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REUNION
časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského – bohemia

Zmizelý doklad
STŘEDOVĚKÉ
přítomnosti Řádu
sv. Lazara v Čechách
Kaple sv. Lazara, která stála
v prostoru mezi Karlovým
náměstím a ulicí Lazarskou,
musela v roce 1900 spolu
s ostatními stavbami v okolí
ustoupit novostavbě c. a k.
trestního soudu.
Čtěte na str. 6–10

Kaple sv. Lazara
Slovo velkopřevora k situaci v Řádu  Svatojánské Navalis  Reportáž z oslav Stonožky

Svatojánské Navalis

Slovo na cestu

Dne 15. 5. 2010 se konalo dnes již tradiční Svatojánské Navalis, jehož je náš řád partnerem. Slavnost začala slavnou mší v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, pokračovala procesím z katedrály přes Karlův most se zastávkou u sochy sv. Jana
Nepomuckého a skončila večerním koncertem na Vltavě a plavbou lodí. Na horním snímku členové našeho řádu v procesí. Dolní snímek
zachycuje členy našeho řádu v besedě s velmistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, J. E. Jiřím Kopejskem
a apoštolským nunciem v Praze J. E. Mons. Diegem Causerem.

FOTO ŠTĚPÁN RUSŇAK

WIKIMEDIA COMMONS

Statečnost, odvaha, láska

OMLUVA A OPRAVA
Přání bývá otcem myšlenky, přesto
se omlouváme za zásah do výsadních
pravomocí Svatého stolce, kdy jsme
v minulém čísle předčasně jmenovali
otce arcibiskupa Dominika Duku, OP,
kardinálem.
Redakce

Carissimi,
homilie není nic jiného než služba Slovu, které se stalo člověkem; jak začínají první verše Janova evangelia. Evangelia učedníka, který nedokázal ukrýt, kdo je ani čím byl a kdo
byl pro něj Ježíš Kristus. Slova epištoly prvního listu sv. Jana:
„A také my máme položit život za své bratry“ jsou z Janova
okružního listu, encykliky, církevním obcím v Malé Asii, v jejíž metropoli, Efesu, byl sv. Jan biskupem a tam je také pohřben. Uvědomíme si při těchto slovech, kde se vzalo oslovení „bratře“ v útvarech, které si vytyčily za úkol zápas za svou
rodnou vlast, národ či společenství. „Bratře“, tak se oslovovali legionáři, tak se oslovují skauti, orlové i sokolové, tak se
oslovují i muklové, do jejichž společenství patří otec arcibiskup Karel. Víra v Ježíše Krista není náplast na bolesti, ale
síla k překonávání bolestí a útrap. Již Starý zákon, především
deuterokanonické knihy, ukazují, že statečnost patří k základním lidským ctnostem, chcete-li, k hodnotám, na kterých
stojí důstojný život. Téměř románové zpracování statečnosti
makabejských bratří inspirovalo nejen umělce, ale i skutečné
hrdinství v dějinách naší kultury a civilizace.
Zmiňovaná Janova slova jsou však připomenutím Ježíšových slov z večeřadla: „Nikdo nemá větší lásku nad takovou:
položit život za své přátele. Vy jste moji přátelé...“ (JBČ). Ježíšovo, či správněji jeruzalémské večeřadlo v duchu helénských sympozií se stalo v Janově evangeliu univerzitou učedníků, Ježíšových přátel.
Statečnost má svůj motor, svou inspiraci v lásce, zkrátka
v nesobecké lásce, která chce dobro druhého, jak ji definuje
velký Aristoteles. Přátelství, Ježíšovo pojetí přátelství, je nejvyšší formou pravé duchovní lásky, bez které nemůže však
žádná láska existovat, ani láska mezi mužem a ženou. Neumíme si představit našeho oslavence, milého otce arcibiskupa Karla, bez jeho slov, správněji celoživotního úsilí, o svatodušní spřátelování. Statečnost, odvaha, láska, jsou podstatou
daru Ducha svatého. Otec arcibiskup se jí však neučil v katedrále, ale ve večeřadle v komunistických žalářích. Tam, kde
se slovo přítel proměňuje na výsostné oslovení mukl. V prostředí, kde každý projev nasazení pro, či za druhého, byl krutě trestán, se rodí arcibiskupovo svatodušní přátelství. Duchovní, nesobecké, opravdové - ježíšovské. Právě tam, v žalářních kobkách, rodí se přátelská důvěra, z které vyrůstá vědomí jistoty o spolehlivosti a pevnosti druhého. Proto si
muklové padají do náručí skutečného přátelství. Podstatou
přátelství však není prostor věznice či lágru, ale je to ono vítězství „bytí nad mít“; výrok mistra Eckharta, moderní společnosti zprostředkovaný dílem Ericha Fromma. Je to ono poznání o hierarchii hodnot, které tvoří život člověka a jasného
vědomí prostředků spojených se schopností podpory a dělení
se; vyjádřeno slovy dneška, subsidiaritou a solidaritou.
Víra, naděje a láska jsou víc než lidské hodnoty, jsou darem, Bohem přidanou hodnotou.
+ Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský
(Z kázání při oslavách arcibiskupa Otčenáška)
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Slovo velkopřevora

Slovo velkopřevora
Drazí spolubratři, drahé spolusestry.
V Budapešti se konalo 13. března 2010 výroční zasedání řádové vlády. Jak je obvyklé, zasedání
předcházelo dvoudenní jednání Velkého magisteria,
kterému předsedal náš velmistr, Charles-Philippe
d´Orléans, vévoda z Anjou.
Toto jednání se okamžitě stalo ukázkou síly mezi
Velkým kancléřem, Velkým magisteriem a velmistrovými pravomocemi, určenými Konstituční listinou.
Základní a vážné konfliktní body byly:
a) velmistrovo odmítnutí vzdát se pozice legálního a jediného zástupce Řádu sv. Lazara vůči hraběti Piccapietrovi a jeho švýcarské asociaci;
b) většina členů Velkého magisteria odmítla velmistrův návrh na reorganizaci tohoto orgánu, který
zahrnoval i neobsazení funkce Velkého kancléře;
c) velmistr odmítl nutit členstvo řádu k přijetí
velké a mimořádné „daně“, opět k záchraně bankrotující švýcarské asociace, jejíž právní administraci
vykonává hrabě Piccapietra.
Výsledek tohoto jednání vedl velmistra k závěru,
že jeho nejbližší spojenci a přátelé byli nevěrní jeho
úřadu a jeho vizi řádu. V důsledku toho náš 49. velmistr, Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou,
rezignoval na svůj úřad.
Co bude následovat, je čítankovým příkladem
toho, co se stane po politickém otřesu v kterékoliv
zemi.
Duchovní velkopřevor, J. E. biskup Richard Garrard, byl jednomyslně zvolen Generálním administrátorem podle Konstituční listiny, na dobu neobsazení úřadu velmistra.
Druhý den byla Řádová vláda informována o velmistrově rezignaci s vysvětlením, že náš princ se
úřadu vzdal z osobních a rodinných důvodů. Skutečné důvody byly úmyslně zatajeny velmi překvapeným a loajálním hlavám jurisdikcí.
V následujících týdnech byli dva klíčoví a nevíce
loajální spojenci našeho velmistra, president Konstituční rady chev. Philippe Jourdain a předseda řádové vlády Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz dekrety zbaveni všech funkcí v řádu. Tímto způsobem
získal hrabě Piccapietra de facto totální a nedělenou nadvládu nad Řádem sv. Lazara, jeho orgány a
jeho finančními zdroji bez jakýchkoliv dalších překážek.
V tomto okamžiku (12. 5. 2010) byl hrabě Piccapietra přesvědčen, že jeho totální nadvláda nad
Konstitucí, její legalitou a zvláště legitimitou nemůže být napadena. Ukázalo se, že dokonce Generální administrátor, Velký sekretář a zbývající členové Velkého magisteria podepsali právně závazné smlouvy s hrabětem Piccapietrou a jeho švýcarskou asociací, aby se potvrdila platnost jeho jedno-
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značného uchopení moci nad Řádem svatého Lazara a aby se potvrdilo, že jejich puč je dokončen.
Nicméně, jak se často stává, zapomněli, že Řád
sv. Lazara je v zásadě jeho členstvo a že to jsou členové, kteří si volí své vůdce. Členstvo si rychle uvědomilo, že je věrné Královskému domu Francie a
velmistrovi, nyní emeritnímu, a nikoliv hraběti Piccapietrovi a jeho švýcarské asociaci. Jen velmi malé
procento věří oficiální verzi velmistrovy rezignace
a nechce uznat, že současné Velké magisterium se
schovává za Konstituční listinu, aby ochránilo hraběte Piccapietru a jeho asociaci.
Řád sv. Lazara se dostal 12. 5. 2010 do konstituční krize.
Bylo nabíledni, že tehdejší president Konstituční
rady J. E. Philippe Jourdain byl požádán, aby se obrátil na zbývající nejvyšší autority podle litery Konstituční listiny k rozřešení otázky legitimity a legality Řádu sv. Lazara. J. K. V. Hrabě pařížský a hlava Královského domu Francie, jakož i J. Em. László
kardinál Paskai okamžitě vydali prohlášení ve formě pěti podmínek, za jakých bude jejich ochrana
řádu (světská a duchovní) pokračovat. Tyto podmínky jsou:
a) hrabě Piccapietra bude zproštěn všech řádových funkcí a odpovědností;
b) svolání Velké generální kapituly do Orléansu
na den 20. 11. 2010 k volbě 50. velmistra;
c) zvolení Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz, nebo jiného vhodného kandidáta, za 50. velmistra řádu;
d) jmenování Charles-Philippa d´Orléans, vévody
z Anjou, francouzským velkopřevorem na téže kapitule;
e) tato procedura musí být v souladu s Konstituční listinou.
Celý řád byl okamžitě uvědoměn o shora uvedených pěti podmínkách a skoro všichni členové a jejich jurisdikce se přihlásily k světské a duchovní
ochraně našich vážených protektorů. Ti, kteří tak
neučinili, jsou domnělí členové Piccapietrovy švýcarské asociace (PSA) a nejsou nadále členy Řádu
sv. Lazara v souladu s jeho Konstituční listinou, přijatou v Praze v září 2006, a řádovými protektory.
Stali se de facto i de iure jen další asociací zeleného kříže, bez tradiční legitimity Královského
domu Francie a bez duchovní ochrany církve.
České velkopřevorství, jeho hodnostáři a členové
byli první jurisdikcí, která se postavila pod ochranu
Hraběte pařížského a kardinála Paskaie. Jsme legitimními členy Řádu sv. Lazara stejně jako v minulosti. Většina ostatního členstva řádu nás následovala.
Vůči PSA nemáme žádné morální, právní nebo finanční žávazky. To znamená, že veškeré vztahy a
kontakty s touto organizací, jejími administrátory,
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představiteli a mandatáři byly přerušeny.
Následně Hrabě pařížský rozpustil všechny výkonné orgány řádu a ustanovil presidenta Konstituční rady, J. E. Philippe Jourdaina, aby řídil řád do
20. listopadu, kdy bude zvolem 50. velmistr.
Jak nedávno napsal princ Charles-Philippe, Řád
sv. Lazara má nyní před sebou světlou a jasnou budoucnost. Nadále by se neměly vyskytovat překážky našemu úsilí v uskutečňování klíčových cílů spirituality a poskytování úlevy nemocným, potřebným a těm, kteří se sami o sebe nedovedou postarat.
Závěrem: bylo vždy mou touhou komunikovat
s vámi a informovat vás otevřeně o všech vážných
otázkách, které se vás týkají jakožto jednotlivých
členů. Nejsme „tajnou společností“, proto tento informační dopis.
Vždy jsem si vážil vaší důvěry a loajality a to
vždy bylo mou nejsilnější motivací ke službě vám
a Řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
ATAVIS et ARMIS
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
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Slovo bailliho

Z Velké rady
Informace z jednání Velké rady, konaných v období březen – červen 2010

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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♦ Velká rada se scházela ve svých pravidelných jednáních vždy třetí středu v měsíci. Jednání byla
zaměřena na řešení aktuální situace po abdikaci velmistra, situaci jednotlivých národních jurisdikcí a po vyjasnění stanovisek všech jurisdikcí na jednotnou komunikační strategii směrem ke členům a veřejnosti. Většina národních jurisdikcí přijala pětibodový návrh Hraběte pařížského. Ve
dnech 20.–21. listopadu 2010 se bude v Orléansu konat Velká generální kapitula, spojená s volbou
nového velmistra. Na tuto kapitulu jsou zváni členové ČVP v co největší míře.
♦ Velká rada se věnovala přípravě a zajištění Generální kapituly ČVP v Hejnicích.
Členové VR byli informováni o průběhu slavností Svatojánských Navalis, plánech do dalších let a
partnerství organizátora s Řádem. Byly rozdány informační brožury, další materiály se připravují.
♦ Velká rada připravila, schválila a v Reunionu 2/2010 a na internetových stránkách publikovala
Výroční zprávu OSLJ–B za rok 2009.
♦ Členové a právníci Velké rady zajistili několik stání u soudu, zaměřených na ochranu a legitimitu vývoje v ČVP po r. 2004, resp. o určení platnosti Generální kapituly bývalých a vyloučených členů z jara r. 2005.
♦ Velká rada vzpomněla na svých jednáních v modlitbách na zesnulé o. k. Tomáše Špidlíka, o. b. Josefa Koukla a o. b. Jaroslava Škarvadu.
Ondřej Vanke, KCLJ
bailli ČVP

Aktuálně
Poutní slavnost a jmenování nových kanovníků Metropolitní kapituly
dne 16. 7. 2010 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

FOTO STANISLAV PŘIBYL, BLJ

Předprázdninové číslo Reunionu je zde a s ním samozřejmě také polovina roku. Je to také příležitost k malému bilancování toho, čím jsme se v poslední době zabývali a co ještě chceme a můžeme udělat do konce roku.
Stále je před naším Řádem a Českým velkopřevorstvím
řada úkolů – jsme sice společenstvím dobrovolníků,
avšak všichni také cítíme silné volání po tom, dělat dobře práci, k níž jsme byli povoláni.
Je radostné vidět, že zájem o spolupráci s Řádem anebo o členství projevuje stále více našich přátel. Je to
dvojnásob optimistické zejména proto, že v posledních
několika letech zemřeli členové Řádu, kteří byli po dlouhá desetiletí jeho významnou oporou. Věřme proto, že
naši postulanti, budoucí členové i přátelé v nově zřízené
kategorii společníků budou naši aktivitu stále více podněcovat k lepším výkonům na charitativním a duchovním poli. Těšíme se proto na velké setkání všech členů
našeho velkopřevorství na Generální kapitule v Hejnicích 17.–19. září t.r.
Po více než pěti letech je také náš Řád na poli mezinárodním postaven před velký úkol – volbu nového velmistra. Důvody byly všem sděleny a dostatečně popsány – Řád je samozřejmě živý organismus, který se vyvíjí, mění a roste – a protože je tvořen lidmi se všemi jejich klady a zápory, dochází také v něm k různým názorovým posunům. Naše velkopřevorství je od samotného
počátku pevnou oporou tradice loajality a odpovědnosti vůči francouzské koruně a svoji budoucnost spatřuje
pouze v setrvání v tomto svazku. Tak jako u nás před několika lety budeme i na poli mezinárodním hledat nové
možnosti pro růst, nové právní zakotvení při respektování všech původních tradic. Volba nového velmistra se
uskuteční na Velké generální kapitule, která se bude konat 20. listopadu v Orléansu. Jak náš světský protektor,
J. K. V. Henri, Hrabě pařížský a Vévoda Francie, tak J.
Em. László kard. Paskai, emeritní primas maďarský, zůstávají našimi vrcholnými představiteli a kapituly se zúčastní. Kandidát na velmistra musí podle starých tradic splňovat několik kritérií (být členem Řádu katolického vyznání, z urozené rodiny pokud možno spřízněné
s francouzskou korunou). I na takovém kandidátu se již
národní jurisdikce shodly a tak se těšíme, že koncem listopadu získá Řád svého 50. velmistra. Věřme, že setkání v Orléansu se zúčastní také početná delegace z Českého velkopřevorství a někteří naši postulanti či kandidáti na povýšení do vyšší řádové hodnosti prožijí tento
svůj slavný den ve výjimečné atmosféře velmistrovské
inaugurace.
V tuto chvíli přijměte přání hezkých dovolených, které ať nás naplní novým odhodláním práce pro náš Řád.
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Petr J. Řehoř, KCLJ a Daniel Vojtíšek

Od doby románské až do konce 19. století stávala v prostoru mezi dnešní ulicí Lazarskou a Karlovým náměstím kaple, zasvěcená svatému Lazaru, spolu s přilehlým špitálem. Přesnou dobu
založení špitálu a kaple dodnes neznáme, kaple se špitálem a dalšími stavbami v blízkém okolí byla roku 1900 zbořena, aby uvolnila místo novostavbě c. a k. trestního soudu. Příběh počátků
Řádu svatého Lazara v Čechách tak zůstává stále opředen tajemstvím. Nezbývá než litovat, že
se kaple nedochovala až do našich časů. Současné metody stavebně-historického průzkumu by
jistě alespoň část tohoto tajemství byly s to odhalit. Takto nám zbyly pouze dva krásné akvarely
malíře Prahy Václava Jansy a několik fotografií.

na Novém Městě pražském

REPRO DANIEL VOJTÍŠEK

Kaple sv. Lazara

FOTO NA TÉTO STRANĚ A NA OBÁLCE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, SYSTÉM KRAMERIUS

𝕊

tarobylá kaple sv. Lazara přečkala bezmála osmnáct věků bez podstatné úhony, byla naopak mnohokrát upravována a
přestavována. Duchovní službě sloužil kostelík
až do roku 1788, kdy byl rozkazem Josefa II. zavřen. V roce 1791 byl za 500 zlatých rýnských
prodán společenstvu novoměstských řezníků,
od nichž byl státem rakouským koupen v roce
1886 zpět, aby odpomohl nedostatku místa při
sousedním c. a k. zemském trestním soudu [T eige, Herain, 1900]. Přes protesty odborné veřejnosti a návrhy, aby se sv. Lazar stal kaplí vězeňskou pro přilehlou trestnici, byla kaple v rámci
novostavby trestního soudu roku 1900 zbořena.
Někdejší stavební archivář a konzervátor
král. hl. města Prahy Jan Herain napsal tehdy
s městským archivářem Josefem Teigem o kapli
sv. Lazara článek do Časopisu Společnosti přátel starožitností českých [T eige, Herain, 1900],
z nejž zde otiskujeme výňatek:
„Svatyňka byla budována (soudě podle zbytku
románského portálu o lasturovité podobě) koncem XII. století, postavena jsouc v polích před
pozdějším obvodem Starého Města pražského,
než ještě (r. 1235) bylo obezděno. Nové Město
pražské tehdy ovšem ještě nestálo.
Stavba původně románská dostala ve XIV. neb
XV. století gotická okna do presbytéře. Snad po
nějakém ohni v druhé polovině XV. století zřízena byla i jiná klenba v hlavní lodi i v presbytéři,
jakož i sanktuář, dnes již porouchaný. Na konci
XVI. věku zdili renaissanční vchod do sínce na
straně jižní z uličky proti radnici. Koncem XVI.
neb počátkem XVII. století obdrželo nitro krásnou kamennou kazatelnu s vypouklým reliéfem,
předsatvujícím výjev z moru. Konečně počátkem
XVIII. století jest přistavena malá elipsovitá
kaplice u sínce při vchodu do kaple i prolomeno
široké barokní okno v hlavní lodi na straně jižní.
V které době byly zahlazeny staré freskové obrazy, malované v době gotické na jižní zdi
v presbytéři i v hlavní lodi, jež vystupují zpod
vrstev omítky, není nám známo.
Roku 1864 byl z tympanonu románského portálu vylomen kamenný relief románský, zobrazující Vzkříšení Lazarovo, i byl uložen do Musea
král. Českého.
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Pohled do interiéru kaple.
Vysoký dřevěný kříž, čnící přes hradbu do ulice Spálené, stával asi ještě před deseti lety
u vchodu do dvora, jako poslední upomínka na
někdejší hřbitov lazarský.
...
Nejzajímavějším článkem kaple sv. Lazara jest
románský lasturovitý portál z opuky, ovšem že
valně již potlučený; klenbou síně v XVIII. století bylo tympanon nad portálem zazděno. Známe
podobný románský portál v Plané (u Tachova)
na předměstí sv. Petra, v bývalé kapli sv. Petra,
nynější – stodole.
Jiná cenná část jest dojista románské tympanon, které bývalo ve vrchním závěru oblouku portálového. Dosud neznáme starší památky z umění stavitelského na Novém Městě pražském; směle můžeme vřaditi tuto plastickou výzdobu mezi naše nejstarší a nejskvostnější památky pražské z doby románské.
Zmíněné tympanon jest tesáno z bělohorské
opuky; původního tvaru půlkruhového však nyní
nemá, neboť když v XVIII. století klenuli síň,
vsadili část zdi do tympanonu, čímž bylo v horní
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Detail románského portálu.

části půlkruhu uraženo. Plastický výjev tympanonu představuje Krista pravou rukou žehnajícího, an káže mrtvému Lazaru vstáti z hrobu, po
levé straně stojí Marta, sestra Lazarova. Hlavu
Kristovu obklopuje obvyklá svatá zář s křížem;
Lazar již povstal a sedí v hrobě, meje obě ruce
vztaženy ku Kristu, kdežto sestra jeho Marta,
přinesši Kristovi zprávu o úmrtí Lazarově, levou
rukou ukazuje Lazarovi Krista, od něhož očekává pomoci pro bratra.
Hrob je vytesán do kamene, v pozadí viděti
odvalený vrchní kámen s hrobu; způsob ten pohřbívání byl na východě tehdy obvyklý, ukázek
jeho v Italii a v zemích bývalé Panonie nalézáme
dosti mnoho v musejích. Koncepce i provedení
reliefu jest celkem naivní jako veškery práce té
doby. Spodní část tympanonu má sice porouchaný, ale krásný ornament románský, v jehož spleteninách vidíme ptáka orla.
...
Kaple zasvěcena byla sv. Lazaru, biskupu
v Massilii (nynější Marseille v jižní Francii), bratru sv. Maří Magd. a Marty (viz Hammerschmiedův Prodromus gloriae Pragenae, str. 358). Podle legend byl to týž Lazar, jehož Kristus mrtvého vzkřísil, když již čtvrtý den odpočíval v hrobě. Tento Lazar stal se pak horlivým křesťanem
a vyznavačem Kristovým. V době pronásledování křesťanů, nastalého r. 63 po Kr., opustil Lazar podle podání Palestinu a se sestrami Martou a Maří, pak Marií Jakubovou, sv. Salomenou a sv. Maximem uchýlil se do Massilie (Marseille), kde hlásal víru Kristovu a působil jako
první biskup po 50 let.“

Str. 358–359 z díla Johannese Floriana Hammerschmieda Prodromus Gloriae Pragenae

Tympanon hlavního portálu, uložené v Lapidáriu Národního muzea.
8
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REPRO MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, SYSTÉM KRAMERIUS

REPRO DANIEL VOJTÍŠEK

Johannes Florian Hammerschmied: Prodromus
Gloriae Pragenae, Praha 1729, str. 358–359:
O kostelu svatého Lazara, biskupa marseillského, bratra svaté Maří Magdaleny a Marty
Nikdo nepochybuj, že tento kostel byl založen
dlouho před časy císaře a krále českého Karla
IV. společně se špitálem pro malomocné. Neboť
když Karel IV. roku 1351 posledního dne měsíce
února ohraničoval farní kostel sv. Štěpána Většího, zmínil se o cestě, která dříve oddělovala polnosti malomocných od polností křižovníků s červenou hvězdou.
A opět Karel IV., když roku 1359 uděloval privilegia cechu řezníků, uvedl tento důvod: Protože
novoměstští a staroměstští řezníci na náš příkaz
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a s naším souhlasem zřídili s velkým nákladem
masné krámy na Novém Městě Pražském mezi
kostelem sv. Lazara a židovskou zahradou atd.
Kostel sv. Lazara tedy stál již dlouho před časy
Karla IV.
Stáří tohoto kostela můžeme zjistit z nápisu, který je odlit na velkém zvonu tohoto kostela v tomto znění:
Léta Páně 1045 slyt gest Zwon ke Cti a Chwále Pánu Bohu a vssj Ržjssy Nebeské skrze Mistra
Matěje Spyce.
(Pozn. překl. – latinský překlad tohoto nápisu
vložený na tomto místě do předlohy odpovídá
obsahem zde přepsanému staročeskému textu
nápisu. Letopočet 1045 je ovšem špatným čtením nápisu nebo fikcí autora Prodromu.)
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Vzpomínka na neobyčejného člověka

Podélný řez kaplí sv. Lazara.
Zaměřil a zakreslil
arch. Jan Skorkovský 1900.

𝕍

Na druhém velkém zvonu je odlit tento nápis:
Léta 1606. Tento Zwon slyt jest a dokonán pro
Cžest a Chwálu Boží a pro Zbuzenj Lidu k Poslauchánj Slowa Božjho wlastnjm Nákladem poctivého Pořádku Ržeznického Nowého Města
Prahy k Kostelu S. Lazara zá přednjch Spráwcůw téhož Pořádku Ondřeje Knofflyčká, Srnowce
z Warwačowa, Jana Kláby, Matěje Přibyslawského, Mikulásse Hrubsse a Jana Piláta téhož Cžasu Písaře. Budiž Pán Bůh pochválen až na Wěky,
Amen. Danyel Tapyneus Zwonař slyl gest mne.
V kostele sv. Lazara je možno spatřit pět oltářů
s dále popsanými obrazy.
Na prvním neboli hlavním oltáři je obraz žebráka
Lazara odnášeného anděly do klína Abrahámova.
Na levé straně od velkého oltáře je oltář
sv. Anny. Nedaleko od něj je na téže straně oltář sv. Maří Magdaleny a sv. Marty, vybudovaný
na náklady pana Václava Hanla, v nedávné době
refendáře na císařském dvoře. Naproti němu na
pravé straně kostela je oltář sv. Jana Nepomuckého.
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V předsíni naproti dveřím kostela je kaple, ve
které je umístěn oltář sv. Michaela Archanděla,
postavený náklady výše jmenovaného a zbožně
zesnulého pana Václava Hanla.
U této kaple je kostnice, naplněná velkým množstvím lidských kostí. Z toho vysvítá, že i tento kostel sv. Lazara měl svůj vlastní obvod a farnost, u níž byli farníci pohřbíváni na dosti velkém
hřbitově.
V kostele sv. Lazara se každodenně kolem desáté hodiny slaví mešní obřad, většinou jako votivní mše za zemřelého ctihodného pana Františka
ze Zuří, který k tomu věnoval fundaci roku 1704.
Měl by z ní také připadnout určitý díl kostelu
sv. Lazara na údržbu jeho vybavení a opravy kostela. Ale dosud se mu z ní dostalo jen málo. Ať se
o to postarají ti, jimž to náleží.
Literatura
T eige, Josef, Herain, Jan (1900): Kaple sv. Lazara na
Novém Městě Pražském, Časopis Společnosti přátel
starožitností českých, roč. VIII., str. 140n., Praha 1900
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REPRO DANIEL VOJTÍŠEK

Situace kaple sv. Lazara.
Podle zákresu arch. Jana Skorkovského z r. 1887.

pátek 30. dubna 2010 se naše veřejnost, zvláště
pak její křesťanská část, naposledy rozloučila
s Tomášem kardinálem Špidlíkem, SJ – s člověkem,
jehož význam již za jeho života přesáhl nebývalým způsobem obvyklé dimenze lidského bytí.
Měl jsem tu čest setkat se osobně s prof. ThDr. Tomášem Špidlíkem, SJ ještě v době, kdy o kardinálském purpuru pro něj uvažoval snad jen Svatý otec Jan Pavel II. Bylo
to v roce 1997, kdy na základě osobních kontaktů s otcem
Špidlíkem zajistil můj kolega v zastupitelstvu MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora Doc. PhDr. Jan Skutil, CSc., výstavu obrazů dvou významných malířů pracujících a tvořících v oné době v římském institutu pro setkávání křesťanského výtvarného umění západního a východního ritu –
v Centru Aletti. Těmito umělci byli Slovinec Marko Rupnik
(dnes jeho ředitel), reprezentující západní římsko-katolické křesťanství a mladý Rus Alexandr Iščenko, zastupující
východní, pravoslavný směr křesťanství. Tuto dvojici umělců doprovázel a vedl tehdejší ředitel Centra Aletti, jezuita
otec Tomáš Špidlík. Oba malíře oddělovaly od jejich představeného nejméně dvě lidské generace. Nejen odtud však
vyplýval jejich vztah k otci Tomášovi, jak jsem měl možnost
záhy vypozorovat. Vztah téměř rodinný a jejich oslovení
„otče“ snad nejlépe vystihovalo úctu, lásku i respekt, které
k němu chovali.
Jako člen ZMČ, předseda kulturní komise a vedoucí Galerie na radnici, jsem přijal s potěšením i velkou trémou
úkol moderovat vernisáž této výstavy. Obvyklých 15–20 minut se tehdy protáhlo na více než hodinu a to nikoli díky
mé upovídanosti, nýbrž díky laskavosti otce Tomáše, který využil dané mu možnosti a slovy lidsky srozumitelnými uvedl přítomné do světa střetání dvou největších směrů
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křesťanské spirituality a kutury. Teprve v tomto okamžiku
jsem si začal plně uvědomovat velikost osobnosti otce Tomáše, kterého jsme většinou znali jen z pravidelných promluv Rádia Vatikán, nebo z katolických periodik.
Po skončení vernisáže přijali naši hosté z Říma pozvání
na společnou večeři, během které jsem měl možnost poznat
otce Tomáše i jako člověka prostého v jeho základní lidské
podobě. Měli jsme příležitost vyslechnout jeho slova vyznání rodné Moravě a Boskovicím, kde se v roce 1919 narodil.
Tehdy u číše moravského vína jsem poznal Tomáše Špidlíka jako člověka upřímně pokorného, jemuž hluboká víra
v Boha spolu s osobitým humorem vždy pomáhaly překonat
jak životní překážky, tak i významné pocty a úspěchy, které by nepochybně většinu z nás dokázaly srazit na kolena
nebo naopak oslnit a zaslepit.
Jmenování otce Tomáše Špidlíka kardinálem bylo logickým završením jeho práce pro církev, ale současně pravděpodobně jedinou odpovídající veřejnou odměnou a uznáním
Svatého stolce za jeho celoživotní dílo, přispěvší k pochopení a sbližování západního a východního křesťanství.
Poslední rozloučení veřejnosti s Tomášem kardinálem
Špidlíkem proběhlo v bazilice minor Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na staroslavném Velehradě –
středisku tisícileté cyrilometodějské tradice, kam byly jeho
tělesné ostatky na jeho osobní přání uloženy. Moravskou
komendu Českého velkopřevorství našeho řádu při této příležitosti zastoupil ak. soch. André Vícha, který z pověření komendy položil k rakvi otce Tomáše kytici bílých růží,
převázanou stuhou s dedikací Moravské komendy.
Ivan Koláčný, KCLJ
emeritní Moravský komtur
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Vzpomínka na Mons. ThDr. Josefa Koukla,
emeritního biskupa litoměřického

Zemřel biskup Jaroslav Škarvada
„Já už jsem starý a je jen otázkou týdnů nebo měsíců, kdy můj
život na této zemi skončí. Ale já tam na konci nevidím nějakou
tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená
náruč Boha, který mě provázel po celý život, a který mě právě
chce nyní dát definitivní život věčný. Asi tak, jako když housenka se zakuklí a pak se z ní stane motýl. Já mám tento cíl. Můj život má tento smysl. Já jdu domů. Do náručí svého nebeského
Otce. A potom platí to, co napsal sv. Pavel v 8. kapitole listu Římanům, že utrpení tohoto času nejsou úměrná slávě, která nás
čeká. Není to hezký pohled do budoucnosti?"

𝕄

Mons. Josef Koukl na řádové kapitule v Litoměřicích v roce 2004

𝕍

sobotu 22. května 2010, po páté hodině ranní zemřel náhle ve svém bytě v biskupské rezidenci v Litoměřicích ve věku 83 let Mons.
ThDr. Josef Koukl, emeritní litoměřický biskup. Pohřební mše sv. byla sloužena v sobotu 29. května ve
14 hodin v litoměřické katedrále sv. Štěpána, poté
byl uložen do biskupské hrobky na místním hřbitově.
Mons. Josef Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně.
Mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem
na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1.
7. 1945 maturoval. Od r. 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale
již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha
v Praze - Dejvicích. V červenci téhož roku odešel do
Sokolova, kde působil jako kaplan. Vojenskou službu vykonával u tzv. PTP do r. 1953. Po skončení vojny
vystřídal v kněžské službě několik farností. Od 1. 3.
1954 působil také jako pomocný kněz u sv. Víta.
Od 17. 11. 1970 místem jeho dalšího působení byly
Litoměřice. Josef Koukl se stal spirituálem zdejšího semináře a v březnu 1974 byl v Praze promován
na doktora teologie. Od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor
a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě. Dne 26. 7. 1989 byl jmenován sídelním
biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa. V této funkci přijal nelehký úkol obnovit činnost litoměřického
biskupství, oživit duchovní život diecéze. Toto poslání plnil se zanícením. Jeho aktivitám nezabránily ani
zdravotní potíže, které překonával s humorem.
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Když papež Jan Pavel II. jmenoval v prosinci roku
2003 diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Pavla Posáda, který biskupské svěcení přijal a biskupský úřad převzal až dne 28. 2. 2004, spravoval po
dobu dvou měsíců Mons. Koukl litoměřickou diecézi
jako administrátor diecéze. Po té se stal Mons. ThDr.
Josef Koukl emeritním biskupem. Vzhledem ke svým
jazykovým znalostem zastával velmi úspěšně i funkci biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.
V loňském roce uplynulo 20 let, kdy byl Mons. Josef Koukl jmenován 18. litoměřickým biskupem, letos na jaře jsme si připomněli 60 let od jeho kněžského svěcení.
Mons. Josef Koukl byl vždy příznivě nakloněn našemu řádu a vítal aktivity naší delegace. S výrazným
potěšením přijal publikace o obnově Mariánského
sloupu a o dějinách řádu. Setkávali jsme se a hovořili zejména na Mezinárodních poutích smíření v Hejnicích, kde býval hlavním celebrantem. Naposledy
tomu tak bylo letos 8. května. Seděli jsme u společného stolu při obědě, a když jsme se s ním loučili s tím,
že nejpozději v příštím roce se zde opět setkáme, pohlédl vzhůru a řekl „Když Pán Bůh dá“. Nemůžeme-li
naše příští setkání už uskutečnit, věnujme mu nejen
my ze Severu, ale i ostatní členové řádu vzpomínku a
modlitbu.
Čest jeho památce.
Antonín Schauer, KCLJ
velitel Severočeské delegace
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ons. ThDr. Jaroslav Škarvada, emeritní pomocný
biskup pražský, zemřel 14. června 2010 v Praze ve
věku nedožitých 86 let. Poslední rozloučení se konalo při slavení eucharistické oběti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 21. června 2010.
Často se o něm hovořilo jako o „nenapravitelném optimistovi“, který svou dobrou náladou dokázal „nakazit“ všechny
kolem sebe. A přitom prošel tolikerou beznadějí a zažil mnoho
těžkých chvil 20. století. Sám jeho život byl ovšem svědectvím
o naději. Jeho životní pouť dávala tušit, z jakého životadárného pramene čerpal.
Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 v Praze na Královských Vinohradech. Gymnázium, kde pomalu dozrávalo
jeho přesvědčení o kněžském povolání, dokončil v roce 1943.
Za války navštěvoval přednášky Studia catholica, neakademického semináře, kde po uzavření vysokých škol bylo možné
studovat teologii. Po osvobození ve studiu pokračoval v Římě,
kde byl od roku 1945 posluchačem papežské Lateránské a
Gregoriánské univerzity a později alumnem české papežské
koleje Nepomucenum. Studium ukončil doktorátem. Na kněze
byl vysvěcen 12. března 1949. Vinou politické situace v bývalém Československu byl ovšem jeho návrat do vlasti znemožněn. Místo návratu domů byl poslán jako kaplan do farnosti
San Vito al Tagliamento v Benátsku. Po čtyřech letech, která
strávil ve městě, jehož obecní rada ho potom, co se stal biskupem, jmenovala čestným občanem, působil jako profesor dogmatiky v regionálním semináři v Chieti. Tam vyučoval deset
let. Od roku 1965 působil jako sekretář kardinála Berana. Po
jeho příjezdu z internace v Radvanově do Říma s ním Škarvada spolu s Karlem Skalickým spolupracoval až do jeho smrti v roce 1969. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů rozptýlených po celém světě a v letech 1970–1991 byl rovněž spolupracovníkem vatikánského
Státního sekretariátu.
Činnost koordinátorů duchovní služby pro uprchlíky z komunistických zemí byla posílena s nástupem papeže Jana Pavla II., který dal exilům komunistických zemí biskupy. Dne 18.
prosince 1982 byl Škarvada jmenován titulárním biskupem litomyšlským a 6. ledna 1983 byl papežem Janem Pavlem II.
v bazilice sv. Petra vysvěcen. Úkolem jeho biskupské služby bylo nadále řízení pastorace českých krajanů v zahraničí.
Kromě toho se však na vlnách Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení.
V listopadu 1989 se podílel na přípravě svatořečení blahoslavené Anežky. Po pádu komunismu se biskup Škarvada snažil co nejdřív dostat do Prahy. Pro Svatého otce sepsal zprávu
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o dění v Československu a doručil mu pozvání pozdějšího prezidenta Václava Havla k návštěvě..
Dne 28. srpna 1991 byl otec biskup Škarvada jmenován
pražským světícím biskupem. Od listopadu 1991 do února
2001 zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a od ledna 1993 do září 2002 byl proboštem Metropolitní
kapituly u sv. Víta v Praze. Po dovršení 75 let požádal papeže o uvolnění z úřadu biskupa. Jan Pavel II. jeho žádosti vyhověl 25. září 2002.
Dokud mu to zdraví dovolovalo, pomáhal v pastoraci. Dne
28. října 2003 mu prezident republiky udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Dne 18. prosince 2003 byl jmenován delegátem Svatého
stolce pro Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou.
[O. V. s použitím materiálů pražského arcibiskupství]
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Řetězová modlitba Pražské komendy a její osobní verze
Od 8.říina 2009 si členové komendy po týdnu předávali jako štafetu Modlitbu Řádu sv. Lazara. Nositel
řetězové modlitby (až na dvě osobní výjimky) se modlil vždy v 7 hodin ráno a ostatní se mohli k němu v duchu připojit.
Několikrát jsme si na Jour Fixe řekli, že v naší řetězové modlitbě nacházíme hluboký smysl pro naše společenství.
Měla i pro mne osobně velký význam. Obvykle
v sedm hodin ráno mi zazvoní budík – zvykl jsem si
s touto modlitbou vstávat a při ranní kávě u okna do
zahrady, kde se střídala roční období, jsem s ní začínal
den. A jak jsem ji každodenně opakoval, přidával jsem
si vlastní myšlenky a vlastní věty.
O některé bych se rád s vámi spolubratrsky podělil.
⊛⊛⊛
Pane Ježíši Kriste, který jsi nás z neskonalého milosrdenství do sboru hospitálních rytířů svatého Lazara Jeruzalémského povolal, přijmi naši vděčnost za tak
velkou milost.
…který jsi mne … přijmi mou vděčnost … Vztáhnu-li
to takto sám na sebe, má to náhle jiný význam, než
když říkám „nás“ a „naši“.
Co je pro mne Řád? Drahý klub? Spolek milovníků
uniforem, metálů a praporů? Baráčnictvo či zahrádkářstvo s příliš mnoha lidskými neduhy?
Pane, děkuji Ti, že mám svobodu volby vnímat Řád
tak, abych pokládal za milost, že v něm jsem a mohl Ti
být za to vděčný.
Dej, abychom sjednoceni Tvoji láskou toužili Ti
sloužit k nejvyšším vzorům křesťanského rytířstva.
Pane, dej ať si zasloužím být křesťanským rytířem. Díky za to, že mi Řád přináší časté morální výzvy k jasným postojům osobním – kéž jsou rytířské. Za
jeho sjednocení ve Tvé lásce se neustávám modlit.
Od dnů umírání a smrti své ženy mnoho přemýšlím o konci vlastních dnů. Daruj mi, Pane, umírání a
smrt křesťanského rytíře, i když nemám tušení, co to
v dnešní době může být.
Nechť Nejsvětější Panna, ochránkyně svaté víry,
svatý Lazar, Tvůj přítel a náš patron, nechť sbor Tvých
svatých udělí nám světlo a sílu k plnění povinností,
které na sebe radostně přijímáme.
Nechť mi ještě udělí i pokoru, neboť v tom, co jsem
na sebe vzal, bylo i mnoho pýchy. Být velitelem komendy je pokání za neuvážené ambice. Dej, Pane, ať
z Pražské komendy povstane rytíř, který by tuto hodnost převzal a zastával ji lépe než já.
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Utvrď nás v křesťanské víře, abychom byli věrni
Svatému Otci, svým biskupům a kněžím, abychom byli
poslušni příkazů svého velmistra a představených, daných nám Bohem a naším Řádem.
Neodchýlil jsem se, ale to není dost. Utvrď mě,
Pane, především v každodenní lásce k Tobě a Tvému
poselství, které Církev ztělesňuje. A co se týče poslušnosti, jsem z generace, které se při tom slově ježí vlasy. Vyučuj mě, Pane, o této rytířské ctnosti.
Zachovej nás vždy odhodlané k dobrým činům.
Ty sčítej, Pane, mé dobré činy, ne já – nemyslím, že
by to mělo být něco, co dělat mám a dělám, nebo dokonce to, co dělat mám a nedělám, a náhle se rozhodnu splatit dluh. Ano, ať jsem k dobrým činům odhodlaný, ať jsem jim nakloněný, ať jsem připravený je udělat, pak mi je pošleš a já Tvé výzvě porozumím.
Nechť jednota Církve je oporou křesťanství zvlášť
ve Tvé Svaté zemi.
Pane, ať také v Evropě je jednota Církve oporou
křesťanství a křesťanství oporou Evropy, velmi to potřebujeme!
Pane Ježíši Kriste, dovol nám, abychom mohli sloužit nemocným, chorým, potřebným, vězňům, zajatcům
a opuštěným, aby přijímali naše dobrodiní a naše almužny.
Pane, dej, ať moji spolubratři nezapomínají, že cokoliv učiní jednomu z těchto, Tobě učiní. A mně, lékaři, dej, ať aspoň neškodím, a pokud prospívám, ať se
to děje ke cti a chvále Boha, Panny Marie a Svatého
Lazara, amen.
⊛⊛⊛
Od počátku měsíce června se s přispěním členů
Pražské komendy modlím denně v 7 hodin ráno Modlitbu Řádu sv.Lazara, Otče náš a Zdrávas Maria za
uchování jednoty, smyslu a hodnot Řádu a za zdar Orléánské kapituly, svolané na letošní podzim.
Prosím i ostatní součásti Českého velkopřevorství,
aby se připojily. Požádal jsem Severočeskou delegaci,
zatím bez odpovědi, ale věřím, že přijde.
Velmi si cením, že Pražská komenda může prohlásit: jsme v této době věrni našemu velkopřevorovi,
protektorům Řádu a jeho podstatě ve smyslu křesťanství, charity a rytířství.
Modlitba však vydá za mnoho prohlášení.

Doc. Dr. Kamil Kalina, KLJ
velitel Pražské komendy
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Severočeská delegace
Letní semestr přednášek, které naše delegace pořádá společně s Českou křesťanskou akademií v Liberci, jsme ukončili začátkem května.
V průběhu semestru přednášeli chev. Kamil Kalina (Drogy, morálka a spiritualita), Mons. Tomáš Halík (Duchovní klima v Evropě), PhDr.
Jan Šolc (Nesnadnosti mé cesty k víře) a Miroslav Těšina (Severní část Svatojakubské cesty, její duchovní, historická a turistická tvář).
Tyto přednášky nám umožňují prezentovat se
před širší veřejností, která často vůbec o existenci lazariánů nevěděla. Uskutečnily se v univerzitní knihovně, kromě přednášky prof. Halíka. Tu bylo nutné přemístit pro veliký počet posluchačů do rozšířeného velkého sálu Krajské
vědecké knihovny. Bylo pro nás významné, že
bratr Kalina ve své přednášce vystupoval nejen
jako národní koordinátor drogové prevence, ale
zdůrazňoval své lazariáství. Stejně tak vystupoval ve své, hojně akademickou obcí navštívené přednášce v říjnu loňského roku, bratr P. Miloš Raban. Zjišťujeme s uspokojením, že se o našich přednáškách v Liberci mluví, že o jejich obsah mají zájem i ti, kteří se z řady důvodů akce
nezúčastnili. Liberec je až přesycen každodenně nejrůznějšími duchovními i kulturními akcemi, takže je pro nás potěšitelné, když námi
pořádané přednášky, nebo koncerty nezapadnou. V Hejnicích se 8. května uskutečnila tradiční Mezinárodní pouť smíření. Ta již patří mezi
významné duchovní akce v Trojmezí, i když letošní bohoslužby se zúčastnilo méně poutníků z Polska, než v letech minulých. Ze Žitavska
přijelo opět několik autobusů i aut. Poutě se zúčastnili všichni členové Severočeské delegace, ať v lavici, v plášti, nebo u oltáře, v liturgickém oblečení. S radostí jsme uvítali mezi sebou
velitele Pražské komendy chev. Kamila Kalinu.
Opět jsme nebyli jen pasivními účastníky. Chev.
Alan Uhura četl české prosby. Chev. Kalina a já
jsme byli pověřeni přinést Mons. Josefu Kouklovi, hlavnímu celebrantovi, obětní dary. Netušili
jsme, že naše setkání s emeritním litoměřickým
biskupem a příznivcem řádu je poslední. Že si
ho za týden po pouti zavolá Pán.
Bazilika a bývalý klášter v Hejnicích je naším
duchovním centrem. Jsme rádi, že se stává i významným místem Českého velkopřevorství, což
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▲ Z návštěvy kolínského arcibiskupa Mons. Meisnera ▼

dokumentuje i účast chev. Vankeho, Řehoře a
otce Pavla Porochnavce na letošních exerciciích
zde konaných. O významu Hejnického centra vybudovaného a spravovaného bratrem P. Milošem
Rabanem svědčí i skutečnost, že Hejnice dne
17. června navštívil v doprovodu Mons. Duky,
Mons. Baxanta a papežského nuncia Mons. Diega Causera při své návštěvě litoměřické diecéze
J. Em. Joachim Meisner, arcibiskup z Kolína nad
Rýnem. Zde se uskutečnil kněžský den litoměřické diecéze na závěr Roku kněží.
Těšíme se, že krásnou duchovní atmosféru tohoto poutního místa budou moci vnímat všichni
naši členové, postulanti a společníci při plánované Generální kapitule v září.
Antonín Schauer, KCLJ
velitel Severočeské delegace
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Oslavy 20. výročí hnutí
Na vlastních nohou – Stonožka
a 10 let jeho spolupráce s AČR
v Praze na Julisce 13. 6. 2010

Do vaší knihovny
Slavomír Ravik: O světcích a patronech
Levné knihy KMa, s. r. o., 2006
Velká encyklopedie určená všem zájemcům o historii křesťanství. Přehlednou a čtivou formou seznamuje čtenáře s příběhy několika stovek nejznámějších světců, mužů a žen, kteří svými činy a myšlenkami ovlivňovali a
stále ještě ovlivňují světové dějiny. Jsou mezi nimi bibličtí proroci, apoštolové, první papežové, biskupové, slavní panovníci středověku, velcí myslitelé,
zakladatelé řádů, misionáři, léčitelé … Mnozí z nich se v průběhu věků stali patrony zemí, měst a řemesel, ochránci před živly a pomocníky proti nemocem. U většiny z nich se čtenář doví, kdy mají podle římského kalendáře svátek jejich současní jmenovci, podle jakých atributů je lze určit ve výtvarném umění, které chrámy či kláštery ve světě jim jsou zasvěceny a kde
jsou uloženy jejich ostatky. Autor v publikaci nabízí čtenářům pohled do
jedné z nepříliš známých kapitol kulturní historie lidstva. Text je doplněn
zasvěceným komentářem a výběrem kreseb Albrechta Dürera.

Představitelé našeho řádu (bailli chev. Vanke a kancléř
chev. Řehoř) předali prezidentce hnutí csr. Běle Gran
Jensen, člence Norského velkopřevorství, symbolický šek
jako příspěvek ČVP na společný projekt Stonožky a AČR
– opravu školy v afghánské provincii Lógar. Paní Jensen
byla dále vyznamenána zlatou pamětní medailí knížete
Schwarzenberga, zakladatele obnoveného Českého
velkopřevorství.

Slavomír Ravik: Biblické příběhy
Levné knihy KMa, s. r. o., 2006
Bible je pokladnicí nejrůznějších příběhů – milostných, dobrodružných, válečných, náboženských, mnohdy i téměř detektivních či kriminálních, jejichž znalost bezesporu patří k základům všeobecného vzdělání. Biblické
texty ovlivňovaly a formovaly naše myšlení a dodnes, často mimoděk, užíváme jejich pojmovou výbavu, i když ta v našich moderních obratech ztratila původní smysl. Autor v publikaci nabízí čtenářům reprezentativní výběr
z příběhů Starého i Nového zákona, doplněný zasvěceným komentářem a
ilustrovaný stovkami obrazů vynikajících umělců minulých staletí.

Princ Michael z Albany, hlava dynastie Stewartů: Skotsko

Kniha Skotsko – zapomenutá monarchie náleží k nejzajímavějším a nejobšírněji
pojatým historickým pracím. Nevypráví pouze o těžkých zkouškách a utrpení
vytrvalého a poctivého národa, ale proniká i do překvapivého přediva politických intrik, aby odhalovala dosud nevyřčené pravdy o úplatcích, korupci a zastrašování, jež vedly k zániku svrchovanosti Skotska. Je to příběh parlamentních spiknutí, násilných uchvácení královských korun, úkladných vražd. Jsou
to dějiny podané tak, jak se vždycky měly předkládat: přesvědčivá výpověď
o cílevědomé dynastii Skotů, královském rodu Stewartů, jejichž nejstarší dědic, autor této knihy, je předsedou Evropské rady princů ve Štrasburku. Do tohoto úřadu byl jednomyslně zvolen v červnu 1992, kdy rakouská habsburská
dynastie uvolnila předsednictví, které zastávala 46 let.

Miroslav Pavlák, BLJ
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FOTO LUBOMÍR DUFEK A kVOJTĚCH PŘIBYL

Zapomenutá monarchie. Skutečný příběh dynastie Stewartů a utajovaného nástupnictví králů a královen Skotů
Volvox Globator, 2000
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