
D I K TAT U R A  V E R S U S  N A D Ě J E

PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Tomáš Špidlík procestoval tisíce kilometrů po 
evropských i mimoevropských cestách a nacházel 
přátele ve všech kulturách. Na foto z r. 1960 
v Jeruzalému (Sión). Archiv Centra Aletti, Olomouc

Na jubilejním unionistickém sjezdu uspořádaném (mj. i z iniciativy Centra Aletti) 
na Velehradu, kultovním místě sv. Cyrila a Metoděje, v r. 2007, nemohl kardi-
nál Špidlík chybět. Hlavním smyslem a tématem setkání byla „hlubší solidarita 
mezi křesťany v Evropě“. První unionistický sjezd se zde konal v r. 1907, dalších 

šest pak do r. 1936, než je přerušila 2. světová válka a poté komunistický re-
žim. Jan Pavel II. tyto sjezdy výstižně defi noval jako „první kroky k modernímu 
ekumenismu“.
 Archiv Centra Aletti, Olomouc

V r. 1955 zahájil svou dráhu vysokoškolského pro-
fesora na Papežském východním institutu v Římě 
a vyrostl v uznávaného teologa, který přednášel 
v mnoha zemích světa. Byl oceněn řadou čest-
ných doktorátů, mezinárodních ocenění, řádů 
a vyznamenání. Např. r. 1998 byl prezidentem
V. Havlem vyznamenán za vynikající zásluhy o de-
mokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka, 
nejvyšší italské vyznamenání za zásluhy v oblasti 
kultury a umění mu r. 2003 udělil italský prezident 
A. Ciampi. – Na foto z poloviny 70. let 20. století se 
svými kolegy z Papežského východního institutu 
(v první řadě druhý zprava).

Archiv Centra Aletti, Olomouc

Mše svatá ve vatikánské kapli Redemptoris Mater 
při příležitosti devadesátin kardinála Špidlíka
(17. 12. 2009). – Výzdobou kaple byl r. 1996 po-
věřen Ateliér duchovního umění Centra Aletti;
teologickou koncepci výzdoby kaple garantoval
T. Špidlík, garantem uměleckého ztvárnění byl jeho 
spolubratr Marko Rupnik. Při příležitosti konse-
krace kaple r. 1999 Jan Pavel II. prohlásil, že „toto 
dílo je výrazem teologie obou plic, z níž může cír-
kev třetího tisíciletí čerpat novou vitalitu“.

Archiv Centra Aletti, Olomouc

Tomáš Špidlík (na foto z r. 2009 před olomouckým 
Centrem Aletti) zemřel 16. dubna 2010, pohřeb-
ní obřady ve svatopetrské bazilice vedl Benedikt 
XVI. Jeho tělesné ostatky spočívají v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
na Velehradě. Archiv Centra Aletti, Olomouc

Tomáš Špidlík uměl srozumitelně 
přiblížit duchovní svět současnému 
člověku a lze ho právem zařadit 
mezi duchovní osobnosti, formující 
církevní identitu na přelomu 
tisíciletí. – Na foto z r. 2007 na 
pražském Karlově mostě v místě, 
kde byl sv. Jan Nepomucký svržen 
do Vltavy.

Archiv Centra Aletti, Olomouc

Ex toto corde
– Tomáš kardinál Špidlík

Narodil se 17. prosince 1919 v rodině šev-
ce v Boskovicích. Původně chtěl být 
učitelem a studoval na Filozofi cké fa-

kultě v Brně češtinu a latinu. Do jeho života však 
osudově zasáhlo uzavření českých vysokých 
škol v listopadu 1939, které jeho plány náhle 
ukončilo. Náhodně ušel deportaci do Německa 
a vstoupil do jezuitského řádu. V době noviciá-
tu začal za války studovat na Velehradě. Zdejší 
prostředí ho nasměrovalo k zájmu o tradice, 
spojené s křesťanským Východem, který pro 
něj byl typický po celý zbývající život. Studia 
dokončil až po 2. světové válce v nizozemském 
Maastrichtu, kde byl také roku 1949 vysvěcen 
na kněze. Do Československa se kvůli komunis-
tickému převratu nevrátil a většinu svého ži-
vota strávil v Římě, kde se v roce 1951 stal na 
sedmatřicet let spirituálem české papežské ko-
leje Nepomucenum. Téměř 60 let spolupracoval 
také s vatikánským rozhlasem; jeho pravidelné 
páteční promluvy pro české vysílání byly překlá-
dány i do dalších jazyků.

Získal si obrovský věhlas jako znalec teologie 
východních křesťanů. Západní prostředí sezná-
mil s předními osobnostmi ruského nábožen-
ského myšlení 19. a 20. století – Solovjevem, 
Dostojevským, Berďajevem či Florenským. Své 
dlouholeté poznatky shrnul především do knihy 
Ruská idea, jedné z jeho pěti desítek publikací. 
Ve svém díle ukazoval, že na rozdíl od západního 
křesťanství, které chce rozumově zdůvodnit Boží 
existenci, východní zkušenost spíše charakteri-
zuje „spiritualita srdce“. Špidlík ve svých pracích 
často refl ektoval otázky, související s propoje-
ním kultury a duchovního života. Inicioval proto 
vznik Centra Aletti, působícího v Římě s poboč-
kou v Olomouci. Byl zároveň hluboce přesvěd-
čen o tom, že symbióza obou způsobů uvažování 
může být plodným základem nové Evropy. Tím 
teologicky i ideově podporoval duchovní i poli-
tické snahy papeže Jana Pavla II., který usiloval 
během svého pontifi kátu mj. i o nalezení spiritu-
ální symbiózy mezi Východem a Západem. Proto 
také velký zájem upíral i na cyrilometodějskou 
tradici.

V roce 1995 byl Tomáš Špidlík pověřen vedením 
duchovních cvičení pro papeže a římskou kurii 
a roku 2003 ho Jan Pavel II. jmenoval kardiná-
lem (s titulární bazilikou Sant‘Agata dei Goti). 
Velké Špidlíkovo renomé dokládá i fakt, že před 
zasedáním konkláve v roce 2005, které zvolilo 
papeže Benedikta XVI., pronesl před shromáž-
děnými kardinály úvodní slovo.

„Hovořím o obrazu srdce, protože otec Špidlík jej zvolil jako heslo svého kardinálského 
erbu: Ex toto corde, z celého srdce… Volbou tohoto motta… vložil svůj život do přikázání 
lásky, vepsal jej cele do primátu Boha a lásky… Symbol srdce představuje ve východní spi-
ritualitě sídlo modlitby, setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a celým 
kosmem. Na erbu… je srdce, umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech se 
protínají slova FOS a ZOE, světlo a život, což jsou jména Boží. Člověk, který plně, ex toto 
corde, přijímá světlo a život, stává se tedy sám světlem a životem v lidství a v univerzu.“

Z homilie papeže Benedikta XVI. na pohřbu Tomáše kardinála Špidlíka 
v bazilice sv. Petra v Římě, 20. dubna 2010

Dne 30. 9. 1984, u příležitosti 100. výročí oslav založení České koleje v Římě, navštívil Jan Pavel II. 
Nepomucenum, navazující na tradice České koleje.
Na snímku zleva doprava F. Planner, P. Lekavý, J. Škarvada, Jan Pavel II., K. Vrána, T. Špidlík, V. Plíšek,
K. Říha. Soukromý archiv rodiny Janíkovy z Boskovic


