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časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského – bohemia

† P. Miloš Raban, ThD., SChLJ Florence Nightingale

FOTO DANIEL VOJTÍŠEK

Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ: 80

Připomínáme slavnostní 80. jubileum našeho milého spolubratra a kolegy, prof. Oskara Andryska, dlouholetého významného a zasloužilého člena Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc, onkolog a primář následné péče v Nemocnici Měšice, se celý život věnuje výzkumu rakoviny a patří
k předním osobnostem české onkologie. Stál za objevem souvislosti mezi psychickým stavem pacienta a výskytem rakoviny. V první
polovině 90. let stál za založením České asociace pro nádorovou terapii.
Jeho léčebné praktiky vycházejí kromě klasických metod také z výzkumu fyziologických pochodů v mozku, které podporují u člověka
dobrou náladu. Možná i proto dostal pan profesor do vínku, jak sám říká „dar od Boha“, a to svou veselou povahu. Je přesvědčen, že
pacienty je potřeba udržet v dobré náladě.
Jakožto člen Klubu mysliveckých kmetů čerpá energii, kterou rozdává svým pacientům, především v lesích. Myslivosti propadl Oskar
Andrysek jako kluk díky milovanému skautingu.
Přejeme do dalších let hojnost Božího požehnání, pevného zdraví, elánu a veselosti!

Slovo na cestu
O ekumenismu

PUBLIC DOMAIN ARCHIVES

Potká se katolík s protestantem. „Víte, co říkáme my protestanti
o vás katolících? Že neznáte Bibli, že jste nevzdělaní, pověreční a
vlažní.“ „A víte, co říkáme my katolíci o vás? ,“ opáčí katolík, „Vůbec
nic.“
Tento bonmot dobře vystihuje atmosféru dnešního ekumenismu.
I když katolíci jsou s Biblí obeznámeni a o protestantech mluví a to
přinejmenším v lednu, kdy se organizují týdny modliteb za sjednocení
křesťanů a to jak z iniciativy církví protestantských, tak z té katolické.
Přesto to ale pořád není ono.
Janovo evangelium nám zaznamenalo Ježíšovu prosbu: „aby všichni
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby
tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Sjednocení Ježíše s Bohem bylo jedinečné, ale přesto je pro nás příkladné. Ježíš totiž nehledal nikdy sebe.
„Nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“, říká opět v Janově evangeliu, a ještě „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě
poslal, a dokonal jeho dílo.“
Toto nacházení své identity v Bohu je základem pravé křesťanské
církve. Jistěže i s věrností ke všemu, co Bůh církvi za dobu její existence daroval. Křesťanství existuje 2.000 let; rozdělení církve nastalo
až v druhém tisíciletí, ale nelze přehlédnout, že od počátku vyvstávaly
věroučné a disciplinární spory a musely se řešit. Ty nejstarší máme
zaznamenány v listech apoštola Pavla. Nemysleme si proto, že existovala nějaká zlatá doba všeobecné jednoty a míru. Křesťanská víra žije
od počátku v jakémsi napětí a v neustálém úsilí o jednotu.
V Perspektivách 24/2010 byl zveřejněn příspěvek evangelického
teologa k 100 letům ekumenického úsilí, kde naznačuje, že katolická
církev upustila od tzv. „ekumenismu návratu“, představy, že jednoty
bude dosaženo tehdy, když všichni ostatní se navrátí do katolické
církve. Reakce na sebe nedala dlouho čekat a na výzvu čtenáře korigovaly Perspektivy zmiňovaný názor s tím, že „ekumenismus návratu“
trvá.
Samozřejmě, že diskuse pokračuje ve způsobu tohoto návratu a
v zachování všeho přínosného, co protestantské hnutí v dějinách přineslo. Katolická církev v tomto směru oplývá zkušeností s různými
řády, kongregacemi a hnutími, které v minulosti rovněž vedly mezi
sebou nesmiřitelné půtky, a které musel mírnit i papež. Proč by podobný „modus vivendi“ nemohl fungovat i v sjednocené církvi budoucnosti?
Příkladem nechť nám je pět anglikánských biskupů, kteří se koncem roku 2010 rozhodli přejít do plného společenství s katolickou
církví spolu s 50 kněžími. Přitom se bude dbát na to, aby se neztratilo nic z anglikánského dědictví včetně ženatých kněží. „Možná to
k Římu nakloní stovky dalších a to i laiků,“ uvažuje jeden z biskupů,
přesto v tom anglikánský primas nespatřuje projev agresivity a destabilizace a sešel se s papežem, aby danou situaci řešili klidně.
Kdysi jsme do Velké Británie zaslali poselství o smíření evangelické
a katolické církve jako povzbuzení k míru v Severním Irsku. Nyní se
nám z britských ostrovů poselství vrací.
P. Mgr. Zdeněk Skalický
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Z Velké rady

Slovo kancléře
Vážené a milé sestry a bratři,
vážení a milí příznivci našeho řádu, čtenáři Reunionu,
konec loňského roku nás naplnil velikou radostí a hrdostí, když byl 50. velmistrem zvolen poprvé v řádové
historii Čech.
Také proto bude prvé číslo Reunionu v roce 2011 trochu odlišné od zaběhnutého redakčního pořádku. Nezřídka mi lidé s nedostatečnou znalostí věci kladou otázku,
jejíž začátek je až infekčně podobný: „Slyšel jsem, že
u vás v tom řádu panují nějaké neshody, snad rozkol, či
schizma, či několik skupin proti sobě stojících, etc.“ Odpovídám obvykle následujícím způsobem: “Veškeré relevantní informace zveřejňujeme na našem webu. Záleží
tedy pouze na tom, zda o věc jevíte opravdový zájem a
chcete se seriózně zabývat podrobnostmi. Máme hodně
práce, mnoho projektů a plánů do budoucna, a plýtvat
časem na obranu před opakovanými ataky lidí, jejichž
zřejmě jediným cílem je škodit, nám připadá nerozumné.“
Má smysl se na stránkách tohoto periodika, které své
čtenáře informuje spíše o věcech duchovních, historicko-badatelských a o aktualitách v oblasti pomoci potřebným, vůbec zabývat problémy, které se vyskytují v mnohých lidských společenstvích? Po důkladném zvážení
v redakci převládla vůle toto téma otevřít a podat vysvětlení shrnující historické důvody vzniku dvou obediencí,
situaci u nás po roce 2000 a soudní dohru vzniklých pří.
Je také mou milou povinností v prvním čísle nového
roku poděkovat všem, kteří se zasloužili o pravidelné
vydávání našeho Reunionu. Osobně z toho mám radost,
podle mého názoru časopis roste „do krásy“ – myšleno
obsahem a pestrostí článků – a věřím, že členové i příznivci časopisu rozesílají odkaz na jeho webové stránky,
jak jen slušnost internetové korespondence dovoluje!

První zasedání Velké rady v r. 2011 se konalo 19. ledna, další se podle zaběhnutého pořádku budou
konat vždy třetí středu v měsíci. Jednání proběhlo podle plánu, po úvodní modlitbě za zesnulé
P. Miloše Rabana a Karla Stádníka a schválení minulého zápisu bylo zahájeno jednání, které se
zabývalo:
•
•
•
•
•
•
•

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP, na byl přizván také chev. Ivan Koláčný. Po
úvodní modlitbě zahájil bailli jednání a omluvil nepřítomné.
•
•
•
•
•
•

•

P.S. Pevně věřím, že modlitby Svatého Otce i velmi odvážná a neobvyklá mise italského ministra zahraničí po
státech Evropské unie najdou také v našich srdcích své
místo, že pomohou najít pokoj našim křesťanským bratřím a přispějí k uklidnění situace na Blízkém východě.
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žádost o svolení ke vstupu a k působení v Řádu pro duchovní byla napsána a odeslána,
Velká rada schválila příspěvek pro DPL Opařany ve výši 40.000 Kč, částka byla zaslána,
Autolékárničky – dojednáno na AP, informace byla zveřejněna v Acta Curiae a Katolickém
týdeníku,
materiály k vydání Výroční zprávy 2010 jsou částečně připraveny, zpráva vyjde ve stanoveném
termínu,
do konce ledna bude zpracován seznam členů pro mezinárodní sekretariát, zaslány příspěvky a
hlášení charitativních aktivit za minulý rok,
od Nového roku tiskne Reunion chev. Řehoř. Členové velkopřevorství se žádají, aby
sponzorovali nejen řádové aktivity, ale též zajištění tisku a distribuce Reunionu.
Na únorové jednání VR jsou přizváni chev. Koláčný (záležitosti Moravské komendy) a cfr. Šíma
(delegace Vrchovina).

Jednání Velké rady 16. února 2011

•

Atavis et Armis!
Petr J. Řehoř, KCLJ
kancléř Českého velkopřevorství
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Jednání Velké rady 19. ledna 2011

Bailli požádal o schválení zápisu z jednání minulé Velké rady, konané dne 19. ledna 2011.
K zápisu nebylo žádných připomínek a byl schválen.
Bailli seznámil přítomné s Notifikací velmistra č. 3/2011 a dalšími dokumenty mezinárodního
sekretariátu, vztahujícími se k poplatkům za přijímání do Řádu.
V široké debatě byl probrán stav všech zájemců o členství v Řádu sv. Lazara, úkoly pro velitele
komend byly konkrétně a jmenovitě definovány.
Velká rada vstoupila v jednání se zástupci Pivečkovy nadace o možnosti spolupráce, cílené
zejména na africké země.
Byla podána informace o konání Generální kapituly ve dnech 16.–18. 9. 2011 v Bludově.
Ubytování bude v penzionu Diana ve Velkých Losinách. Celou akci doporučujeme využít
k uspořádání rodinného výletu do tohoto krásného kraje (doplňkový program bude připraven).
Cfr. Zdeněk Kučera informoval, že změny stanov (usnesení kapituly 2008–2010) byly
Ministerstvem vnitra akceptovány. Stanovy budou publikovány na internetové stránce.
Chev. Ivan Koláčný informoval o personální situaci v Moravské komendě. Moravská komenda se
opětovně vrací na Vranov, což bylo Velkou radou přivítáno. Účastní se slavností, záměrem je ve
spolupráci s místními duchovními vytvořit z Vranova základnu Lazariánské pomoci, o. p. s.
Bailli dále informoval o aktivitách skautů ze Strakonic (p. Karel Trávníček), již 18 let
spolupracují s Psychiatrickou léčebnou v Oseku a snahou kolínských skautů (p. Jan Hora)
o vytvoření obdobné skupiny.

Ondřej F. Vanke, GCLJ, bailli ČVP
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Sjednocení nic v cestě nestojí.
Je však třeba si připomenout a pojmenovat příčiny, proč jsme se historicky rozdělili.
Nejprve se o to pokusíme. Potom se můžeme vydat na průzkum nových horizontů…

NOV
HORI
ZONTY
Následující čtyřstranu připravil redakční kruh

Kořeny rozkolu v Řádu sv. Lazara
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského měl od dob křížové výpravy, v jejímž čele stál
svatý Ludvík, nejbližší vztahy s Francií a naopak. Tato tradice, právě sv. Ludvíkem založená,
přetrvala až do dnešních dnů, byť byla událostmi politickými v některých dobách přerušena
nebo přetržena.
Ludvík IX. byl posledním z evropských panovníků, který osobně účastí na křížové výpravě
usiloval o osvobození a ochranu Svaté země.
Snad to a ještě obdiv k osobě zbožného a rytířského krále způsobil, že svatolazarští rytíři se
věrně přimkli k němu, k jeho rodu a Francii vůbec. To se projevilo mimo jiné i v jejich podpoře
Karla z Anjou při jeho neúspěšné kandidatuře
na jeruzalémský trůn. Francouzští králové jim
pak opláceli stejnou měrou.
Po pádu Akkonu lazariáni navázali na dlouhodobě budované vztahy s Francií, kam prvně
přibyli v roce 1149. Krátce na to v roce 1154 byl
řád obdarován Ludvíkem VII. hradem Boigny
sur Bionne u Orléansu, kde založil svou nejvýznamnější komendu a kde má dodnes magistrální sídlo. Odsud se lazariáni rozšířili dále po celé
Francii a založili významnou komendu i v Paříži,
na území dnešní pařížské čtvrti Saint-Lazare.
Řád se postupně rozšiřoval po celé Evropě,
historicky nejstarší komendy vznikaly ve Švýcarsku, dále ve Skotsku, v Německu, v Uhrách,
Rakousku a posléze i v Čechách.
Zvláštní vývoj řádové expanze proběhl na Sicílii, kde byl řád obdarován římským císařem
Friedrichem II. rozsáhlými pozemky, což vedlo
roku 1221 k založení dalšího velmi významného
velkopřevorství v Capuy.
Francouzský král Filip IV. řečený Sličný, který se tak tvrdě zasloužil o likvidaci řádu templářského, naopak v červenci roku 1308 vydal
v Poitiers dekret, kterým vzal svatolazarský řád
pod svou osobní ochranu, jež se stala dědičnou
ochranou nástupců svatého Ludvíka. Od té doby
francouzští králové ke své velké titulatuře připojili i titul „Ochránce řádu svatého Lazara“.

Svatolazarští rytíři pak věrně stáli po boku
francouzských králů a v mnoha případech bojovali za zájmy Francie, v níž řád, narozdíl od
zemí zmítaných reformací, která lazariány de
facto smetla a majetek zkonfiskovala (Švýcarsko, Čechy, Německo), zaznamenal největší svůj
historický rozkvět.
Přesto (nebo možná právě proto) ze strany
římských papežů vznikaly tendence sloučit lazariány do jiných církevních řádů. Tyto snahy,
ač byly artikulovány v závazných papežských
bullách, byly však fakticky ignorovány a řád si
zachoval po celou historii svou samostatnost a
svébytnost.
Nedá se však říci, že by se podařilo po celou
dobu zachovat i jednotu řádu. Jeho rychlá expanze a bohatnutí vedlo k částečné národnostní
difenciaci a k napětí, které vyvrcholilo roku
1517 odštěpením velkopřevorství kapujského, do
jehož čela jako velmistra ustanovil 13. 11. 1572
papež Řehoř XIII. Emmanuela Philiberta III.,
vévodu savojského, a změnil dosavadní augustiniánskou řeholi této odštěpené větve na cisterciáckou.
Stejnou bullou papež dále řádu odňal rozsáhlé řádové državy ve Španělsku a svěřil je španělské koruně. Tímto zásahem byl řád reálně
rozdělen do tří separátně se vyvíjejících větví:
francouzské, italské a španělské.
Zatímco italská větev postupně zanikala, až
se proměnila v roce 1831 v občanský obecně
záslužný řád, francouzsko-španělská dichotomie
řádu přetrvala.
Francouzský král jako ochránce řádu, jehož
velmistr dlel v Boigny, nesl tento zásah pochopitelně velmi úkorně a s nelibostí, neboť to vnímal
jako poškození řádu i svých vlastních nároků a
zájmů.
A právě tento okamžik a toto opatření silně
ovlivnily další řádový vývoj a založily ložisko
řádového rozkolu, který se tak či onak, přímo
či zprostředkovaně tak bolestně projevuje do
dnešních dnů.
Red.

Renesance Řádu sv. Lazara Jerusalemského
Řád v roce 1910 zřídil v Paříži kancléřský úřad.
Vznikly dědičné komendy de la Monte de Murs a
Saint de Boilleul. Nová éra však nastala rokem
1930, kdy Řád sv. Lazara Jerusalemského již vystupoval jako samostatná organisace se sociální
a charitativní náplní. V r. 1930 byla ve Španělsku svolána řádová kapitula sestávající z majitelů dědičných komend. Členy kapituly byl zvolen
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do hodnosti španělského velkobailiho princ don
Francisco de Borbón y de la Torre, vévoda Sevillský. Roku 1931 vydal manifest, kterým všem
členům Řádu připomíná řádové tradiční povinnosti, ke kterým patří ochrana náboženství, pomoc raněným, nemocným a péče o malomocné.
Lepra, tento odvěký nepřítel lazariánů nebyl
poražen, ale je na ústupu. V dnešní době se dá

5

malomocenství léčit a i vyléčit, ale zatím ne docela odstranit. Na světě jsou stále ještě miliony
malomocných. Více jak polovina jich žije v Asii.
V samotné Indii, dle nepřesných úředních zpráv,
je přes milion nemocných touto chorobou. Lepra
nevymizela ani z Afriky a z Jižní Ameriky. Starat se o malomocné, si vzal, mimo jiných řádových spolubratrů, za úkol i hlavní špitálník ČVP,
rytíř-komtur Dr. Otakar Hřebík.
Při řádové sociální a charitativní činnosti,
oproti dřívějším létům, našly v Řádu uplatnění
i ženy a to jak řádové dámy, tak Členky pomocné řádové služby.
Ve Španělsku byl Řád uznán státem jako sociální a charitativní organisace. Úřední listina
vydaná ministrem vnitra zní:
Ustavení ze dne 9. května 1940.
Oficielním oznámením Španělského státu ze
dne 10.5.1940.
Nařízení z 9. května 1940.
Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jerusalemského je tímto oficielně prohlášen za sociální
a charitativní organisaci pro celé Španělsko.
Všichni členové, dle článku 12. uvedeného ve stanovách smějí používat odznaky, vyznamenání a
uniformy.
Madrid 9. května 1940.
Serrano Suner
ministr vnitra
Rozmach našeho Řádu spočíval i v tom, že se
začaly obnovovat po celém křesťanském světě
národní velkopřevorství, velkobailiviky a řádové
delegace. To také platí o Českém velkopřevorství.
Když se v roce 1952 vzdal velmistrovské hodnosti vévoda ze Sevilly, byl roku 1953 zvolen
jeho syn, princ Francisco de Borbón y de Borbón, jako místodržící s právy velmistra. V roce
1959, 17. prosince, byl pak dekretem jmenován
velmistrem.
Roku 1967 byl zvolen do hodnosti velmistra
princ Karel Filip Orléanský, vévoda z Nemours,
který dal řádu novou moderní ústavu, která
však odpovídá řádovým starobylým tradicím.
Na generální kapitule v roce 1969 byl zvolen
velmistrem Pierre Cossé, 12. vévoda z Brissacu,
který již od roku 1956 zastával hodnost generálního administrátora.
Tato volba způsobila opět jedno rozdělení
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Vznikly dvě
řádové větve, poněvadž při volbě se vytvořily
dvě skupiny a každá trvala nesmlouvavě na
svém kandidátu. Ta část, representovaná Karlem Filipem Orleánským se odštěpila a zvolila
své sídlo na Maltě. Ti rytíři, kteří volili vévodu
z Brissacu, zůstali věrni staré řádové tradici a
sídlu v Boigny.
Podíváme se však ještě jednou zpět, k nám do
Čech. České velkopřevorství nabylo opět nále-

6

žité struktury před 51 roky (1937). Velkopřevorem byl jmenován J. J. Karel kníže ze Schwarzenbergu, nevlastní bratr dnešního velkopřevora a referendáře ČVP Dr. Radslava hraběte
Kinského ze Vchynic a Tetova.
Památná jsou slova knížete Schwarzenberga:
„v těchto pro křesťanství bouřlivých letech má
ekumenický Řád sv. Lazara Jerusalemského
důležitý úkol, sloužit společnému úsilí všech
křesťanů, majících zájem o rytířství, ctnosti a
národní dědictví a to i křesťanů stojících mimo
katolickou církev“.
K členům obnoveného ČVP patřili: Bedřich
Karel hrabě Kinský, Edmund hrabě Černín
z Chudenic (dnešní herold ČVP), Leopold hrabě
Podstatzký, Jan Lexa z Aehrenthalu, František
princ Schwarzenberg, Bedřich hrabě Strachwitz, Jiří Weyr, Ing. Arch. Břetislav Štorm a
další.
První Československá republika nebyla příliš
nak loněna rytířským řadům a neuznávala také
svrchovaný řád Maltský. Mnohem drastičtěji si
však počínali tvůrci tzv. „protektorátu“. Celá
řada našich členů poznala peklo koncentračních
táborů a vyslýchací metody gestapa. Popraven
byl rytíř JUDr. Vladimír Hruban, komoří J. S.
papeže Pia XII. a rovněž Mons. Dr. Antonín
hrabě Bořek Dohalský z Dohalic přišel o život.
Nikdo z členů našeho ČVP však s okupanty
nekolaboroval. Někteří čeští občané německé
národnosti se sice stali říšskými občany podle
okupantského dekretu, žádný z nich se však
v nacistické straně neexponoval.
Při Eucharistickém kongresu v Praze r. 1936,
kde francouzský kardinál Verdier působil jako
papežský legát, se rytířské řády zúčastnily in
corpore, jak píše Radslav hrabě Kinský. Byla to
jedna z posledních celonárodních manifestací,
které se jednotně účastnily všechny národnosti
naší republiky, které pojila společná modlitba
k českým svatým patronům. Doprovod kar
dinála tvořili čeští rytíři v uniformách. Zde
mohu ještě jen dodat, že náš zesnulý velkopřevor Dr. Karel kníže Schwarzenberg byl r. 1945
při přestřelce u Mirotic, v uniformě důstojníka
československé armády, zraněn.
Po druhé světové válce přišlo jen krátké období, ve kterém ČVP mohlo pokračovat v činnosti. Po roce 1948 byly opět rozpuštěny všechny
spolky a organisace, tehdy ideově nevyhovující. Jejich funkcionáři byli zavíráni (ač později
rehabilitováni), a tak ustala i existence všech
rytířských řádů. Tou dobou také mnoho našich
spolubratrů odešlo do ciziny.
Po 25 letech stagnace začali v roce 1973,
se souhlasem J. J. knížete Schwarzenberga,
organizovat České velkopřevorství mimo vlast
bývalý referendář ČVP rytíř-velkokřižník Jiří
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Weyr (zemřel 1974 v USA) a rytíř Jiří Pořízka
z Jestřebí. Naše ČVP, oproti jiným národním
velkopřevorstvím mělo to štěstí, že do jeho čela
již od samého počátku se postavili významní a
aktivní spolubratři. Velkopřevorem zůstal Dr.
Karel kníže Schwarzenberg, bailivem byl jmenován Dr. Radslav hrabě Kinský ze Vchynic a
Tetova. Kancléřský úřad převzal Dr. Ferdinand
Menčík z Menštejna, který se záhy stal hybnou
silou ČVP.
Nových členů přibývalo a tak 16. února 1980,
pod vedením Bedřicha hraběte Strachwitze,byla ve Frankfurtu nad Mohanem založena první
komenda ČVP. To byly nové slibné začátky, kterými jsme navázali na starou řádovou tradici
zemí Koruny české. Po smrti Dr. Karla knížete
Schwarzenberga (1987), byl 7. června 1987 na
zámku Brissac ve Francii, za přítomnosti českých rytířů, velmistr jmenoval novým velkopřevorem ČVP Dr. Radslava hraběte Kinského
z Vchynic a Tetova..
Na podnět duchovního protektora Řádu sv.
Lazara Jeruzalémského, patriarchy Maxima V.
Jméno kandidáta

Hakima, se uskutečnila 13. července 1984 ve
Washingtonu schůze nejvyšších zástupců obedience Pařížské a Maltské. Za předsednictví duchovního protektora byla podpisy zástupců obou
stran potvrzena formální dohoda s cílem opět
sjednotit Řád sv. Lazara Jeruzalémského. Proto
na mezinárodním řádovém sjezdu konaném 22.
až 25. září roku 1986 v Oxfordu došlo k volbě
nového celořádového velmistra.
To bylo absolutní vítězství Františka markýze
z Brissacu, jako nového velmistra opět po devatenácti letech sjednoceného Řádu sv. Lazara
Jerusalemského.
Letošní mezinárodní sjezd (1988) všech členů
Řádu v Holandsku se stane zkouškou, která určí
směr, jímž půjde náš Řád do dalších roků. Zde
se všichni sejdeme pod jedním velmistrem a jedním zeleným křížem. Náš staletý program, boj
proti malomocenství, nemocem, bídě, utrpení,
spolu s úsilím za křesťanskou morálku nás opět
sjednotí, právě tak, jako náš cíl, spojení všech
křesťanských církví. K tomu nám dopomáhej
Bůh!

Došlé hlasy

Osobní volbou

Celkem

markýz z Brissacu

849

185

1034

kníže z Lippe

117

21

138

princ Borbón y Borbón

52

5

57

Ing. Josef Kočí: Po stopách Řádu sv. Lazara Jerusalemského, SRN 1988, str. 30–35

Vztahy mezi Pařížskou a Maltskou obediencí po r. 1990
Současný stav roku 2011, kdy vedle sebe existují
v České republice dvě obedience a kdy je situace obdobná, jako ve Stínadlech v předvečer volby Velkého Vonta, se veřejnost často ptá, koho
má volit. Zda Losnu nebo Mažňáka, nebo nakonec toho Bahňáka…
Pojďme se podívat na dobu návratu Řádu sv.
Lazara z exilu v devadesátých letech, kdy se
nikdo touto otázkou vůbec nezabýval. Potud
bylo tedy plně v platnosti to, co psal chev. Josef
Kočí o tom, kde se v kontextu mezinárodního
řádu nachází České velkopřevorství – tedy plně
podporující dílo svého bývalého velkopřevora
Karla Schwarzenberga, jako významného reprezentanta Pařížské obedience Řádu. Nezpochybňovaným velkopřevorem byl hr. Radslav Kinský,
kterého podporoval bailli a kancléř chev. Ferdinand Menčík z Menštejna, oba žijící v Paříži
a propojeni osobními a příbuzenskými svazky
s řádovým generalátem. České velkopřevorství
tehdy (r. 1993) navštívil 48. velmistr François
de Cossé, markýz z Brissaccu, zúčastnil se investitury a v témže roce převzal funkci kancléře
chev. Josef Kočí. A v počátečních letech to dělal
velmi dobře. Zasadil se o pozitivní chápání Řádu
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v Čechách, zaměřil se na propagační a organizační činnost a v tehdy možné míře koordinoval
také činnost humanitární. Vznikl Hospic Štrasburk v Praze a o něco později také Hospic sv.
Lazara v Plzni, velkopřevorství připravilo Mezinárodní reunion v r. 1998, první v bývalé socialistické zemi. Chev. Josef Kočí byl vzhledem ke
svému vyššímu věku a postupující Alzheimerově
chorobě v září 2000 nahrazen ve funkci kancléře hr. Václavem Bořkem-Dohalským. Jedním
z prvních usnesení nového kancléře bylo rozhodnutí o nutnosti předkládat lustrační osvědčení u všech kandidátů a zpětně i u nových
členů. Chev. Josef Kočí měl dál s veškerou úctou
zastávat funkci emeritního kancléře. S několika
členy však odešli a během krátké doby (listopad
2000) založili nové občanské sdružení, Maltskou obedienci Řádu sv. Lazara v České republice. Aby tato nová organizace, tvořená manželi
Kočovými a Asterovými, pp. Jílkem, Lamberkem
a Chroustem do začátku lépe prosperovala, vzal
si svévolně chev. Kočí s sebou také přihlášky
24 zájemců o členství v Řádu, takže zakrátko
zorganizovali vlastní investituru a také řádový
archiv, uchovávaný u něj doma.
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To jsou tedy počátky české Maltské obedience, která se od prvopočátku silně a nepřátelsky
vymezovala vůči naší Pařížské obedienci, z níž
vznikla. Pro zajímavost jistě stojí za to otisknout
dopis z 1. listopadu 2000 (viz 3. str. obálky) ke
sjednocování, který však již bohužel rozhodnutí
odcházejících členů nezviklal. Naopak jejich aktivity nabíraly stále více útočného charakteru,
takže 27. listopadu 2000 byl velkopřevor hrabě

Perzekuce křesťanů

Radslav Kinský nucen tyto vyloučit z Českého
velkopřevorství a distancovat se od jejich konání. Od této doby existuje Český velkobailivik
Maltské obedience jako samostatná větev řádu
a významného posílení se jí dostalo opět až
v roce 2004 z řad bývalých a vyloučených členů
Českého velkopřevorství, kteří nepřijali hr. Jana
Dobrzenského z Dobrzenicz jako velkopřevora.
Red.

poznámka Benjamina Kurase

Stručná zpráva o soudních sporech
V poslední době došlo zásluhou JUDr. Kavinka k
výrazným vítězstvím v soudních sporech s tzv.
Českým velkopřevorstvím, úzce spolupracujícím
v deklarativně „sjednoceném“ Českém velkobailiviku Maltské obedience. Obvodní soud pro
Prahu 1 pravomocně rozhodl dne 21. 6. 2010
pod č.j. 21 C 271/2005-151, že volba J. E. Jana
hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz českým
velkopřevorem v r. 2004 byla platná a že občanské sdružení České velkopřevorství Vojenského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
zaniklo s účinností ke dni 30. 6. 2009 rozhodnutím jeho Generální kapituly. Tento právní názor
potvrdil v jiném řízení pod č.j. 28 Cdo 956/2010182 i Nejvyšší soud ČR.
Jaké to má důsledky? Zejména je nutno říci,
že tzv. České velkopřevorství pracující v rámci
Maltské obedience právně neexistuje a dále, že
jakékoliv kroky a právní úkony, které od roku

2004 učinilo, jsou tak od počátku neplatné a neúčinné. Je pravdou, že některé osoby kolem dr.
Trefného dosáhly vydání rozsudku (vydaného
bez našeho vědomí), že byly vyloučeny z Řádu
neplatně, nicméně to nemění ničeho na tom, že
i tak by zůstaly řadovými členy a jejich členství v Řádu zaniklo dvojnásobně – neplacením
členských příspěvků do mezinárodní pokladny
a zároveň zánikem občanského sdružení. Do
důsledku vzato, osoby sdružené v tzv. Českém
velkopřevorství maltské obedience nejsou členy
žádné řádové obedience, protože nikdo nemůže
být členem subjektu, který neexistuje.
České velkopřevorství Řádu sv. Lazara vítá
tento rozsudek a k záležitosti se již nebude dál
vyjadřovat.

T

Mgr. Zdeněk Kučera, BLJ
sekretář ČVP a advokát

Jaký byl uplynulý rok 2010?
Od května 2010 provozujeme Pečovatelskou službu Androméda, která pomáhá lidem v jejich přirozeném domácím
prostředí se zajištěním obědů, nákupů, léků a s úklidem.
K zajištění služeb využíváme sociální automobil Renault
Kangoo. Ve spolupráci se sociálním odborem v Rakovníku
poskytujeme pracovní terapii pro psychicky postižené lidi.
S podporou Úřadu práce jsme vytvořili tři pracovní místa.
Po třech letech byla ukončena veřejná sbírka, která dosáhla výše 234 300 Kč a získané peníze pomohly zprovoznit
půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Během roku nám s pracemi v našem areálu pomohlo
celkem 200 dobrovolníků, mezi kterými jsme přivítali také
naše příznivce Janu a Víťu Březinovy z Jablonce nad Nisou.
V našem společenském sále jsme již počtvrté pořádali
Světový den hospiců, který přijel podpořit svou přednáškou
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, primář nemocnice Měšice.
Vojáci 16. kontingentu, kteří v rámci mise KFOR působili
v Kosovu, uspořádali humanitární sbírku na podporu výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné.
Na slavnostním nástupu vojáků, který se konal k ukončení
činnosti v Rakovníku, jsme převzali šek ve výši 93 087 Kč.
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Jsme moc rádi, že vedení Věznice Drahonice (30 km od
Velké Chmelištné) zcela porozumělo potřebám i nelehké práci našeho Společenství. Od září probíhá oboustranně přínosný projekt v rámci pracovní terapie odsouzených, kteří nám
aktivně pomáhají s nezbytnými pracemi.
Před příchodem prvního sněhu se nám ze stodoly určené
k demolici podařilo vybudovat tolik potřebnou dílnu.
A jaký bude rok 2011?
I když jsme v pracích pokračovali, ne všechno se v loňském roce podařilo tak, jak jsme si přáli. Podstatně nás
zbrzdila nemoc našeho kolegy, který prodělal těžký syndrom a přišel o nervy a svaly v celém těle. Svůj život vybojoval a po půl roce stráveném v nemocnici a rehabilitacích
jsme si ho odvezli k nám do Velké Chmelištné.
Cíl tedy zůstává: dokončit v tomto roce stavební práce
a zprovoznit stacionář pro seniory. Chceme také rozšířit
přístavbu o bezbariérové byty a pokračovat v přípravách
projektu výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terezky. Vždyť
přijeďte, těšíme se na Vás!
Lenka Petříčková, Společenství Androméda, o.s.
Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá
www.spolecenstvi-andromeda.cz
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ilustrace http://eko999.deviantart.com (LICENCE CREATIVE COMMONS)

Společenství Androméda ve Velké Chmelištné

eroristické tažení proti křesťanům v islámských zemích, které se vyhrotilo útoky
na kostely a vyháněním křesťanů v Iráku
a vyvrcholilo masakrem křesťanů v Egyptě, konečně šokovalo několik křesťanských organizací
k akcím alespoň protestním. Začalo to pětistovkou demonstrantů v Bratislavě, pražskou demonstraci s podpisem protestní petice 18. 1.
v 17 hodin na Václavském náměstí pořádali Mladí křesťanští demokraté se dvěma přidruženými
spolky a podporou další desítky. První oficiální
církevní reakcí byla papežova výzva k vládám
v Den míru.
Perzekuce křesťanů v islámských zemích probíhá už desítku let za netečnosti západních vlád
a informačního zatmění západních médií. Hanebné bylo mlčení médií při milionových masakrech v Súdanu. Přitom dnes máloco v mezinárodních událostech si vyžaduje větší pozornost.
Etnickou čistkou je ohroženo okolo sta milionů
osob v nejméně deseti zemích. Donedávna nereagovaly ani církve. Vatikán se začal ozývat teprve loni. Hlava anglikánské církve arcibiskup
canterburský místo jediného slova na obranu
křesťanů v islámu doporučil, aby se naopak ve
Velké Británii povolilo souběžně s anglickými
zákony i právo šarijá, které perzekuci jinověrců
uzákoňuje.
Když jsem o tom už před dvěma roky hovořil
s jedním českým církevním představitelem, vysvětlil, že církve nezasahují z obav, aby tamním
křesťanům situaci nezhoršily. Prý si to tak tamní křesťané sami přejí. Jak ještě víc se musí jejich situace zhoršit než se západní církve, vlády
a média nějakým řešením začnou zabývat?
Před Vánocemi švédská vláda násilím deportovala zpět od Iráku čtyři křesťany, kteří tam
žádali o azyl, přesto že ji iráčtí diplomaté varovali, že je tam irácká vláda nebude moci chránit.
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Místo nich si doma (stejně jako všechny západní
státy) ponechává tisíce usvědčených zločinců a
džihádistů, kteří podle evropských pravidel
o lidských právech nesmějí být posíláni zpět do
svých zemí jen proto, že tam existuje rozsudek
smrti. A necháváme je zde vykonávat rozsudky smrti nad našimi občany za prachobyčejné
projevy svobody slova zaručené našimi zákony
a ústavami. Holandsko, Německo a Rakousko
nedokáže zaručit bezpečí svých egyptských
křesťanských azylantů, jimž džihádisté hrozí, že
budou další na ráně.
Obrátili jsme vzhůru nohama celý smysl politického azylu. Místo perzekvovaných přijímáme
perzekutory, kteří za to perzekvují nás. Je čas
azylu vrátit jeho pravý smysl. Na okraje Iráku
už jsou vyhnány a živoří tam statisíce tamních
křesťanů. Na jejich návrat je už pozdě, budování
tamní demokracie jsme zbabrali. Měli bychom je
co nejdřív brát k sobě domů, leteckým mostem.
Je mezi nimi plno profesionálů a řemeslníků (a
pro nás fajnšmekry určitě i restauratérů), jaké
tu potřebujeme jako sůl. EU tak jako tak plánuje
z těchto zemí příliv dalších milionů lidí. Ať jsou
to tedy raději perzekvovaní křesťané, abychom
mohli dalším džihádistům říct, že máme obsazeno.
Jejich intimní zkušenost s perzekucí nás může
jen obohatit. Dlužíme jim to, spoléhali na nás.
A budou připraveni naši svobodu bránit, i když
my jsme neubránili tu jejich.
Pokud jim to dovolíme.
Otisknuto s laskavým svolením autora
Benjamin Kuras je spisovatel, dramatik, překladatel a publicista. Pochází ze Zlína a vyrůstal v Olomouci, kde vystudoval na tamní univerzitě anglistiku. Krátce pracoval jako
rozhlasový redaktor (1968), poté emigroval do Velké Británie. Působil jako redaktor BBC (od 1969), psal také divadelní
hry. Vydal řadu česky i anglicky psaných knih.
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Nezařaditelný...

Ohlédnutí za doc. PhDr. Ing. Milošem Rabanem Th.D., SChLJ

V

noci po slavnosti Zjevení Páně roku 2011
zemřel v Liberecké nemocnici jeden
z mála kněží, kteří významně zasáhli do
církevních dějin poslední generace. Pokud se
bude někdo zajímat o to, odkud do malých českých poměrů zavála myšlenka církevního sněmu, dostane se k P. Milošovi Rabanovi. Pokud se
někdo podívá na počátky tzv. Husovské komise,
dostane se k P. Milošovi Rabanovi. Pokud se někdo dostane do České společnosti pro katolickou
teologii, zjistí, že na jejím počátku stál také
P. Miloš Raban. Kromě těchto duchovních děl
pak samozřejmě nelze opomenout Mezinárodní
centrum duchovní obnovy v Hejnicích, financované díky Rabanovi z Evropských fondů v době,
kdy Česká republika ještě ani nebyla členem
EU. Zde se líbí nejen biskupské konferenci, která tu již několikrát zasedala, ale i mnoha dalším
církevním i civilním institucím. Proč by se také
nelíbilo, vždyť ubytování a atmosféra tohoto
z popela povstalého františkánského kláštera
dýchá kvalitou, evropským standardem, vlídností a pohostinností – žádná ušmudlanost, na kterou jsme v církvi zvyklí. Tato hmotná i nehmot-
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ná díla svědčí především o osobnosti P. Miloše
Rabana. Jaký byl jeho život a proč člověk jeho
formátu zůstal až do svého skonání pouze obyčejným farářem bez jakýchkoliv církevních ocenění, ačkoliv pro biskupy, kněze i mnohé laiky
vykonal tolik, že by ani všechny „monsignorské“
a kanovnické tituly na projev uznání nestačily?
Mladý, ženatý inženýr Raban, otec dvou malých dcer, pracovník výzkumného ústavu v Praze, jednoho dne roku 1978 odjel na služební cestu, ze které se nevrátil. Přes Vídeň emigroval
s kamarádem do Říma. Zde za velkých obtíží a
s velkým přispěním Mons. Karla Vrány, tehdejšího rektora papežské koleje Nepomucenum,
získal po několika letech studia teologie dispens
od papeže a byl v listopadu 1985 nenápadně vysvěcen na kněze a to s určením pro litoměřickou
diecézi. Tato doba jeho studií v něm zanechala
hlubokou jizvu, která se nikdy nezahojila. Jednu
fyzickou jizvu měl přes celé břicho, to proto, že
mu byla operována rakovina, na kterou tehdy
málem zemřel. Od té doby měl výrazně velké
břicho, ačkoliv nikdy příliš obézní nebyl. Větší a bolestivější jizvu mu zanechal pobyt mezi
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Foto R. D. MICHAL PODZIMEK A Daniel Vojtíšek

Michal Podzimek, ChLJ

spolubratry, z nichž většinu později odhalil jako
agenty různých bezpečnostních útvarů, včetně
československé StB. Není divu, že tento zvláštní
člověk, který na všechny strany tvrdil, že jeho
odchod od rodiny a touha po kněžství „pramení
z čisté lásky k církvi“, byl všem podezřelý. Jak
však ukázal jeho další kněžský život, byla to
holá pravda. Ještě před několika týdny mne prosil, abych mu sehnal různé kontakty na lidi, kteří na něj byli nasazení v Itálii, Německu i Česku,
nebo jeho samotného podezírali ze špionáže.
P. Raban jim chtěl osobně na smrtelné posteli
odpustit a smířit se s nimi. Snad to stihl, záleželo mu na tom.
Po svém svěcení nezahálel. Dokončil doktorátem nejen teologická, ale i filosofická studia a to
na jedné z neprestižnějších papežských universit Gregoriana. Tehdy již pracoval jako kaplan v
SRN a jako letištní kaplan na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Osobně znal filosofa Viktora Frankla (1905–1997), kterého navštěvoval ve
Vídni a na jehož filosofii postavil jak svoji disertaci, tak i celou metodiku své osobní spirituality
na duchovní cestě za Bohem. Rád často na tuto
dobu vzpomínal. Na pouti ke svaté Anežce České v listopadu 1989 se v předvečer pádu železné
opony setkal v Římě s Mons. Josefem Kouklem,
který byl již tehdy vysvěceným litoměřickým
biskupem. Tehdy ho tento biskup požádal, aby
se vrátil do své vlasti, až to bude možné. Protože to bylo možné již za několik týdnů, P. Raban
neváhal, a vrátil se s nadšením do svobodného
Československa. „Kam však s tímto v církvi neobvyklým kněžským osudem? Kam ho zařadit?“
To byla otázka, která visela nad hlavami všech
jeho představených. Na jedné straně zde byl
mladý, schopný a ambiciózní doktor evropského
formátu, na druhé straně ženatý, z milosti vysvěcený kněz. S touto kategorií západní církev
již devět století neumí zacházet.
Není divu, že tímto stavem nezařaditelnosti
trpěl především on, zvláště když ve své prudké
inteligenci stále narážel na náznaky toho, že si
s ním jeho vlastní církev neví rady. Přesto však
byl pro své schopnosti a kontakty mnohokrát použit církevní hierarchií k výše uvedeným dílům,
ze kterých byl však vždy „včas odejit“, kdykoliv
přestal být potřebný. Muselo to tak být! Věděl
to on i několik jeho nejbližších přátel. Přesto
však nezatrpkl, nestáhl se do ulity svých zájmů,
a když nemohl pracovat uvnitř církve, pracoval
pro ni alespoň mimo. V roce 2005 byl zvolen děkanem Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde i přes mnohé předsudky pracoval ze všech sil a jeho dílo je dodnes patrné. Pod
tlakem své nezařaditelnosti v církvi si budoval o
to hlubší osobní vztah s Kristem. Napsal dosud
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P. Raban s velmistrem Křižovníků s červenou hvězdou Jiřím Kopejskem, OCr.,
při mši v průběhu generální kapituly ČVP v roce 2009 v Praze na Strahově.
dostatečně neobjevenou knihu Duchovní smysl
člověka dnes, která vychází z jeho habilitační
práce. Na jeho volitelný předmět „Smysl života
a utrpení“, který přednášel ještě loňský akademický rok, dodnes liberečtí studenti vzpomínají
s vděčností.
Co dodat: 17. ledna ve 13:00 byl pohřben do
hrobky v poutním kostele Panny Marie v Hejnicích. Většina lidí na něj zapomene do roka,
ostatní budou zapomínat pomaleji, podle míry
svého vztahu k němu. Tak to skončí na tomto
světě s každým z nás. Že by se P. Miloš Raban
dočkal nějakého oficiálního uznání v církvi či
dokonce „cti oltáře“, o tom nemůže být ani zdání – nevejde se do právních ani zvykových norem v žádném případě. Ještě před týdnem by mu
to asi trochu vadilo nebo mu to bylo líto. Nyní
je již plně identifikován se svým Pánem, jak po
tom toužil, protože On byl jediná jeho útěcha a
naděje. Nedokončil svoji poslední knihu, která
měla pojednávat o tomto tématu. Myšlenky na
téma „existenciálního vztahu s Bohem za všech
okolností“ vtěloval v posledních létech spíše do
různých rekolekcí a exercicií, které dával svým
přátelům a přátelům svých přátel v Centru v
Hejnicích. Mnozí z nich proto na otce Rabana
budou vzpomínat dlouho, protože jim jeho „případ“ dal naději, že i oni – mnohdy nezařaditelní
– mohou prožít kvalitní život s lidmi i s Bohem.
Michal Podzimek je vysokoškolský kaplan
v Liberci a pedagog na tamní univerzitě.
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Zemřel Karel Stádník

Sv. Basil Veliký
Michal Brich, SBLJ

Dne 12. ledna 2011 zemřel ve věku 86 let akademický
sochař Karel Stádník, autor mnoha děl sakrálního
umění v našich zemích i v zahraničí. Sloužil církvi
nejen svým uměním, ale také jako vůbec první český
trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meissnerem 17. listopadu 1984 v Berlíně, působil společně
s P. Jiřím Reinsbergem v Týnském chrámu a řadu let
byl členem Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara,
po dovršení svých pětasedmdesátých narozenin jako
emeritní člen.
Karel Stádník se narodil 24. srpna 1924 v Třemošné u Plzně. Na pražské Akademii výtvarných umění
absolvoval v roce 1949 u prof. Otakara Španiela. Svůj
talent věnoval bezezbytku sakrálnímu umění, ať už
šlo o restaurování převážně gotických a barokních
plastik, nebo o volnou tvorbu. Mezi jeho nejznámější
díla patří originální křížová cesta v kostele P. Marie
Královny míru v Praze na Lhotce, křížová cesta
v katedrále sv. Václava v Olomouci nebo v kapucínském kostele P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech. Celá řada pražských chrámů vděčí Karlu Stádníkovi za sochařsky pojednané oltářní stoly, počínaje
kostelem sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech přes
sv. Havla, sv. Markétu v Břevnově až po poslední realizaci v kostele P. Marie a slovanských patronů
v Emauzích.
Pohřeb Karla Stádníka se konal v pondělí 17. ledna
v klášterním kostele sv. Markéty v Praze Břevnově.
- red –
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Obr. shora: V ateliéru v Havelské ulici; v ateliéru v Thákurově ulici; jako jáhen

Výběr z díla
Oltáře:
Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
Kostel sv. Markéty v Břevnově
Emauzský klášter s reliéfem „Poslední večeře“
Kostel sv. Jakuba v Praze
Kostel sv. Havla v Praze
Kostel sv. Antonína v Praze
Farní kostel ve Žďáru nad Sázavou
Kostel v Břeclavi
Kostel na Velízi (sádrové kopie reliéfu z Emauz, kopie sochy
sv. Patrika)
Řeckokatolický kostel sv. Klimenta v Praze – ikonostas
s plastikami apoštolů
Bohnice: v hospicu na oltáři reliéf „Vzkříšení Lazara“
Křížové cesty:
U Kapucínů na Hradčanech (tzv. „malá křížová cesta“)
Kostel sv. Anežky na Spořilově (originál středně velkého
provedení)
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (kopie předchozí)
Kostel Koloveč (kopie, odtud prodána)
Kostel Unhošť (kopie)
Katedrála sv. Václava Olomouc (reliéfní, do cínu odléval
sochař Radvan)
Velká křížová cesta v kostele na Lhotce (1973-1975)

aždý rok se pravidelně scházíme k oslavě svátku sv. Basila Velikého, patrona našeho řádu a
jednoho z velkých církevních otců. Pro letošní
setkání jsme využili možnosti uctít jeho památku slavnostní mší sv. ve Svatováclavské kapli v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Ve Svatováclavském pokladu
se nachází lebka tohoto světce a pro naši bohoslužbu
byla výjimečně vyzvednuta. Úlohy hlavního celebranta
se zhostil P. Pavel Porochnavec, SChLJ, který ve své
promluvě připomněl nejenom život svatého Basila,
jeho teologické a kazatelské schopnosti, jeho odvahu
v boji proti herezím, ale především jeho aktivity týkající se nemocných a chudých. Kristova slova o lásce
k Bohu a k člověku přijal sv. Basil hluboko do svého
srdce a snažil se je s veškerým úsilím naplňovat. Jeho
příklad, odvaha a ochota pomáhat těm nejpotřebněj-
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ším a nejubožejším, je pro nás velikou výzvou a inspirací, abychom ve svém řádovém úsilí nepolevovali
a abychom se ke svému patronu obraceli o pomoc.
V bohoslužbě zazněly také přímluvy svatého Basila.
Po skončení mše svaté, pří které P. Porochnavcovi
koncelebroval Jan F. Beránek, ChLJ, a za přítomnosti
bailliho, kancléře, členů pražské komendy a několika
hostů, jsme měli možnost lebku sv. Basila Velikého
uctít a také si jí dobře prohlédnout. Ta skutečnost, že
se v našem metropolitním chrámu nachází tato vzácná
relikvie, je neuvěřitelná. Jakým způsobem, kdy a jakou
cestou se k nám dostala, je záhadou. To, že jsme mohli
jeho ostatky uctít je pro nás, kteří ho máme za svého
patrona, nejenom veliká pocta, ale i závazek. Sv. Basil
Veliký nám svým příkladem ukázal, jak být správnými
křesťany.
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Dějiny charity 19.století:
Florence Nightingale
Jan Jeřábek, CompLJ
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dyž Florence Nightingale (1820–1910) projevi- čovatelském domě. Dlouho očekávaná příležitost ke
službě – k níž se dobrovolně hlásí a téměř současně
la ve svých pětadvaceti letech přání pracovat
je úřady vyzvána – přichází s vypuknutím krymské
jako zdravotní sestra v Salisbury Hospital,
narazila na nepřekonatelný odpor rodičů, neboť v An- války. Ve věku 34 let odjíždí s dalšími 38 zdravotníglii té doby bylo téměř nepředstavitelné, aby se dcera mi sestrami do Konstantinopole, kde sestry začínají
pracovat v obtížných podmínkách v nemocničních
z velmi dobře situované rodiny časem neprovdala a
barácích na okraji
nepokračovala ve
města. Životopisec
stylu společenského
Lytton Strachey uváživota své vrstvy.
dí, že v této válce
Po tomto neúspěchu
došlo v počátečních
vedla Miss Nightinstadiích „k naprostégale dalších osm let
mu zhroucení lékařživot mladé ženy z
ských opatření“. Miss
vysoké společnosti,
Nightingale přijela
současně jí však zůdo Skutari v listopastala energie získávat
du roku 1854, mezi
znalosti a zkušenosti,
dvěma krvavými
které by jí umožnily
bitvami. Vedle válečvykonávat to, k čemu
ných zranění je v litebyla odhodlána:
ratuře uváděn výskyt
studovala zprávy
úplavice, cholery a
lékařských komisí,
tzv. “krymské horečpojednání hygienicky“, situaci komplikých autorit a historii
kuje nedostatek nenemocnic a pečovamocničního vybavení
telských ústavů. Při
a výživy. Přibližně po
cestách do zahraničí
půl roce práce docháse seznamovala s výzí ke zlepšení orgaznamnými nemocninizačních podmínek,
cemi v Evropě, nak výraznému zlepšení
vštěvovala chudinské
zásobování potravičtvrti, strávila někonami a ošacením, a
lik dní v konventní
k výraznému poklesu
škole v Římě, několik
úmrtnosti. Vedle
týdnů jako „Soeur de
tohoto intenzivního
Charité“ v Paříži, a
nasazení provádí
více než tři měsíce
slečna Nightingale
jako zdravotní sestra
přes obtížné dopravv pečovatelské instiFlorence Nightingale kolem roku 1850. Fotografie H. Lenthall, Londýn
ní podmínky inspektuci v Kaiserswerthu.
ci dalších nemocnic na Krymu. Do Anglie se vrací
Uvádí se, že tato poslední zkušenost byla rozhodující
v červnu r. 1856 jako již známá osobnost, nadšeně
a vytvořila základ pro její budoucí činnost v charivítána veřejností a oceněna královnou, která v soutativní oblasti. V té době nevyužije možnost uzavřít
kromém dopise zdůrazňuje „…křesťanskou oddanost,
sňatek, promýšlí prvky své povahy a dochází k závěkterou jste projevila v této krvavé válce…“, a která
ru, že její poslání je jiné: povolání zdravotní sestry.
zasílá brož s křížem Sv. Jiří a s nápisem „Požehnaní
Po třech letech tlak rodiny ustupuje a slečna
jsou milosrdní“.
Nightingale se stává nadřízenou v charitativním pe-

Přes vyčerpanost a marné
protesty lékařů pokračuje
slečna Nightingale v neutuchající práci: studium knih,
diktování dopisů, před sebou
opakující se vizi organizace
vojenských nemocnic, celý
systém vojenské lékařské
péče, vzdělávání důstojníků
v lékařské službě, opatření
nezbytná v nemocničním provozu… Nedlouho po svém návratu do Anglie využije pozvání a v několika rozhovorech
s královnou Viktorií a s Princem manželem jim předkládá
své pohledy na nedostatky
současného systému vojenských nemocnic a nutné reformy; s královnou měla rovněž
několik dlouhých rozhovorů
Diagram příčin úmrtnosti v krymské válce sestavený na základě statistických dat shromážděných F. Nightingale.
o metafyzice a náboženství, a
intenzivní vitalitu ženy s vlivem ve světě a současně
zanechává „vynikající dojem“. Během času se kolem
záhadnou a romantickou kvalitu mýtu: stala se legenní soustřeďují sympatizanti na úředních pozicích a
dou ještě za svého života, a byla si toho vědoma. Přes
sanitární expert Dr. Sutherland se stává na dalších
toto naplnění v ní zůstává stále jakási touha a začíná
více než třicet let jejím soukromým sekretářem. Flose věnovat otázkám křesťanské víry, které v r. 1860
rence Nightingale zpracovala „Poznámky ovlivňující
formulovala ve třísvazkovém spisu týkajícím se víry,
zdraví, efektivnost a řízení nemocnic britské armáStvoření, původu zla, eschatologie, nutnosti a svoboddy“, které vytvořily základnu pro zprávy královské
né vůle, Zákona a přirozeného zákona, adresovaném
komise pro zdravotní stav v armádě. Miss Nightingapředevším výtvarným řemeslníkům Anglie – na svou
le věnuje poté pozornost sanitárním a hygienickým
dobu ostré odhalení pokryteckých stránek rodinného
podmínkám britské armády v Indii a na základě
života, manželství, prázdnosti konvencí a obávaného
jejího návrhu a dohledu začala fungovat „Sanitárosudu neprovdané dívky ze zámožné rodiny…
ní komise“. Její „Notes on Hospitals“ (1859) vnesly
Přes výrazné úspěchy slečny N. v přístupu k onerevoluční pohled do teorie stavby a řízení nemocnic,
mocněním bylo jejímu duchu skutečné porozumění
autorka byla uznána jako význačný expert v této obvědecké metodě čímsi cizím: jako každý člověk činu
lasti. V roce 1860 se otvírá velká škola pro zdravotní
byla jednoduše empirikem. V krymské válce si ověřisestry při St. Thomas Hospital a Miss Nightingale se
la, že čerstvý vzduch a světlo hrály významnou roli.
dostává uznání zakladatelky moderní péče poskytoNezabývala se pojmem „infekce“, avšak viděla účinky
vané zdravotními sestrami. V letech 1862–72 zůstává
čerstvého vzduchu. Po letech návratu z Krymu se
i přes personální změny vlivnou osobou v ministerdostavují pochybnosti, které autorka zachycuje pístvu války, ale obrací pozornost k všeobecnějším tématům. Její práce v oblasti reforem nemocnic dosáhla semně ve svých osamělých meditacích a hledá útěchu
ve spisech křesťanských mystiků a v korespondenci
mimořádných rozměrů, byla s to zlepšit podmínky na
se svým duchovním poradcem Mr. Jowettem. Její meošetřovnách a v dílnách, jedno z jejích nejzajímavějditace byly chápány jako stav duchovního očišťování,
ších pojednání obsahuje doporučení ustavení komise
při němž docházelo k občasnému introspektivnímu
pro zákon o chudých v r. 1909, a její přípravná škola
vhledu a k vnitřnímu sjednocení; vnějším projevem
pro zdravotní sestry by byla bývala postačila na plný
výkon „nejméně dvou životů s běžnou životní energií“. její víry byla práce. Životopis uvádí, že jednou z jejích
ctností byla „neústupnost“, chápaná spíše jako síla
Její práce ve spojení s Indií měla dalekosáhlé dopady
ducha, projevující se v tom, co v dnešních termínech
i na oficiálních místech.
chápeme jako povolání… V roce 1907 jí byl udělen
Druhá polovina jejího života je poznamenána na
„Order of Merit“, převzatý jejími zástupci. Rozsahem
jedné straně zhoršujícím se zdravotním stavem, na
a hloubkou svého díla – žitého jako poslání – se řadí
druhé straně stálou intenzivní duševní prací a výk velkým postavám dějin charity 19. stol., jako např.
kony srovnávanými s většinou ministrů v kabinetu.
G. B. Cottolenga, svatého Dona Bosca, sv. J. N. NeuMiss Nightingale žila v ústraní, prožívaném spíše
manna, arcibiskupa A. C. Stojana, B. Bodelschwinga,
jako forma osamění trvajícího po celý život. Tato léta
jejího života jsou popisována jako léta slučující v sobě a dalších.
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Kronika
Náš milý jubilant
Dovolujeme si srdečně poblahopřát k 70. narozeninám našemu
spolubratru Ing. Antonínu Schauerovi, KCLJ, jenž je zasloužilým
členem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského,
velitelem Severočeské delegace a dlouholetým členem České křesťanské akademie. Přednáší na Technické univerzitě v Liberci v oblasti managementu a pedagogiky.
Přejeme do dalších let mnoho Božího požehnání, krásných chvil,
energie a pevného zdraví!

Spolubratr Pavel Ondráček, CompLJ, se 26. ledna 2011 stal otcem dcery Alžběty. Přejeme mu
mnoho radosti a zdaru.

Svatá Barbora – patronka horníků, dělostřelců, ale také symbol adventní doby
Dne 3. 12. 2010 převzal pražský arcibiskup
Mons. Dominik Duka OP z rukou pana Ronalda Währische, zástupce firmy MAGOG Schiefer, reliéf svaté Barbory vytvořený z vysoce
kvalitní břidlice, pocházející z hlubinného
dolu v německém Fredeburgu.
Dar byl poskytnut jako projev úcty k osobě
pana arcibiskupa v souvislosti s jeho jmenováním arcibiskupem pražským. Milého setkání se zúčastnili Ing. Filip Klepsa, obchodní
zástupce firmy MAGOG Schiefer pro Českou
republiku a Stanislav Přibyl, BLJ.

Připravujeme
Reportáž z oslav 700. výročí korunovace krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny bude otisknuta ve příštím vydání
Reunionu.
16
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Na návštěvě
u hrdiny a heraldika
Jiřího Loudy

I

nspirováni článkem cfr. Víta Březiny, CompLJ, zveřejněným v Reunionu č. 5 z minulého roku, jsme
při plánování cesty na Severní Moravu zahrnuli
také návštěvu Olomouce. Potřebovali jsme totiž navštívit Bludov, kde se ve dnech 16.–18. září 2011 bude
konat Generální kapitula Českého velkopřevorství,
dohodnout řadu věcí s o. biskupem Františkem Lobkowiczem v Ostravě, a tak se zastávka v historické
Olomouci a návštěva p. doktora Loudy nabízela sama.
Společně s kancléřem chev. Řehořem a manželi Březinovými jsme ve čtvrtek v dohodnutý čas zazvonili na
domovní zvonek v Palackého ulici a po chvíli nám již
přišel otevřít p. Louda, „devadesátiletý mladík“, který
před námi vyběhl do druhého patra, přičemž si jen
tak mimochodem stěžoval na svůj meniskus, který ho
zradil při parašutistickém výcviku v Anglii. Díky této
události pak nebyl zařazen do parašutistického výsadku, sestřeleného nad Německem, aby se později stal
celosvětově známým a respektovaným odborníkem
v oblasti genealogie a heraldiky.
Společně s paní Loudovou jsme si povídali nejen
o Řádu sv. Lazara a jeho heroldech, které p. doktor všechny znal: první velkopřevor ČVP Karel kn.
Schwarzenberg byl jeho přítelem a velkým vzorem,
znal se jak s Adou Karlovským a Břetislavem Štormem, tak v novodobější historii také se Zdiradem
Čechem, tedy heraldiky „non plus ultra“. Při kávě byl
čas nejen na povídání o historii, při které nás fascinoval fakt, že p. doktor Louda vždy přesně sáhl do své
obrovské knihovny a s jistotou vytáhl na světlo světa
konkrétní dopis, založený v té či oné knize. Debata se
záhy stočila na povídání o současném světě, hodnotách lidí a morálce zejména mladých lidí. Pan doktor
se roztrpčoval nad odbytou a neprofesionální prací
mnohých žurnalistů, kteří mu mnohdy vložili do úst
zcela jiná slova, než kdy pronesl. Klasickou ukázkou
může být odpověď na dotaz, co jej v současné době
nejvíce mrzí. Odpověď, že je to „nedostatek sociálního
cítění ve společnosti“ byla redaktorem překroucena
v apotheosu kapitalistického stylu života…
Doufám tedy, ačkoliv nejsem profesí novinář, že nespadnu v hodnocení p. Loudy do kategorie těch, kteří
rozhovory a reportáže překrucují.
Během návštěvy přišla chvíle také na důležitý moment – jménem našeho velmistra jsme předali panu
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Jiřímu Loudovi zlatou medaili Karla Schwarzenberga
za celoživotní přínos na poli heraldické kultury. Ocenění bylo přijato s radostí a pokorou.
Věříme, že manželům Loudovým udělaly radost také
vzorky svatolazarského vína a jsme rádi, že jsme získali nové přátele.
Ondřej F. Vanke, GCLJ(J)
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Retro

Zprávy z komend
Hejnice v lednu, slavné, ale zejména smutné

Foto Markéta Jírů, montáž Daniel Vojtíšek

V
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letošním lednu proběhly v Hejnicích, v Mezinárodním centru duchovní obnovy (MCDO),
dvě události. Ta první radostná, ta druhá, kterou bychom raději neprožívali, velmi smutná.
Letos, ve středu 5. ledna tomu bylo právě deset let,
co bylo slavnostně vysvěceno MCDO, které v poničeném bývalém františkánském klášteře vybudoval
s Božím požehnáním a velkým úsilím náš člen pater
Miloš Raban, SchLJ. Hejnická bazilika s klášterem se
stala duchovním centrem Severočeské delegace řádu
a opakovaně zde proběhly řádové kapituly. Slavnostní
bohoslužbu k uvedenému výročí celebroval J. E. Jan
Baxant, biskup litoměřický, s četnými koncelebranty.
Slavnosti se zúčastnili významní hosté z akademické
obce a představitelé kraje i obcí, členové Řádu sv.
Lazara a místní i zahraniční věřící. V homilii při slavnostní mši sv. Mons. Baxant uvedl, že se cítíme jako
sirotci, že při výročí chybí osoba nejdůležitější, pater
Raban, a vyzval všechny, aby prosili za jeho uzdravení. Netušili jsme, že se v Hejnicích opět brzy sejdeme,
ale tentokrát abychom se s bratrem Milošem rozloučili. V pátek 7. ledna v ranních hodinách se šířila
Libereckem a Frýdlantskem zpráva, že v noci pater
Miloš odevzdal svou duši Pánu. Očekával vyrovnaně
svůj konec a večer, v den oslav, dával bratru P. M.
Podzimkovi, ChLJ, pokyny k svému pohřbu.
Rozloučení s paterem Rabanem 17. ledna bylo
smutné, ale důstojné. K vyzdobené rakvi, před kterou
byla v pondělí na polštáři umístěná paterova řádová insignie a záslužný dukát, udělený P. Rabanovi
hejtmanem Libereckého kraje v loňském roce, se
přicházeli poklonit věřící z okolí již o předcházejícím
víkendu. Hlavním celebrantem byl opět Mons. Jan
Baxant, doprovázený papežským nunciem Diegem
Causerem, pražským arcibiskupem Mons. D. Dukou
a biskupy F. Radkovským a L. Hučkem, spolu s želivským opatem B. I. Kramárem. Rozloučit se přišly
i desítky duchovních z Česka i zahraničí. Na čestných
místech zasedli liberecký hejtman S. Eichler se svou
statutární náměstkyní L. Vajnerovou a dalšími spolupracovníky. Technickou univerzitu reprezentovali
v talárech a s insigniemi J. Mag. prof. Z. Kůs s děkany
a dalšími významnými členy akademické obce. Delegaci našeho řádu tvořili bailli Ondřej Vanke, kancléř
Petr Řehoř a členové i společníci ze Severočeské delegace. Prostor mezi lavicemi byl plný věnců a květin.
Když jsme uličkou procházeli plně zaplněnou bazilikou v průvodu před duchovními, museli jsme dávat
pozor, abychom květiny nepoškodili. V krásné homilii
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Mons. Baxant ocenil a přiblížil osobnost P. Rabana.
Plyne pro nás úkol v jeho díle pokračovat. Přímluvy
zazněly v češtině, polštině, němčině, lužické srbštině
a francouzštině. Tu přednesl v zastoupení našeho velmistra bailli O. Vanke. Po obřadu a výkropu šest kněží v doprovodu J. E. biskupa odneslo rakev do krypty.
Tam podle svého přání byl náš bratr Miloš uložen
k věčnému spánku. Není možné v tomto příspěvku
popsat celý průběh rozloučení a zejména atmosféru
jak v bazilice, tak při následném setkání v klášteře.
Chtěl jsem zakončit alespoň krátkou osobní vzpomínkou na patera Miloše, která by ho charakterizovala. Setkávali jsme se na univerzitě od roku 1995
v různých pozicích oficiálních i neoficiálních, v Křesťanské akademii i v našem řádu. Uvědomuji si ale,
že je to nad mé schopnosti, tak dynamickou osobu,
která byla gejzírem myšlenek i činů, studnicí znalostí,
jednoduše přiblížit. To nelze. Snad jedna vzpomínka
z loňského léta, kdy po povodních jsem vezl do kláštera nějakou pomoc pro vytopené. Bylo to v silném
dešti, byl jsem deprimovaný počasím i pohledy na
zkázu. V klášteře jsem se setkal s pohublým, zjevně
unaveným, ale přesto zářícím paterem. Objali jsme
se, předal jsem mu svůj náklad a napomínal ho, ať se
nepřepíná, že se musí šetřit, protože ho všichni potřebujeme. Usmál se a řekl, že to nejde, že musí plnit
svůj úkol. To byl celý Miloš a když si listuji v jeho
fundované, silné a náročné knize „Duchovní smysl
člověka dnes“, mám ho v duchu vedle sebe. Odpočívej
v pokoji, Miloši, a buď naším přímluvcem tam nahoře.
Antonín Schauer, KCLJ
Velitel Severočeské delegace
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Do vaší knihovny
August Sedláček: Atlasy erbů a pečetí české a moravské
středověké šlechty

Vojtěch rytiř Král z Dobré Vody:
Heraldika

Svazek 1 – 5. Edidit Vladimír Růžek
Praha, Academia 2011

Nakladatelství GARN, 2003

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty jsou
dokladem originální vědecké
a grafické tvorby významného
českého historika Augusta Sedláčka (1843–1926), jenž je naší
veřejnosti znám především jako
autor patnáctisvazkových Hradů,
zámků a tvrzí království Českého (1882–1927). Mimořádné
významnou částí jeho díla jsou
Atlasy erbů a pečetí, které zůstávaly dlouhou dobu skryty v Sedláčkové písemné pozůstalosti.
Teprve s nástupem digitálních
technologií bylo umožněno jejich
knižní vydání. Atlasy jsou určeny všem zájemcům o historickou
heraldiku, genealogii, sfragistiku a topografii. Dílo, rozvržené
do pěti svazků, přináší více než
5 000 kreseb erbů. Zachycených
s dokumentární přesností na
základě více než 3 600 autentických středověkých pramenů,
jako jsou pergamenové listiny,
pečetě, erbovní listiny, rukopisy,
náhrobníky, nástěnné malby i
erbovní plastiky na architektuře. Znaky jsou vnitřně utříděny
podle heraldických znamení.
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Ve zvláštním svazku atlasu je
zpřístupněno přes 2 750 kreseb
šlechtických pečetí. Nově byl vytvořen rejstřík šlechtických predikátů s místopisným určením.
Spolu s další Sedláčkovou klasickou knihou Českomoravská
heraldika dotvářejí a uzavírají
unikátní celek mimořádné pramenné hodnoty. Sedláčkovy Atlasy jsou ojedinělé i v evropské
historické literatuře. Objevným
rysem díla je představení Augusta Sedláčka jako grafika v oboru
vědecké kresby.
První svazek zahrnuje úvodní
editorovu studii a kompletní kritický a ediční aparát.
Druhý svazek obsahuje první
část edice erbů české středověké
šlechty.
Třetí svazek představuje druhou
část edice erbů české středověké
šlechty.
Čtvrtý svazek je věnován edici
erbů moravské středověké šlechty.
Pátý svazek je zaměřen na faksimile Atlasu pečetí s rejstříky.

Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody
v předmluvě k publikaci (1900)
uvádí: „Účelem této knihy jest
čtenáře seznámiti s pravidly a
tvary heraldickými. Zkušenému
odborníku kniha tato ovšem
nepodá mnoho nového, za to
však začátečníku, který věnovati se nemůže dlouhému studiu
heraldiky, poskytne, čeho mu
zapotřebí jest k pravému porozumění věci a dalšímu vzdělání
jakož i vytříbení vkusu; nalezneť
zde mnohé, čeho by snad sám
se dopátral teprve po namáhavém hledání nebo jenom náhodou. Velký počet vyobrazení dle
dobrých starých vzorů z doby
rozkvětu heraldiky, někdy velmi
nepřístupných nebo porůznu
roztroušených poučí spíše nežli
sebe další výklady slovné, zároveň i vzorem bude všem těm,
kteří buď pro sebe sbírku znaků
hodlají založiti nebo z jakékoli
příčiny znaky se zabývají. Udání, kde hledati rukopisů, kodexů
se znaky a nejstarších známých
sbírek znakových jakož i nejčelnějších děl odborných, tiskem
vydaných, z nichž četné snímky i
v barvách přidány jsou ke knize
této, budou zajisté vítány všem,
kteří se zabývají vědou heraldickou ať z potřeby ať ze záliby.“
Miroslav Pavlák, BLJ
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