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Současné pastorační aktivity České provincie Tovaryšstva Ježíšova nejsou dosud 

zmapovány ani odborně zhodnoceny. Proto se mi zdálo velice zajímavé psát o této 

skutečnosti a pokusit se zhodnotit práci Tovaryšstva u nás. Bylo pro mě zajímavé 

podívat se na práci jezuitů u nás z hlediska jejich celkového poslání a zamyslet se 

nad tím, zda se jezuité snaží navázat na starší aktivity a místa působení, anebo 

přicházejí s něčím novým. Další skutečností, která přispěla k mému rozhodnutí se 

pro toto téma, byl můj zájem vstoupit v dřívější době do Tovaryšstva, a to po mém 

předchozím působení v misii sv. Františka Xaverského v Bolívii.   

 

Cílem této bakalářské práce je popsat současné aktivity českých jezuitů, určitým 

způsobem je porovnat s aktivitami jezuitů ve světě, poukázat na to, zda tyto aktivity 

mají skutečný dopad na cílovou skupinu a do jaké míry jsou tyto aktivity opravdu 

účinné.  

 

Práce nejprve seznamuje s řádem jako takovým, s jeho hierarchií; krátce se 

připomíná historie Tovaryšstva v Čechách; život českých jezuitů v exilu a následně 

jejich působení po revoluci v roce 1989. V jednotlivých kapitolách nejprve 

předkládám historickým pohled na působení jezuitů v Čechách a to od jejich příchodu 

v roce 1556 až do současnosti. Protože se nejedná o práci v oblasti historie, 

bakalářská práce zachycuje pouze důležitá období a fakta.  Následuje kapitola 

týkající se řádových dokumentů, podle kterých se řídí práce jezuitů. Kapitola o 

pastoračních aktivitách je nejdelší. Je zde popsána a krátce zhodnocena současná 

práce českých jezuitů, smysluplnost, úspěšnost, problémy atd. Poslední kapitola vše 

shrnuje v jakémsi celkovém přehledu a hodnocení.  

 



Vzhledem k nedostatku tištěného materiálu týkajícího se posledních 20 let působení 

Tovaryšstva u nás patří mezi nejdůležitější prameny této bakalářské práce katalogy 

Tovaryšstva a bulletin Jezuité, který přináší zprávy o aktivitách jezuitů v provincii 

v posledních 15 letech. Bylo důležité projít všechny ročníky bulletinu, vybrat fakta o 

pastorační práci Tovaryšstva u nás a vytvořit podle nich koncept bakalářské práce. 

Určité doplňující informace bylo nutné konzultovat přímo s jezuity. Šlo především o 

statistické a aktuální informace, dále upřesnění pastoračních úkolů v Čechách a na 

Moravě, aktuální obsazení jednotlivých pozic samotnými členy Tovaryšstva atd. Pro 

zpracování tématu byly dále použity dekrety 34. Generální kongregace Tovaryšstva 

Ježíšova, vydané nakladatelstvím Societas v roce 1996 pod stejnojmenným názvem. 

Valná většina dokumentů generálních kongregací není vydána v českém jazyce. 

Kromě toho nejsou tyto dokumenty Tovaryšstva veřejně přístupné. Stejně je tomu tak 

i s katalogy provincie. Byly mi zapůjčeny díky laskavosti představitelů Tovaryšstva. 

Při přípravě bakalářské práce jsem hodně pracoval také s webovými stránkami 

Tovaryšstva.  

Detailním rozborem aktivit Tovaryšstva v Čechách ani jejich dějinami se tato práce 

nejen vzhledem ke svému rozsahu zabývat nemůže, neboť pro důkladnou analýzu a 

hodnocení chybí zatím časový odstup.  

 


