, círk-
vi, světu! Nevyznáváme písní „Klaním se ti vroucně“ s Tomášem Akvinským, 
že „jediná krůpěj“ Kristovy krve stačila, aby „všeho světa viny obmyla“? A co 
jiného je eucharistická slavnost, než zpřítomnění této jediné a úplné výkupné 
oběti? 

 

Jako kněží jsme pouze služebníci neužiteční. Bylo by bláhové si myslet, 
že záleží na nás, že Pán nás potřebuje, že to bez nás nejde…! Povolal-li nás 
Hospodin k jeho službě, pak je to prostě dar. „Mysterium et donum“, jak na-
zval Jan Pavel II. svědectví o své cestě ke kněžství. Je dobré si občas připome-
nout slova, která v sakristii každé kaple domů Matky Terezy vybízejí kněze: 
„Služ mši svatou, jako by to byla tvá první, tvá jediná, tvá poslední!“ Každý 
z nás může být už zítra odvolán. To je, Pavle, asi tvé poslední monitum nám. 

 
Před sebou mám na stole u počítače primiční obrázek, který ujišťuje, že 

„Vše potřebné na cestě do Nebe vyprošuje P. Pavel Jiřík, novokněz“, Lubina u 
Kopřivnice, Ostravsko-Opavská diecéze, 29. 6. 2010. 

Pavle, doufám, že dodržíš slovo! 
Richard Čemus SJ 

 

Vstříc budoucnosti v síle vánoční radosti 
 

„Nám, nám narodil se…!“ Tak jásáme v tyto dny, na které jsme čekali 
podivuhodnou předehrou – adventem. Vždyť už jsme se dočkali. 

Jaká budoucnost nám byla slíbena? Odpověď nacházíme v té předvá-
noční předehře u proroků. Druhou neděli adventní to popsal Izaiáš obrazem, 
který máme denně v těsné blízkosti Nepomucena. Stačí vyjít z našeho objek-
tu. Tam vpravo na chodníku před nějakým časem spadl strom. Zůstala z něho 
jen nehezká ozdoba chodníku – pařez, možná chráněný ekologickými aktivis-
ty. Teď už ho neuvidíte, je pěkně obrostlý svěžími novými ratolestmi, takže 
zase chodník zdobí. „Vyrazí ratolest z pahýlu... výhonek vypučí z jeho koře-
nů…“ 

Izaiáš mluví o výhonku, který bude vybaven dary a schopnostmi od Bo-
ha k tomu, aby nastolil řád, kde bude potřeno zlo. Jaký bude výsledek? 
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Izaiáš nás jakoby zavádí do zvláštní zoologické zahrady. Zvláštní, proto-
že bychom se tam podle naší lidské – normální – zkušenosti asi necítili dobře, 
nepřipadali bychom si tam v bezpečí. Jsme zvyklí vidět v zoologické zahradě 
klece a v nich zvířata podle jednotlivých druhů – a k tomu časté upozornění: 
nepřibližovat se ke kleci, nestrkat tam ruce atd. V Izaiášově zoo se ocitáme 
jako ve volné přírodě, bez klecí, vystaveni nebezpečí, že se potkáme 
s nějakým zvířetem, jež by nás mohlo ohrozit. 

Ta nenormálnost Izaiášovy zoo je velkým obrazem a vizí, jak by to mělo 
normálně vypadat mezi lidmi. „Nikdo nebude škodit ani pustošit na celé mé 
svaté hoře.“ Jak jsme slyšeli o první neděli adventní – nesmiřitelní, nerovní, 
násilní (např. vlk a beránek, pardál a kozlátko, lvíče a tele) se smíří; a zbraně a 
nástroje násilí budou přeměněny v nástroje pro zušlechťování země, pro zís-
kání obživy, zabezpečení hojnosti a blaha. A to nejen materiálního – vždyť 
„země se naplní poznáním Hospodina…“, poznáním pravdy, která všemu dává 
smysl. 

Idylka? Utopie? Veliká šance, že by to tak mohlo být, byla zmařena. 
Nedůvěra v Boží plány, oklamané vidění člověka – hřích – způsobuje vydání 
se na cestu vlastní normality. A tam najednou člověk zjišťuje, že je potřeba 
klecí – hranic, ve kterých se bude cítit bezpečný. Pokus o volné hranice v EU 
je jen malým krůčkem k odstranění klecí vnějších, vnitřní však zůstávají. 

Liturgie adventu nám staví před oči další osobnost. Mírnost Izaiášova, 
která člověku jakoby všechno snáší lehce a zadarmo do klína, je vystřídána 
naléhavým voláním, až dokonce vyhrožováním Jana Křtitele, které burcuje ze 
zdánlivé normality. Volá k otevřenosti a přijetí toho nového. Šance na usku-
tečnění Izaiášovy vize stále trvá. Je ale třeba obrácení. Nestačí říkat: „Naším 
otcem je Abrahám“, je nutno nechat semena mírumilovných řečí dozrát v 
„ovoce hodné obrácení“, jak říká Jan Křtitel, v ovoce opravdového a trpělivé-
ho smíření a odložení nenávisti. „Zmijí plemeno“, plemeno plné podlosti, se 
musí stát zárukou bezpečí všem malým, bezbranným, kteří jsou vystaveni 
nespravedlnosti. Kolik je jistě v každém z nás zaseto dobrého, co má šanci 
vydat ovoce hodné obrácení. 

Konkrétně nám apoštol Pavel předkládá návrh na bourání klecí: 
„Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás 
– k oslavě Boží!“ 

S apoštolem Pavlem, který píše nám, Římanům, prosme: „Bůh, zdroj 
vytrvalosti a povzbuzení, kéž nám dá, abychom žili v souladu podle vůle Krista 
Ježíše. Tak budeme moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho 
Pána Ježíše Krista.“ Tak budeme moci zaznamenat další krok vstříc Pánu, na 
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jehož příchod čekáme. Ještě po adventu? Ano, stále čekáme, ale v atmosféře 
radosti nad „dítětem, které se nám narodilo“, v doprovodu „Syna, který nám 
byl dán a který má vládu na svém rameni“. ON má vládu nad celým světem. A 
to naše čekání je v síle této vlády, této moci uskutečňovat onu ohlášenou 
Boží normálnost. 

František Koutný 
 

Odkud se vzaly Vánoce? 
 

 Italský advent, jak vědí všichni, kdo v této zemi nějakou tu chvíli strávi-
li, je velmi nenápadný. V okamžiku, kdy církevní praxe ustoupily ze života 
společnosti, lze jeho přítomnost rozpoznat snad jen v kostele z fialových 
rouch a, posloucháte-li pozorně, z izajášovských čtení a z mešních modliteb. 
Světelná výzdoba, která se tu v posledních letech rozmáhá, nemá jen svá ne-
gativa – coby symbol konzumu a Vánoc, „těch svátků vkladních knížek“, – ale 
jako jedna z mála hmatatelných připomínek, že se cosi děje, že čekáme Váno-
ce. Jak jsou vlastně Vánoce, narození Krista, hmatatelné? 
 Rok co rok se v okolí těchto svátků vynořují v novinách články o tom, 
že Vánoce jsou svátky původně pohanského původu. Pohanské oslavy zimní-
ho slunovratu, případně dies natalis solis invicti, narozeniny neporaženého 
Slunce, zavedené roku 274 císařem Aureliánem, měla církev využít a promě-
nit ve slavnost narození Slunce spravedlnosti, ohlašovaného prorokem Mala-
chiášem. Pro mnohé z těch, kdo krčí obočí nad mnohými katolickými tradice-
mi, je pak tato informace potvrzením korupce, která z církve Kristovy učinila 
nevěstku babylónskou. Pro velmi populární internetový (pavědecký pseudo-)
dokument Zeitgeist je tak „mýtus“ o narození božského syna, spojený v mno-
ha orientálních náboženstvích ze zimním slunovratem, důvodem, proč diskre-
ditovat křesťanské poselství o mimořádném Božím vstupu do lidských dějin v 
betlémském chlévě. A nechybějí ani mnozí z církve, kteří tuto rétoriku přijí-
mají, avšak snaží se ukázat, že ochočení pohanských slavností je jasným sig-
nálem, že církev byla již od raných dob schopna „inkulturovat“ své poselství 
do rozličných podmínek. 
 Je však taková interpretace správná? Je zapotřebí takové skepse? Výše 
zmíněná hypotéza, že původ Vánoc je třeba hledat v předkřesťanských osla-
vách zimního slunovratu, pochází teprve z 18. století (P. E. Jablonský, J. Her-
daim). Historické prameny však tuto rozšířenou hypotézu popírají a ukazují, 
že původ Vánoc není pohanský, nýbrž leží kdesi v tradici, tj. podání, církve 
prvních staletí. Už samotné propojení Aureliánova svátku „nepřemožitelného 
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Slunce“ s křesťanským narozením Krista, „Slunce spravedlnosti“, jehož ohla-
šoval prorok Malachiáš, je zavádějící: mezi oběma pojmy neexistuje shoda. 
Křesťanské spisy pak užívají tohoto oslovení pro Krista již před Aureliánem, 
jak uvidíme. 
 Panuje obecná shoda, že nej-
starším svědectvím o křesťanském 
slavení Vánoc je tzv. Chronographus 
z roku 354. Jde o ilustrovaný kalen-
dář, který si zřejmě nechal pořídit 
římský křesťan Valentinus. Tento al-
manach obsahuje mezi jinými se-
znam římských biskupů a seznam 
výročních dnů pohřbu římských mu-
čedníků (depositio martyrum). A prá-
vě tento prastarý „liturgický kalen-
dář“ začíná následovně: „VIII Kal. Ian. 
natus Christus in Betleem Iudee“: „8. 
dne před lednovými kalendami (= 25. 
prosince): Kristus se narodil v Bet-
lémě judském“. Mohli bychom tedy 
říci, že v Římě se nejpozději roku 354 Vánoce slavily, ale díky pozorné četbě 
seznamu papežů, který dokument obsahuje, jej lze datovat již do roku 336. 
Neznamená to ale, že by církev začala onoho roku v Římě Vánoce slavit, zna-
mená to jen, že již tehdy křesťané Vánoce slavili. Původ Vánoc je třeba hledat 
ještě dříve. Budeme se však muset vydat mimo město Řím, ten starší svědec-
tví nenabízí. 
 Hledáme-li ve spisech 3. století, zjistíme s překvapením, že o datu na-
rození Krista hovoří. Tak například jeden z nejstarších biblických komentářů z 
přelomu 2. a 3. století, připisovaný Hippolytovi, označuje jako den Kristova 
narození „středu 25. prosince“ (comm. in Dan. 4, 23). Totéž datum pak uvádí 
i římský historik Sextus Iulius Africanus ve svém díle Chronografiai z roku 221 
a spisech de Pascha computus, dochovaný mezi spisy kartáginského biskupa 
Cypriána, z roku 243. 
 Zajímavé svědectví o tom, že křesťané slaví Vánoce již před Konstanti-
novým obratem, se nám dochovalo díky církevnímu schizmatu. Ano, právě 
nesmiřitelná nevraživost, která vyvstala na začátku 4. století v severní Africe 
mezi katolíky a donatisty, nám umožňuje říci: ano, křesťané zde slaví Vánoce 
již před tímto rozkolem, tj. ve 3. století. Ačkoli si totiž obě skupiny vyčítají 
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jakoukoli odchylku od ustavené praxe africké církve, svorně slaví Vánoce 
(avšak nikoli již Zjevení Páně, které je pozdějšího data), svátek dosud neroz-
dělené církve. Kdyby je totiž katolíci začali slavit později, stalo by se to hned 
důvodem k donatistickému útoku na tuto praxi. Vidíme tedy, že – alespoň 
někde – se Vánoce slavily již ve 3. století, nezávisle na pohanských svátcích. 
 Proč ale 25. prosinec? Zde existují dvě zajímavé teorie. Historik Louis 
Duchesne přišel již na konci 19. století s teorií, podle níž u počátku označení 
25. prosince za den narození Krista stojí 25. březen coby datum slavení Veli-
konoc. Starokřesťanské spisy spojují totiž Kristovu smrt i s jeho početím a 
stvořením světa: právě tento den, 25. 3., přichází devět měsíců před jeho 
narozením. To lze najít již ve velikonoční homilii Melitona ze Sard, autora 2. 
století, a stejně tak v pseudo-Cypriánově spisku De pascha computus: „Jak 
obdivuhodná a božská je Pánova prozřetelnost, že v onen den, kdy bylo stvo-
řeno Slunce, se také narodil Kristus, 5. den před dubnovými kalendami          
(= 28. března), 4. dne v týdnu (= středa), jak správně pověděl prorok Malachi-
áš…“ Původ Vánoc by podle této teorie nebyl tedy pohanský a spojený s osla-
vami zimního slunovratu, byl by ale propojen s dnem početí a umučení Kris-
ta. 
 Původem africký spis De solistitiis et aequinotiis vychází při svém vý-
počtu z jiného faktu – ze zvěstování narození Jana Křtitele Zachariášovi bě-
hem jeho služby v jeruzalémském chrámu. Podle tohoto spisu lze Zachariášo-
vu službu zařadit podle jednotlivých kněžských tříd ke svátku 1. tišri, který 
židé slaví v období podzimní rovnodennosti, tedy na konci září, a kdy si připo-
mínají stvoření Adama a Evy, první hřích, třetí vyslání Noemovy holubice, 
obětování Izáka a smrt Sáry. Připočteme-li devět měsíců Alžbětina těhoten-
ství, dostaneme se k narození Jana Křtitele na konci června, v období letního 
slunovratu (pamatujme, že církev dodnes tuto událost slaví 24. června). Když 
Maria přichází po Gabrielově zvěstování ke své příbuzné Alžbětě, ta je již v 
šestém měsíci (Lk 1, 36). To znamená, že k tomuto zvěstování podle autora 
De solstitiis došlo tři měsíce před narozením Jana Křtitele, tedy na konci břez-
na. Od tohoto údaje se připočtením devíti měsíců těhotenství opět dostává-
me k narození Krista, situovanému do období zimního slunovratu, tedy 25. 
prosinci: „Náš Pán byl tedy počat 8. dne před dubnovými kalendami v měsíci 
březnu (= 25. března), což je den utrpení našeho Pána a jeho početí. Neboť v 
tentýž den, kdy byl počat, byl také umučen.“ 
 Jak vidíme, toto propojení jednotlivých novozákonních událostí je pra-
staré a jistě sahá až do 2. století. Nelze proto v žádném případě hovořit o Vá-
nocích jako o oblečení pohanských oslav do křesťanského šatu. Tato oslava 
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má bezpochyby původ v ústním podání, jehož počátky nejsme schopni vysto-
povat. 
 A na závěr snad jedno překvapení. 25. prosinec nemusí být nutně pou-
ze jakýmsi náhodným či odvozeným datem, jak ho uvádí spis De solstitiis. K. 
F. Doig ve své New Testament Chronology (1990) tvrdí, že toto datum oprav-
du může odpovídat skutečnému a historickému datu Kristova narození. Svou 
domněnku zakládá na analýze esénské knihovny v Kumránu a některých úda-
jích Lukášova evangelia. Archanděl Gabriel oznámil Zachariášovi během chrá-
mové služby Abiovy kněžské třídy, do níž kněz náležel, že se mu narodí syn 
(Lk 1, 5). Na základě kumránských svitků se přitom podařilo zrekonstruovat 
kalendář jednotlivých služeb všech kněžských tříd. Abiova třída v chrámu 
sloužila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním zářijovém týdnu, kdy k 
tomuto poselství mohlo dojít (byzantský liturgický kalendář mimochodem 
označuje 23. září jako den Janova početí). Jan Křtitel se tak opravdu mohl 
narodit na konci června a Ježíš, narozený šest měsíců po Janovi, tedy na konci 
prosince. Možnost, že datum 25. prosince jako oslavy skutečných Ježíšových 
narozenin pochází z nějaké starobylé tradice, jež měla historicky přesné já-
dro, tak zůstává otevřena. Zde se však již nacházíme mimo náš „horizont udá-
losti“, lze jen tušit, že tato tradice může být dokonce apoštolského původu. 
 Oslava Vánoc se tak může stát „důvodem k naději“ pro každého i díky 
tomu, že netřeba Vánoce spojovat pouze se slunovratem a nadějí, že noci se 
začnou krátit a světla bude více a více, nýbrž s historickým a doložitelným 
příchodem Božího Syna na tento svět. Ten je dostatečně dějinně 
„hmatatelný“ a jistě zanechává ve „velkých“ dějinách i „malých dějinách mé-
ho mikrokosmu“ větší stopu než italský advent. 

David Vopřada 
 

O jednom papežském výročí 
 

Když jsem nedávno kupoval v Lateránské bazilice poštovní známky, 
zjistil jsem, že byly vydány u příležitosti letošního 200. výročí narození papeže 
Lva XIII. Jeho náhrobek je v této bazilice od roku 1924, kdy sem byly přenese-
ny jeho ostatky. Náhrobek je v levé lodi nad vchodem do sakristie a je ozdo-
ben papežovou sochou v pontifikálním rouchu od  Tandoliniho. U nohou žeh-
najícího papeže je mužská postava v dělnickém oděvu. 

Lev XIII., vlastním jménem Vincenzo Gioachimo Pecci, se narodil roku 
1810 v Carpinetu v Anagni. Studoval teologii na Gregoriáně a práva na Sapi-
enze a dosáhl dvojího doktorátu. Již za šest let po kněžském svěcení byl roku 
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1843 vysvěcen na biskupa a po tři roky pů-
sobil jako nuncius v Belgii. Příležitostně ces-
toval a seznamoval se s dobovými problémy 
v Porýní, ale i v Paříži a Anglii. Návštěva to-
váren a rozhovory s dělníky mu umožnily 
získat vhled do jejich životní situace a těž-
kostí. Po třech letech působení v Belgii se 
stal biskupem v Perugii a již roku 1853 kar-
dinálem. Jako biskup byl dobrým pastýřem 
nejen v duchovních záležitostech, ale rov-
něž prakticky uplatňoval své sociální cítění: 
zakládal sirotčince, pokračovací školy pro 
učně, školy pro děti, jejichž rodiče museli 
hledat práci mimo domov, dívčí útulky a ve 
své biskupské rezidenci se postaral o vyvařování pro chudé. Nezaměstnaným 
hleděl opatřit práci a obživu. Jeho pastýřské listy častěji vybízely širší veřej-
nost k součinnosti v těchto věcech. Pomocným orgánem měla být zvláštní 
komise, které předsedal. 

Po smrti papeže Pia IX. roku 1878 jako kardinál komoří řídil volbu nové-
ho papeže a byl pak sám zvolen v krátkém termínu Petrovým nástupcem a 
přijal jméno Lev XIII. Mezi Vatikánem a italským státem po likvidaci papežské-
ho státu v letech 1870-71 panoval velmi napjatý vztah. Papež se považoval za 
vatikánského vězně. Papežské požehnání (obvykle udělované po volbě shro-
mážděnému lidu na Svatopetrském náměstí) bylo uděleno pouze lidem 
v bazilice z vnitřní lodžie. Také korunovace Lva XIII. se konala v Sixtinské kapli. 

Lev XIII. byl v zásadních věcech pevný, ale v jednání projevoval určitou 
umírněnost, takt a trpělivost. Během své dlouhé vlády se snažil o zlepšení 
vztahů s evropskými státy, v některých případech úspěšně, např. vůči Němec-
ku, kde byl pak ukončen tzv. kulturní boj. Zato jednání s italskou vládou byla 
neúspěšná, rovněž vztahy s Rakouskem byly poněkud napjaté. Ve Francii se 
nepodařilo zastavit persekuci řeholí. Zlepšily se vztahy se Španělskem, Anglií 
a Ruskem. 

Za Lva XIII. se též objevily prvé náznaky ekumenismu vzhledem ke křes-
ťanskému Východu. Šlo o překonání tzv. chaldejského schizmatu a o připoje-
ní arménských křesťanů k církvi. Papež plně respektoval zachování staroby-
lých východních ritů a byl proti zavádění latiny v těchto oblastech. On jako 
první přestal používat pojem heretik a schizmatik a nahradil jej označením 
„odloučený bratr“. 
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Na radu djakovského biskupa Strossmayera vydal Lev XIII. roku 1880 
encykliku „Grande munus“, v níž vyzdvihl dílo svatého Cyrila a Metoděje mezi 
Slovany a rozšířil jejich liturgickou úctu na celou církev. Vděční Slované 
z iniciativy vyšehradského probošta Václava Štulce uspořádali v létě 1881 do 
Říma pouť, aby poděkovali Svatému otci za jeho péči a lásku. Ohlas této pouti 
dozníval pak na Moravě, a to jak na Hostýně, kam byl umístěn obraz přinese-
ný z Říma jako dar, tak i na Velehradě, kde byla uložena část ostatků sv. Cyri-
la. 

Papeži leželo na srdci i sjednocení všech Slovanů v jednotě víry. Jeho 
zásluhou byla v roce 1884 založena v Římě kolej pro české bohoslovce Bohe-
micum. 

Ačkoliv Lev XIII. vydal celou řadu encyklik, největší závažnost 
v obecném významu měla encyklika sociální „Rerum novarum“ z roku 1891. 
Papež se v ní důrazně distancoval od liberalismu a socialismu, avšak zastal se 
dělníků. Připomněl, že zaměstnavatelé podle křesťanské lásky a spravedlnosti 
mají povinnost starat se o hmotné zajištění i duchovní potřeby těch, kdo u 
nich pracují. Mzda má být taková, aby dělníci mohli uživit sebe i rodinu; je 
zapotřebí postarat se o zdravé bydlení pracujících a pracovní doba nemá zna-
menat přetěžování jejich sil. Povinností státu pak je, aby pracující byli pojiště-
ni, a tak bylo o ně postaráno v nemoci a stáří; mají mít možnost zachovávat 
nedělní klid, aby se mohli věnovat náboženským povinnostem. Věřící katolíci, 
zvláště v zákonodárných sborech i v soukromém podnikání, ať se snaží pou-
kazovat na to, aby uvedené zásady byly zachovávány. 

Naproti tomu papež zavrhuje socialistickou teorii vlastnictví, avšak po-
važuje za nutné, aby stát spolupracoval při řešení sociálních problémů. Třídní 
boj encyklika zásadně odmítá, protože člověk má Bohem dané nadpřirozené 
poslání. Katolickému dělnictvu a jeho hnutím projevuje encyklika porozumě-
ní a uznání. Katoličtí dělníci na to také reagovali odpovídajícím způsobem, ať 
už děkovnými výpravami do Říma nebo písemnými prohlášeními s mnoha 
tisíci podpisy. 

Tato činnost Lva XIII. nikterak nebránila tomu, aby pečoval o čistotu 
víry. Encyklikou „Aeterni Patris“ doporučoval velmi vřele nauku sv. Tomáše 
Akvinského, a to jak na úrovni teologie, tak i filosofie. 

Významným činem papežovým bylo zpřístupnění vatikánského archivu 
k vědeckému bádání, což dosud nebylo možné. 

Lev XIII. dosáhl ve svém úřadě tzv. Petrových let, totiž 25ti roků služby. 
Toto tzv. zlaté jubileum bylo velkolepě oslavováno v evropském měřítku, 
stejně jako předešlá zlatá jubilea kněžství a biskupského svěcení. 
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Za vlády Lva XIII., který v duchu svého předchůdce Pia IX. zásadně ne-
souhlasil s likvidací papežského státu, papežství zbavené politické moci nabý-
valo postupně větší vážnosti a vlivu. 

Vstup do nového století rokem 1900 byl oslaven z iniciativy Lva XIII. 
půlnočními bohoslužbami a ohlášením milostivého léta. Vypravuje se, že leti-
tý papež jako by předvídal, jaké těžkosti, zkoušky a bolestné události přinese 
otevírající se století. Snad právě proto zasvětil na prahu nastávající doby lid-
stvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a nařídil, aby se po mši svaté kněží modlili 
k sv. archandělu Michaelu – ochránci lidstva před temnými mocnostmi. 

Lev XIII. se už nedožil toho, co mělo přijít, neboť umírá 20. července 
1903 ve věku 93 let. Byl to bezpochyby jeden z velikých papežů.   

 

      Petr Alkantara Houška OFM 
 

Co možná nevíte o sv. Karlu Boromejském 
 
Životopisné informace o tomto významném muži církev-

ních dějin se obvykle točí kolem faktu, že byl synovcem 

papeže (a proto se v mladém věku stal kardinálem), vel-

mi se zasloužil o zdárný průběh tridentského koncilu a 

realizaci pokoncilních reforem. Myslím, že ale nebude na 

škodu seznámit se s některými zajímavými detaily o jeho 

původu a fyzickém vzezření, které mohou našemu pohle-

du na tohoto světce vtisknout jistou plasticitu. 

 
Budoucí světec Karel Boromejský se narodil ve středu 2. října 1538 dvě 

hodiny před východem slunce. Nad pokojem, kde se nacházela matka i novo-
rozenec, se v tu chvíli objevila intenzivní záře v podobě šest loket širokého 
paprsku, což potvrdilo mnoho očitých svědků. 

 

V Aroně, Karlově rodišti, byla roku 1698 postavena socha (zvaná San-
carlone), která se svými 35 metry byla dlouho nejvyšší bronzovou sochou na 
světě. Překonala ji až téměř o 200 let později Socha Svobody. 

 

Karlův otec, Gilberto Borromeo, byl hluboce zbožný a horlivý křesťan. 
Každé ráno chodíval v Aroně do zahrady k oltáři pod kapličkou, kde se na ko-
lenou hodinu modlil. Téměř denně se zpovídal a přistupoval ke svatému přijí-
mání. Byl to muž, který vyhledával samotu a moc toho nenamluvil. Služebnic-
tvu projevoval téměř otcovskou lásku, a když musel někoho potrestat, dělal 
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to, jak píší prameny, téměř se slzami 
v očích. Mnoho rysů otcovy povahy zdědil i 
Karel: hlubokou zbožnost, starost o chudé, 
zálibu v samotě a přemýšlení, spontánní 
tendenci odpouštět druhým jejich provině-
ní. 

Margherita Medici, matka našeho 
světce, pocházela se slavného šlechtického 
rodu. Byla benjamínek, poslední z deseti 
dětí, které se dožily dospělosti. Jejím o dva-
náct let starším bratrem byl pozdější papež 
Pius IV. Margherita se během svého osm-
náct let trvajícího manželství s Gilbertem 
stala matkou pěti dětí. I ona žila intenzivní 
duchovní život. V Miláně chodívala denně 
na bohoslužby a modlitby do blízkého kos-
telíka a nevracela se domů, aniž by navštívila také nějaký „klášter zbožných 
panen či jiné posvátné místo“, zvláště klášter Santa Maria Annunciata, kde 
žily tři její sestry a kam později vstoupila i její prvorozená dcera Isabella. 

 

Karlův rodokmen dokážeme vystopovat až přibližně do roku 1300, kdy 
jistý Lazzaro di S. Miniato obdržel dědičné příjmení Buon Romeo (odtud 
Borromeo). Potomci tohoto rodu žijí v Itálii dodnes.  

 

Karlova „duchovní dráha“ začala z našeho pohledu neobvykle brzy. 
V sedmi letech již obdržel tonsuru, což bylo spojeno s dobrým hmotným za-
jištěním ze strany církve... Od devíti let, kdy mu zemřela matka, začal nosit 
oděv tehdejších kleriků. Ve dvaceti byl jmenován kardinálem, sekretářem 
papežského státu. 

 

V době, kdy průměrná výška dospělého muže nepřesahovala o moc sto 
šedesát centimetrů, Karel se svými více než sto osmdesáti centimetry své 
vrstevníky dost převyšoval. Měl navíc i robustní postavu. Dokázal spořádat 
neobyčejné množství jídla. V závěru svého života, kdy jeho pokrmem byl více-
méně jen chléb s vodou, si to vynahradil množstvím: chleba muselo být víc 
než kilo na den, aby dokázal plnit všechny náročné povinnosti svého stavu. 

 

Celý život nosil plnovous, i když na většině zobrazení je bezvousý. Začal 
se holit až v roce 1576, kdy vypukl mor, a na znamení pokání v tom pokračo-
val během posledních osmi let svého života. Měl modré oči a byl krátkozraký. 

 

       Karel Skočovský 
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Moravští bratři 
 

Původ 
Kdysi jsem hledal na internetu něco o evangelizaci a jeden z odkazů, 

který Google vyhodil, se zabýval Moravskými bratry. S tímto termínem jsem 
se dosud nesetkal, a tak jsem se snažil hledat víc, abych zjistil, zda se jedná o 
něco důležitého či nikoliv. A světe div se, myslím, že jsem narazil na docela 
zajímavé téma.  

Moravští bratři (nebo také Moravská církev) se řadí mezi protestantské 
církve blízké luteranismu. Kořeny můžeme vidět v učení Johna Wicliffa, jehož 
spisy se nechal ovlivnit Jan Hus a jiní, a tak se jeho názory rozšířily i v českých 
zemích. Uvnitř později zformovaného husitského hnutí nás bude zajímat Petr 
Chelčický, který je reprezentantem puritanismu, pacifismu a radikalismu. 
Chelčického myšlenky ovšem přijala Jednota bratrská (nebo také Čeští bratři), 
která vznikla roku 1457 v Kunvaldu v Čechách z popudu bratra Řehoře. 

Bratr Řehoř odešel z Prahy, protože dále nechtěl snášet boje o to, ja-
kým směrem se bude ubírat husitské hnutí. Mezi jeho přátele a rádce patřili 
např. Petr Payne či Martin Lupáč. Martin Lupáč podporoval věrnost reforma-
ci, a proto tvrdil, že bratři musejí opustit posloupnost biskupského svěcení. 
To se také stalo a de facto to znamenalo vytvoření vlastní hierarchie, plně 
oddělené od katolické církve. Jednota bratrská tedy vznikla z obrovského 
zklamání z husitské revoluce, která se nebála ozbrojených konfliktů, jimiž se 
snažila chránit svou víru. 

V 15. století měly všechny nekatolické konfese poměrně těžké posta-
vení a výjimkou nebylo ani pronásledování. Střídala se období intenzivnějšího 
pronásledování s obdobími relativního klidu. Tato situace trvala až do bitvy 
na Bílé Hoře roku 1620, kde katolické vojsko porazilo vojsko protestantské. 
Poražení měli na výběr: přechod na katolickou víru nebo exil. 

Tímto aktem jsou Čeští bratři poměrně dost oslabeni a po smrti Jana 
Amose Komenského, který celý život toužil po obnově své milované církve, 
upadá natolik, že málem přestávají existovat. 

Poté uběhne asi sto padesát let klidu, kdy ti, kteří zůstali věrní své víře, 
zůstávají skryti, modlí se tajně a na nějaká velká shromažďování nemají ani 
pomyšlení.  

 

Vznik nové církve 
Roku 1690 se narodil v Ženklavě u Štramberku Krištof David, „skryté 

semeno“, o které v modlitbě prosil Jan Amos Komenský. David pocházel 
z katolické rodiny. Malý Krištof pásl ovce a později se vyučil tesařem. Byl veli-
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ce zbožný a chtěl dosáhnout jistoty, 
že mu Bůh odpustil hříchy. Četbou a 
pátráním dospěl k protichůdným od-
povědím, a tak se vydal do Německa, 
aby hledal pravdu. Tam se setkal 
s pastorem Schaferem, pietistou, od 
kterého dostal odpověď na svou 
otázku. Plný nadšení se vrátil na Mo-
ravu a začal kázat. To se samozřejmě 
stalo trnem v oku jeho odpůrcům a 
začalo pronásledování. David se vrací 
k Schaferovi a snaží se usadit v Sasku. 
Zde se potkal s Mikulášem Zinzen-
dorfem. 

Mikuláš Zinzendorf se narodil 26. května 1700 v Drážďanech. Byl vy-
chován v prostředí pietistů. Zinzendorf a David se setkali kolem roku 1722 a 
mluvili o potřebách na Moravě. Zinzendorf pak pozval pronásledované, aby 
se usadili na jeho panství v Sasku (hrad v Belthlsortu). David odešel na Mora-
vu a shromáždil několik rodin, které byly ochotny opustit svou vlast, a odvedl 
je do Saska.1 

Moravané se usadili asi kilometr od Zinzendorfova panství, na kopci, 
který se jmenoval Hutberg. Založili osadu, kterou pojmenovali Herrnhut 
(Pánova stráž, česky Ochranov), která existuje dodnes pod stejným názvem. 
David, neúnavný kazatel, se ve svých myšlenkách neustále vracel na Moravu. 
Nakonec se rozhodl vrátit se do vlasti. Na Moravu se nedostal, ale došel do 
východočeského Kunvaldu, kde se setkal s několika rodinami podobných ná-
zorů. Vrátili se do Herrnhutu, kam začaly přicházet další rodiny z Moravy, 
především ze Suchdolu nad Odrou, Kunína, Šenova, Životic, Štramberku, atd., 
ale také z Čech. Tak se osada začala rozrůstat a zanedlouho dosáhla tisíce 
obyvatel. 
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1Shrňme si fakta, proč Moravané emigrovali: 
1625 – císař Ferdinand vydává Obnovené zřízení zemské (pro Čechy 1627, pro Moravu 1628), jímž, 
mimo jiné, uznává pouze katolickou víru, nekatolíci jsou mimo zákon.  
1620-1644 – tři Valašská povstání. Valaši povstali proti katolizaci Moravy. 
1727 – další odchod Moravanů do Lužice (dnes Sasko). 
Morava byla v 17. století poměrně evangelická a na některých místech i odbojná. Právě proto, že se 
někteří nechtěli smířit s pokoutným a tajným scházením se k modlitbě v Beskydech a nesouhlasili 
s rekatolizací země, dochází k odchodu do zahraničí. 



 

 

Do Herrnhutu přicházeli lidé všech možných názorů a spolužití všech 
„konfesí“ se stávalo nemožným. Objevují se vlivy husitské z Čech a luteránské 
z Moravy, vše prodchnuto láskou či neláskou k pietismu. Zinzendorf, luterán, 
toužil, aby se všichni stali luterány. Věděl však, že mnozí reprezentují kořeny 
prastaré církve z Čech a hlásí se k odkazu Komenského. Moravané se zase 
nebáli luteranismu, který se v jejich učení projevoval, protože nesouhlasili s 
některými husitskými myšlenkami. Nakonec se dohodli, že vše rozhodne los, 
metoda, kterou hojně užívali. Los rozhodl o připojení k luteránské církvi. Řídili 
se tedy podmínkami Augšpurského míru a později de facto vytvořili novou 
komunitu uvnitř luterské církve. Sám Zinzendorf vytvořil Herrnutské stanovy, 
podle kterých komunita žila, stal se duchovním vůdcem komunity a ochrán-
cem před nebezpečími z venku. 

Komické však zůstává, že existovala témata, kterým se v diskusích mělo 
vyhýbat, aby komunita mohla žít v klidu. Jednalo se o disputace o Trojici, o 
dědičném hříchu, o totální mravní zkaženosti, apod. Pravdou však zůstává, že 
nauka o Bohu, který se zjevil v Kristu, je centrem víry i skutků. Vše samozřej-
mě stojí na Písmu svatém. 

Obrat nastal 13. srpna 1727, kdy mělo dojít k vylití Ducha svatého bě-
hem slavení Večeře Páně v Herrnhutu. Toto datum uvádějí Moravští bratři 
jako vznik Moravské církve.2 

Církev se rozhodla, že chce mít biskupský úřad. Bylo tedy zapotřebí 
jmenovat biskupa. Tím se stal v roce 1735 David Nitschman, který přijal svě-
cení od posledního biskupa staré Jednoty (Polské provincie) Daniela Jablon-
ského3, stal se tak prvním biskupem Moravské církve. Mohl vysluhovat dvě 
svátosti, které církev uznává: Křest a Večeři Páně. 

 
Misie 
K velmi výrazným rysům Moravské církve patři misionářská činnost, 

tedy šíření křesťanství, vzdělanosti a míru. Počátek moravské misie začíná 
rokem 1732, kdy se Mikuláš Zinzendorf, přítel dánského krále Kristiána VI., 
setkává na dánském královském dvoře s Indem Anthonym, který mu popsal 
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2Jednota bratrská ve světě užívá starý latinský název Unitas Fratrum. V Německu působí jako Brüder-
Unität nebo Brüdergemeinde. Protože do Ochranova přišli exulanti z Moravy, vešli do historie jako 
„Moravané“. Jednota se tak stala po celém světě známou pod názvem Moravian Church, ve španělsky 
mluvících oblastech Iglesia Morava. 
„Unitas Fratrum – Moravian Church“ je svazkem 19 samosprávných celků tzv. provincií. Struktura není 
hierarchická, každá provincie je spravována a pracuje samostatně. 
3Vnuk Jana Amose Komenského. J. A. Komenský tedy nebyl posledním biskupem Jednoty bratrské. 



 

 

situaci otroků v západní Indii. Losem se rozhodlo, že do Indie vyrazí Leonard 
Dober a David Nitschmann, pozdější první moravský biskup. Díky Zinzendor-
fovi dorazili Moravané roku 1733 také do Grónska. 

Dalším misijním územím se stala Anglie asi v roce 1731, kde pravděpo-
dobně vznikl název „Moravští bratři“. Anglie se pak stala místem, odkud mi-
sie pokračovaly dále na Západ, do Ameriky, kam Moravští bratři připluli 
v roce 1735 a usadili se na území Georgie, ve městě Savannah. Z Georgie mu-
seli odejít, protože tam proti sobě válčili Španělé a Britové. Moravané se totiž 
nacházeli na území Britů, kteří je nutili do boje. To bratři odmítli s tím, že ne-
budou jednat proti své víře. 

Přesídlili proto roku 1740 do Pensylvánie, do údolí řeky Lehigh, pod 
vedením biskupa Davida Nitschmana ze Suchdolu. Roku 1741 navštívil Pen-
sylvánii i hrabě Zinzendorf, který pak na Štědrý večer slavnostně pojmenoval 
novou osadu Bethlehem. Osada se postupně rozrůstala a město Bethlehem 
stojí dodnes. 

Bethlehem se stal základnou, odkud vycházely další misie po státech 
severní Ameriky. Bratři zde také založili dívčí internát, čímž dali podnět 
k založení vysoké školy Moravian College (také existující dodnes). 
V Bethehemě rovněž nalezneme muzeum, archiv a ústřední chrám Moravské 
církve.4 

O Moravských bratrech se mluví jako o průkopnících křesťanské misie 
mezi indiány na americkém Východě. Nepřekvapí tedy, že David Zeisberger 
ze Suchdolu založil první křesťanskou osadu a první školu pro indiány. 

Moravští bratři evangelizovali indiány také v oblasti Kanadských jezer a 
získali si mezi nimi skvělou pověst. Indiáni přijali novou víru a nový způsob 
života. Z úcty ke svým evangelizátorům si začali říkat Moravian Indians a 
mnozí se přestěhovali do Pensylvánie. Jejich život nebyl lehký, protože odmí-
tali jakoukoliv válku a navíc byli „jen indiáni“. Problémy na sebe nenechaly 
dlouho čekat a indiáni se museli vystěhovávat do rezervací, které pro ně při-
pravili bílí kolonizátoři, a po krvavých masakrech se malý počet Moravských 
indiánů přesunul do Kanady, kam odešli roku 1791 pod vedením již zmiňova-
ného Davida Zeisbergera. Tam jejich komunita žije dodnes. 

Druhým významným sídlem se po Bethlehemu stalo místo, které se 
dnes jmenuje Winston-Salem v Severní Carolině (jedna z bratrských osad se 

BRÁZDA – 1/2010-2011                                      23 

______________________________ 
 

4V Pensylvánii dosáhli bratři obrovského úspěchu a někteří ji dokonce nazývají Stát Moravských bratří. 
V té době hrála Pensylvánie nepopiratelný prim ve sjednocování USA a ve Filadelfii, největším městě 
Pensylvánie, byla roku 1775 vyhlášena nezávislost USA. 



 

 

jmenuje Friedland), které je upraveno jako skanzen. 
Co se týká Spojených států, Moravská církev není úplně neznámá. Na-

lezneme komunitu ve Washightonu či komunitu v New Yorku, která na Sta-
ten Islandu vybudovala Moravský hřbitov. Moravští bratři vždy aktivně vystu-
povali proti útlaku a rasové segregaci. Například „First Moravian Church“ na 
Manhattanu založili bílí osadníci roku 1748 a stal se prvním rasově smíšeným 
sborem v New Yorku. 

Moravští bratři evangelizovali i Eskymáky (Inuity) severního Labradoru 
v Kanadě, kam se dostali přes Grónsko v roce 1752. Eskymáci reagovali na 
křesťanské poselství pozvolně. Ale nakonec zde křesťanství zapustilo své pev-
né kořeny. Poměrně usedlý způsob života pomohl zvěstovatelům evangelia 
při práci. Bratři založili v roce 1780 školu v Inuktitutu, kam donesli i eskymác-
ké písmo, které vylepšili již v Grónsku. 

Moravská misie se neomezila jen na Severní Ameriku, ale znovu se, 
díky britskému koloniálnímu vlivu, vydala do Indie, do dnešního státu 
Džammú a Kašmír. V městě Léh v Himalájích, ve výšce 3600 m. n. m. postavili 
kostel a dodnes zde funguje Moravský institut pro nejchudší děti a uprchlíky 
z Tibetu. 

Moravská církev působí také v Africe, především v Jihoafrické republi-
ce. Důkazem může být např. vesnice Elim založená roku 1824, kde bratři pů-
sobí dodnes. Černoši bydlí v řadových barevných zděných domech 
s typickými prvky staré venkovské moravské architektury. 

Roku 1847 přišli bratři z Herrnhutu i do Nikaraguy, kde pokřtili největší 
a nejsilnější indiánský kmen Miskitů. V dobách Nikaragujské revoluce5 se Mis-
kitové bojů neúčastnili, protože chtěli zůstat věrni své víře. Od roku 1990 
vládne v zemi mír. 

Bratři dále působí v jihoamerických pralesích či na Aljašce, Hondurasu, 
Zairu, Malawi, Surinamu, Tibetu, karibské oblasti a samozřejmě v Evropě. 

Krásným faktem zůstává, že mnozí z těch, co přijali víru, nejen že znají 
Moravu, ale dokonce k ní vzhlíží jako k zemi, z níž k nim přišlo světlo víry. 

Smutným faktem ovšem zůstává, že misie Moravských bratří patří 
k populárním tématům v mnohých oblastech světa, ale našimi historiky je 
poměrně přehlíženo. Možná bychom se mohli více zabývat moravskými ději-
nami… 

František Staněk 

24                                      BRÁZDA – 1/2010-2011                 

______________________________ 
 

5Během Nikaragujské revoluce proti sobě bojovali Sandinovci (Sandino byl rebel bojující proti vojenské 
okupaci ze strany USA mezi lety 1927-1933, z jehož myšlenek vzešla marxistická strana podporovaná 
SSSR) a Somozovci (mocná rodina diktátorů, která byla svržena v roce 1979). 



 

 

Rozhovor s o. Petrem Smolkem 
 
Pozvání k rozhovoru v rámci pomalu se rodí-
cího pravidelného cyklu „Jak se žije našim 
kněžím“ přijal tentokrát postavou jeden z 
nejvyšších obyvatel Nepomucena – Petr 
Smolek, kněz ostravsko-opavské diecéze. 
 
Petře, v červnu završíš svůj celkem již šestý 
rok studií v Římě. V čem myslíš, že tě pobyt 
zde nejvíce ovlivnil? 
 

Hmm, to je dobrá otázka. Myslím si, že 
to zjistím, teprve až se vrátím. Nejvíc, nejvíc 
v pohledu na svět a na církev. Ale po pravdě 
řečeno, nejvíce člověka ovlivňují vztahy. Tak-
že asi to, že jsem dokázal navázat vztahy 
s různými lidmi. 

 
 

Jak se cítí mladý kněz, když po dvou letech pastorace odchází opět do ústra-
ní studovat? 
 

Myslel jsem si, že to bude lehčí, protože jsem si přál vrátit se na studia, 
ale po dvou letech už člověk tak trochu zapustí kořeny. A musím říct, že mi 
farnost hodně chybí. Kolikrát jsem si říkal: „Radši trochu živých lidí, než hro-
madu mrtvých knih.“ 

 

V čem se odlišoval tvůj pobyt v Nepomucenu coby bohoslovce od toho ny-
nějšího kněžského? 

 

Když jsem studoval jako bohoslo-
vec, studoval jsem především 
s vidinou stát se knězem. Teď 
když dělám katechetiku, tak stu-
duju především s vidinou toho, 
co můžu přinést zpátky do naší 
diecéze. Kněžský život 
v Nepomucenu je určitě volnější, 
ale taky unavenější, s větším ná-
porem, s náročnějším studiem, 
s větší zátěží a odpovědností. 
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A jak bys charakterizoval dnešní nepomucenské bohoslovce? Jsou velké roz-
díly mezi „námi teď“ a „vámi tehdy“? 
 

Dnešní bohoslovci jsou krásní, mladí, energičtí, zapálení, horliví, zvída-
ví, pracovití, bla bla bla. Ne, promiň, do podobných otázek bych se nerad 
pouštěl. Vidím vás jen zvenčí. Jedno je mezi „vámi“ a „námi“ stejné, a to jsou 
různé nápady, blbosti, život v malé komunitě, schopnost provokovat.  
 

Studuješ katechetiku na Salesianě. Tušíš už, jaké závazky z toho pro tebe 
vyplynou po návratu do diecéze? 
 

Tuším, že nejdřív zalepím nějakou pastorační díru. Ale jinak jsme se  
s o. biskupem částečně bavili o tom, že bych měl nějakým způsobem spolu-
pracovat s naším diecézním katechetickým centrem. Ale to jsou všechno ješ-
tě obecné návrhy. Co z toho pak konkrétně bude, to je ještě velký otazník. 
 

Jaká je podle tebe úroveň katechetické praxe u nás? V čem vidíš její kvality 
a kde naopak nedostatky (např. ve srovnání s katechetickou praxí tady 
v Itálii)? 
 

Asi ještě nejsem schopný mluvit o celé katechetické praxi v celé České 
republice, sám jsem byl dva roky kaplanem a rok jáhnem, to je málo. Itálie 
má velkou výhodu, že má dlouhatánskou tradici a velký zástup katechetů, 
kterých se v současné době počítá, bez školních učitelů náboženství, na tři 
sta tisíc. Kdežto u nás, v naší diecézi, na sto padesát kněží, kteří nějakým způ-
sobem dělají katechezi v jakékoli podobě, připadá plus mínus sto padesát 
katechetů. Naše přednost je v tom, že jsme ochotní pracovat se skupinami, 
kde jsou dva tři. Nedostatky: ještě stále nás překvapuje, že lidé, kteří se nám 
dostávají pod ruku, „vůbec nic neví“, a přitom by to mělo být samozřejmé. 
Nemohou nic vědět. Odkud? V Itálii se uvažuje o tom, jak má katecheze hlá-

sat Krista, kdežto my jsme ještě 
stále uzavřeni v tom, jaké vědo-
mosti máme o Kristu dávat. Ty 
věci se nevylučují, jen důraz je 
jinde. A pak u nás, bohužel, 
neexistuje jediné seriózní 
ohlédnutí za dvaceti lety kate-
chetické práce v období svobo-
dy. Nevíme, co s odstupem ča-
su skutečně pomohlo zbudovat 
poctivé křesťany a co bylo jen 
líbivé ťu ťu ňu ňu. 
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Teď trochu z jiného soudku: Blíží se Vánoce. Kde je budeš trávit? 
V Opavě, ve svém rodišti. U Opavy, na záskoku za zemřelého kněze. 

V Havířově, kde jsem pořád papírově psaný jako kaplan. A na návštěvách u 
svých známých. 
 

Jaký je nejhezčí vánoční dárek, který jsi kdy dostal? 
 

Asi nejhezčí vánoční dárek byl ten, když jsem viděl Ježíška, jak nám na 
štědrý večer přišel zazvonit. Já jsem teda neviděl přímo jeho, ale viděl jsem 
jeho stín a jako kluk jsem byl skálopevně přesvědčený, že ten večer skutečně 
u nás zazvonil Ježíšek. Bylo to něco nádherného. A i když dneska vím, že celé 
roky to býval otec, který si šel zapálit a pak šel zazvonit k vánočnímu strom-
ku, tak ve mně zůstává ten pocit, že jednou přece k nám přišel Ježíšek a za-
zvonil. 
 

Na půlnoční často přicházejí lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Nakolik by 
tahle skutečnost měla ovlivnit kněze při přípravě kázání? 
 

Když jsem byl v Havířově, tak jsem měl na půlnoční dvakrát kůr plný 
mladých lidí, kteří téměř ani netušili, proč v kostele jsou a co tam dělají. Sna-
žil jsem se mluvit k nim, mluvit ke všem, odrazit se od věcí, které jsou nám 
všem společné, a skončit slovem o Kristu. Jako odstrašující si pamatuju svě-
dectví jednoho kněze, který se po několika letech fackoval sám, když vzpomí-
nal na své první kázání, které začal slovy: „To se vám to žralo ty řízky dneska 
večer, co?!“ 
 

A poslední otázka: Jaká postava z betlémů je ti nejvíce sympatická a proč? 
(Nepočítá se Ježíšek a Panna Maria, protože kdybys je neřekl, tak by se na 
tebe polovina čtenářů dívala skrz prsty…) 
 

Mně je velice sympatický vůl a kráva, ale pro svoje pohlaví řeknu radši 
vůl, protože pro mě je radostí vědět, že každý vůl a každá kráva má v Betlémě 
místo.            

P. Petr Smolek (*1980) 
Základní studium: 

1999 - 2001  CMTF UP Olomouc 
2002 - 2005  Lateránská univerzita, Řím  
Kněžské svěcení: 

24. 6. 2006   Ostrava 
Pastorace: 

Studénka (jáhen), Havířov (kaplan) 
Zájmy: 

Různé, skautování, fotbal 

Za rozhovor poděkoval Vojta 
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Bohemia Jesuitica 
aneb Českých knížek nepřátelé lítí… 
 

Kdo vyjde v Praze nebo v mnoha jiných českých městech na ulici, obdi-
vuje stavby barokních chrámů. Co by byla Malá Strana bez Sv. Mikuláše nebo 
Karlovo náměstí bez kostela sv. Ignáce a někdejší jezuitské koleje, nyní Fa-
kultní nemocnice? Nebo Křižovnické náměstí bez Klementina s chrámem Nej-
světějšího Salvátora? A přesto je doba baroka, 
hlavně díky Aloisi Jirás- kovi považována za do-
bu „temna“. Toto „temno“ je pak úzce 
spjato s působením Tovaryšstva Ježíšova u 
nás, kde jméno Koniáš je synonymem ničitele 
české kultury. Karel Havlíček Borovský to 
vyjádřil úderným sloga- nem: „Českých knížek 
nepřátelé lítí, plesnivi- na, moli, jezoviti.“ 

Bylo tedy na ča- se postavit proti běžné-
mu klišé vědecky fun- dované poznatky o pří-
nosu jezuitů pro rozvoj vědy a kultury u nás. 
Objektivně zhodnotit působení jezuitského 
řádu v Českých zemích byl cíl, který si vytkla 
Karlova univerzita uspořádáním velké mezinárodní konference pod názvem 
Bohemia Jesuitica 1556–2006 — Jezuité v Českých zemích ve dnech 25.–29. 
dubna 2006. Proč toto datum? Rok 2006 byl rokem jubilejním jednak pro celý 
jezuitský řád, jednak pro dějiny jezuitů v Čechách. V roce 2006 tomu bylo 500 
let, co se narodili sv. František Xaverský a bl. Petr Faber, a 450 let, co zemřel 
v Římě zakladatel řádu Ignác z Loyoly. Ještě v roce své smrti stačil vyslat prv-
ních dvanáct Tovaryšů do Prahy, kteří založením Svatoklimentské koleje – též 
právě před 450 léty – pod vedením Petra Canisia zahájili svou činnost v Praze 
a dali nový impuls české vzdělanosti. 

Víc než sto odborníků z celého světa se sjelo do Prahy, aby kriticky 
zhodnotili činnost jezuitů pro vědy a umění v Českých zemích. Výsledky jejich 
bádání přednesené na konferenci tvoří obsah dvoudílné knihy BOHEMIA JE-
SUITICA o víc jak 1500 stránkách doplněné CD s barevnými ilustracemi. Po 
úvodních slovech generálního představeného Societas Jesu Peter-Hanse Kol-
venbacha, Apoštolského nuncia v České republice Diega Causera a rektora 
Karlovy univerzity Václava Hampla, rozvíjí kniha jednotlivá témata v deseti 
kapitolách. 

Editorka díla Petra Cemus ho představila ve velkém salonu Nepomuce-
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na, v sobotu 4. prosince. Účastníci se dověděli například o zásadní roli, kterou 
sehrál v počátcích Tovaryšstva v Čechách nizozemský jezuita Petrus Canisius, 
o jeho inkulturační metodě, která se stala pro jezuitské misie charakteristic-
ká, totiž úcta k místním českým světcům a navázání na lidové tradice a proje-
vy zbožnosti. To vše s cílem efektivněji „pomáhat duším“ (ayudar a las áni-
mas) se spasit. 

V souladu s tímto záměrem měli jezuité strategii stavět své domy a 
chrámy v centrech velkoměst, kde se dalo oslovit co možná nejvíc lidí a do-
sáhnout největší efektivity pastorační práce. Vysvětluje to, proč v Římě stojí 
domovský chrám jezuitů „Il Gesù“ přímo pod Kapitolem, a proč Canisius s 
generálním představeným Ignácem z Loyoly rozhodli usídlit se v Praze právě 
v Klementinu (v Husitskými válkami zdevastovaném klášteře dominikánů) 
v bezprostřední blízkosti Karlova mostu, tehdy jediného přechodu přes Vlta-
vu. 

Skutečnost, že 15. generálním představeným po zakladateli sv. Ignáco-
vi se stal Franz Retz (1730–50) z Prahy, ilustruje důležitost Českých zemích 
pro Tovaryšstvo Ježíšovo. Historický nárůst povolání do řádu v Čechách vedlo 
jednou kardinála Špidlíka k vtipné poznámce: „Ne Tovaryšstvo se zmocnilo 
Čech, ale Češi Tovaryšstva.“ Pro komunitu Nepomucena bylo zvlášť zajímavé 
se dovědět, že to byl právě P. Retz, kdo ustanovil sv. Jana Nepomuckého, ja-
kožto ochránce dobrého jména, druhým patronem celého Tovaryšstva Ježí-
šova. Fundovaně tuto okolnost objasnil P. Miroslav Herold SJ ve své přednáš-
ce La fortuna di san Giovanni Nepomuceno in Italia přednesené 7. 12. 2010 
rovněž v koleji Nepomucenum. 

Archivními materiály, které zpracoval do mnoha knížek, dokládá Josef 
Koláček SJ, že jezuité z Čech se brzy podíleli na všech velkých misijních pro-
jektech řádu, zejména v Jižní Americe (Samuel Fritz, který zmapoval Amazon-
ku) a v Číně (matematik, astronom a hudebník Karel Slavíček). 

Jezuitské školství nepatřilo k původním cílům nově založeného řádu. 
Přesto se však stalo záhy charakteristickým polem jeho aktivity. Vzdělání ne-
bylo vyhrazeno vyšším vrstvám, nýbrž bylo poskytováno i žákům z chudých 
rodin (Seminář sv. Václava na Starém Městě Pražském). Jezuité docílili toho, 
že se pražské Klementinum stalo významným vědeckým střediskem, k němuž 
se obracely zraky ze zahraničí. Tento úspěch na poli filosofie souvisel zejmé-
na s příchodem mladého španělského učence Rodriga de Arriagy, věhlasného 
zástupce nominalismu. Říkalo se: „venire Pragam, audire Arriagam“. Arriagův 
kolega Karel de Grobendonc, zástupce politické filosofie, se svým dílem obra-
cel proti teorii a praxi soudobého absolutismu. V Praze učil rétoriku i známý 
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anglický mučedník Edmund Campion (Kampián), který absolvoval noviciát 
v Brně, jelikož v Anglii bylo pronásledování katolíků. 

Kopule hvězdárny nad Klementinem je poukazem na to, že předmětem 
badatelského zájmu nebyly pouze humanitní, ale i exaktní vědy, zejména ma-
tematika a astronomie. Že navzdory nedostatku povolání se i dnes Tovaryš-
stvo věnuje astronomickému bádání ve vatikánském Castel Gandolfo a ame-
rickém Tucsonu (Arizona), se mohli účastníci besedy přesvědčit přímo od jed-
noho z nich, člena České provincie Pavla Gábora. Ten se totiž osobně dostavil 
a seznámil obecenstvo s obsahem svého příspěvku do BOHEMIA JESUITICA, 
jenž se týká vztahu jezuitů k přírodním vědám. Zajímavé bylo slyšet z jeho úst 
úvahu o pozorování vesmíru jako kontemplaci. Otec Pavel složil na svátek 
Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 12. 2010 v římském chrámu Il Gesù 
slavné řeholní sliby do rukou generála Adolfa Nicoláse a zanedlouho se od-
stěhuje do Tucsonu. Předtím ale ještě pozval komunitu Nepomucena na pro-
hlídku observatoře v Castel Gandolfu. 

Sborník BOHEMIA JESUITICA obsahuje i kapitolu, věnující se literatuře 
a rétorice, která uvádí na pravou míru zakořeněné předsudky. Ukazuje, že 
Societas Jesu podporovala rozvoj multikulturní společnosti a výskyt vícejazyč-
né literatury v Českých zemích (působili trojjazyčně – česky, německy, latin-
sky), ale zároveň (Bohuslav Balbín, Fridrich Bridelius) přispěli k rozvoji české 
kultury a národního uvědomění. Český jazyk byl chápán jako jazyk svatovác-
lavský, tedy posvěcený světcovým užíváním. Jezuité v něm vydávali a rozdá-
vali české knihy nemajetným vrstvám věřících; založili k tomu účelu nadaci 
tzv. Dědictví svatováclavské, kde vydali také nový český překlad Písma svaté-
ho, tzv. Bibli svatováclavskou. 

Zajímavé bylo i shrnutí kapitoly o jezuitském divadle a hudbě 
v Čechách. Už svým rozsahem je dokladem toho, jak velký prostor zaujímaly 
tyto obory v působení řádu. Jednak provedení tzv. školských her bylo součás-
tí jezuitské pedagogiky. Divadelní prvky jako prostředek zpřítomnění či ilu-
strace událostí církevního roku provázejí náboženské obřady již od středově-
ku, ale v době baroka zejména ve spojení s jezuitským řádem nabývají na in-
tensitě. Duchovní cvičení (exercitia spiritualia) sv. Ignáce, jež mimo jiné pra-
cují se smyslovým vjemem jako prostředkem rozjímání a cestou hlubšího ná-
boženského prožitku, otevřela cestu k zpracování biblických příběhů a 
k alegorickému ztvárnění věroučných pravd dramatickými, výtvarnými i hu-
debními prostředky barokního divadla. Stejně tak chrámové hudbě věnovali 
jezuité velkou pozornost a vydali řadu dlouho poté používaných kancionálů; 
trvalou hodnotou jsou též jezuity skládané koledy. Kapitola o výtvarném 
umění a architektuře ukazuje niterné spojení jezuitského řádu a barokního 
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umění, tak jako i umění ve službě jezuitského misijního úsilí (jezuitští malíři 
v na pekingském císařském dvoře). 

Sborník obsahuje i příspěvek kardinála-jezuity Tomáše Špidlíka, který 
krátce před jeho vydáním v Římě zemřel. Jeho dlouholetá vědecká a pedago-
gická činnost in urbe et orbe je zvlášť světlou kapitolou toho, co lze nazvat 
Bohemia Jesuitica. Proto kniha obsahuje i ohlednutí za jeho životem a dílem 
a je věnována jeho památce. 

Dle apoštolského nuncia Diega Causera projekt BOHEMIA JESUITICA 
přesahuje svým významem okruh jezuitského řádu a může přispět 
k objektivnímu přehodnocení celé jedné epochy českých dějin, a tím i k 
„uzdravení paměti“, jak si přál Jan Pavel II. už pro epochu Mistra Jana Husa. 

Publikace vydaná nakladatelstvím Karolinum v Praze (ISBN 978-80-246-
1755-8) je vzhledem ke svému mezinárodnímu charakteru uváděna na trh 
v součinnosti s německým nakladatelstvím Echter ve Würzburgu (ISBN 978-3-
429-03268-5) a Institutum Historicum Societatis Iesu v Římě (kde ji lze vedle 
knihkupectví Gregoriany a Orientalu i zakoupit); byla vystavena na Frankfurt-
ském knižním veletrhu 6.–10. října 2010. 

Richard Čemus SJ 
 

Bohemia Jesuitica 1556–2006, ed. Petronilla CEMUS in cooperatione cum Richard CEMUS SJ, 
Praha/Würzburg 2010 
(Ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinci-
ae Bohemiae Societatis Jesu) 
Lze ji i objednat též na internetu (Karolinum); plná cena je 30 Euro nebo 650 Kč.  

 

Výročí 

85 let narození 
    1. 11. 1925   Mons. Josef Laštovica 

20. 11. 1925   Mons. Vladimír Vyhlídka 
 

60 let kněžství 
23. 12. 1950  Mons. Dominik Hrušovský 
                        Mons. František Škoda 
                         Jiří Jeřábek 
 

 

55 let kněžství 
17. 12. 1955   Jozef Hurton 

 

30 let kněžství 
23. 12. 1980   Martin Svitaň 

 
 

Výročí našich biskupů 
 

75 let narození 
14. 11. 1935   Mons. Petr Esterka 



 

 

Opravdový úžas nad Boží láskou k člověku 

při pohledu na betlémskou hvězdu 

Vám ze srdce přejí 

všichni obyvatelé Nepomucena 


