
Po stopách svatého Ignáce
beseda s jezuitou P. Regnerem



Na závěr roku 2020 nám pan ředitel dovolil koupit 
několik knih s křesťanskou tématikou. Navštívili jsme 
nakladatelství Refugium, Paulínky a Karmelitány. 
Objevili jsme mnoho hezkých a poučných titulů, které 
máme nyní ve škole a děti si je mohou půjčovat.



V měsíci lednu si několik dětí přečetlo knihu O třech stromech a též komix

Ignác z Loyoly. V hodinách čtení nám obsah knihy s velkým zájmem 

vyprávěly. Téměř každý si chtěl knihu hned půjčit.



Při jednom vyprávění přišel i nápad, zda bychom mohli pozvat 

k nám do třídy nějakého jezuitu, vždyť jejich komunita je zde 

v Olomouci! Paní učitelka se Sr. Bernadettou neváhaly a 

pozvaly k nám P. Jana Regnera, který pozvání rád přijal.



Po krátkém seznámení děti vyprávěly, co se jim na svatém Ignáci nejvíce 

líbilo. S úžasem jsme obdivovali, kolik detailů si děti zapamatovaly. 



Protože Ignác byl Španěl, bylo potřeba si na mapě ukázat, kde se narodil, 

kam putoval a kde nakonec i zemřel. 



P. Jan nám vyprávěl o tom, jak se seznámil s bratry jezuity, proč k 

jezuitům vstoupil, jak člověk pozná, že ho Pán Bůh volá na duchovní 

cestu, kde všude jezuité působí a co je jejich posláním. A protože 

předešlý den zemřel na Svatém Hostýně P. Stanislav Peroutka, společně 

jsme se za něj pomodlili. 



A jak bývá v naší třídě již dobrým zvykem, nikdo nesmí odejít s 

prázdnou. P. Jan dostal na rozloučenou obrázek svatého Ignáce na 

koni, který namalovala Simonka. 



Na závěr našeho milého setkání jsme se  společně vyfotili a už nyní 

se těšíme na další setkání, které bude v řeholním domě jezuitů zde v 

Olomouci. 



A na co se těšíme? Především na další bratry jezuity, kteří zde v 

Olomouci působí, dále na knihovnu a také na kapli, kde je krásná 

mozaika od autora P. Marka Rupnika, SJ. Věříme, že se bratři těší i 

na nás, jak nám P. Jan již trochu naznačil.


