
Rád bych se podělil o jednu milou vzpomínku. Má tři dějství. 

První dějství proběhlo ještě v době hluboké totality; odhaduji, že to mohlo být na začátku roku 1988. 

Jednou po mši svaté u sv. Jakuba ke mně přišel sympatický mladý muž (v té době jsem byl mladý i já). 

Narodil se v Brně, ale když mu byly 2 roky, jeho rodiče s ním emigrovali do Kanady. Tam se stal 

knězem, jezuitou a profesorem na univerzitě. Jeho oborem byla sociální nauka (vůbec jsem tehdy 

netušil, čím se zabývá). Právě měl sabatický rok (také jsem nevěděl, co to je; vysvětlil mi, že u nich 

bývá zvykem, že po skončení náročnějšího funkčního období na univerzitě dostávají rok volna, který 

mají věnovat odpočinku, dalšímu vzdělávání a přípravě na nové úkoly). On část svého sabatického 

roku věnoval poznávání krajiny svých předků. Mimo jiné jsem ho vedl k porodnici na (dnes) Obilním 

trhu, protože tam se narodil a tam byl také pokřtěn. Několikrát se zúčastnil bohoslužeb v kostele sv. 

Jakuba. Vzpomínám si, bylo to v době, kdy se ještě kázalo z kazatelny, že jednou seděl přímo před 

kazatelnou. Po mši svaté za mnou přišel a říkal, že mi chtěl po kázání zatleskat, ale při pohledu na 

sousedy v lavici k tomu nenašel odvahu. Prý by je možná pohoršil. Navštěvoval různé osobnosti. Měl 

jakési doporučení ze své univerzity, ve kterém byla zmínka o tom, že se věnuje mírové práci; to mu 

umožňovalo navštěvovat osobnosti dobře přijímané tehdejším režimem. Navštěvoval také disidenty a 

osobnosti podzemní církve. A dobře rozlišoval: někdy mě pozval, abych šel s ním, jindy mě nezval, 

protože by mně to uškodilo. V této době jsme se několikrát setkali. Mimo jiné jsme mluvili nejen o 

přítomnosti, ale i o budoucnosti církve v ČSSR.  Přiznávám se: přes můj obvyklý optimismus jsem mu 

říkal, že pád komunistů by pro mě byl zázrak. A obnovení jezuitů bych považoval za veliký zázrak…  

Byla to pro mě příjemná a poučná setkání. 

Druhé dějství se uskutečnilo v době, kdy jsem byl sekretářem České biskupské konference v Praze. To 

bylo asi v roce 1993. Kanadský jezuita mě opět navštívil a v jedné kavárně jsme spolu vypili kávu. A 

opět jsme povídali. On už v té době nebyl v Kanadě. V roce 1989 bylo v San Salvadoru zavražděno 

všech 6 členů jezuitské komunity, která působila při zdejší univerzitě. Generální představený 

jezuitského řádu vyslal tohoto kanadského jezuitu jako svého delegáta na jejich pohřeb. Následně se 

stal jedním z jezuitů, kteří přišli do Salvadoru místo zavražděných spolubratří. V Salvadoru působil do 

roku 1992, kdy jej generální představený řádu povolal do Říma. 

Třetí dějství probíhá v současné době. 1. 9. 2019 papež František oznámil jmenování nových 

kardinálů. Mezi nimi zaznělo i jméno Michael Czerny. To je ten kanadský jezuita, který se narodil 18. 

7. 1946 a byl pokřtěn v porodnici na Obilním trhu ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně u křtitelnice, 

která je dnes v kostele a slouží jako kropenka. Biskupské svěcení přijme 4. 10. 2019, do sboru 

kardinálů jej papež František uvede 5. 10. 2019. 

Vaše Eminence, milý otče Michaeli, ať Vám Bůh žehná ve Vašem novém poslání! 

Václav Slouk 
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