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Vaše Excelence pane velmistře a velkopřevore!
Všichni členové, postulanti, souputníci a příznivci Vojenského a špitálního řádu  
svatého Lazara Jeruzalémského Vám ze srdce přejí pevné zdraví, svěžest tak jako 
dosud a dost sil na nelehké úkoly, které jste na sebe vzal.  
K tomu vyprošujeme Boží požehnání.
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Maria
Oslavujeme nanebevzetí Panny Marie, té, která naplnila své po-
slání a došla cíle. Je v nebi. Naplňuje se na ní slovo Písma: pro 
svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ona, 
která byla Kristu nejblíž, vstupuje do jeho slávy jako první z lidí  
s tělem i duší.

Skrze ni přišel na svět Ježíš. Bůh skrze ni novým způsobem 
vstoupil do dějin. Jak to Maria dělala? Čistá a pokorná služebnice 
řekla Bohu ANO, nechala v sobě působit Svatého Ducha. Neděla-
la nic zvláštního. Nic nevymýšlí, nic neprosazuje, jen dává Bohu 
prostor a plně se s ním ztotožňuje. Chce jen to, co chce on. On, 
který je láska, v ní miluje. A to je i naše cesta.

Náš svět prožívá těžké období. Mnozí nepotřebují Boha a ne-
stojí o něho, ale mnozí jej potřebují jen k tomu, aby se jim lépe 
vedlo. Nemají Boha na prvním místě ve svém životě. Na prvním 
místě mají svoje štěstí a svou spokojenost. Bůh má být jen slu-
žebníkem, jen nástrojem k dosažení jejich štěstí. To je zásadní 
chyba. Hledač osobního štěstí se snadno vydá na cestu příjem-
nosti a zábavy a odhazuje všechno, co k tomu neslouží. I věřící 
a dokonce zbožní lidé pak odstaví Boha i s jeho nároky. Pak se 
nemůžeme divit, že jiní, kterým nebylo tolik dáno, odloží Boha 
úplně a už s ním vůbec nepočítají! Rozhodují si sami. Dokonce 
si myslí, že dělají dobře, když vyhovují všem přáním těch, kteří 
hledají štěstí, a nepoznají, jak špatné může být jejich smýšlení. 
Nestojí-li Bůh na prvním místě v životě, člověk ztrácí orientaci. 
Ptá se sice svého rozumu a třeba i hledá dobro, ale rozum bez 
Boha slouží jako pokažený kompas. 

Jsme na Svatém Hostýně, kde se uctívá P. Maria jako vítězná 
ochrana Moravy. Tady podle tradice zázračně zachránila životy 
našich předků. I dnes chce být naší záchranou, ale počítá s námi. 
Chce spolupracovníky. Co od nás čeká? Že řekneme ANO Bohu, 
že mu dáme první místo ve svém životě, že necháme v sobě pů-
sobit Svatého Ducha, který je láska, že ho necháme vyzařovat 
z našich slov i skutků. Bůh musí nejprve naplnit náš život, aby-
chom byli jako Maria – plná milosti, plná Boha. Pak ho můžeme 
dávat světu. Maria nás dnes zve ke spolupráci na záchraně svě-
ta. Kdo jí řekne ano, ať otevře srdce a když ve svatém přijímání 
přijme Ježíše, ať je jistý, že má v sobě dost lásky a síly. Jeho 
srdce nestačí pojmout Boha a proto bude z Boží lásky rozdávat.
Bude-li Bůh vyzařovat z našich skutků, budeme vytvářet Boží 
kulturu, kulturu lásky a života. 

Maria nešla proti nikomu, ale dala se k dispozici Bohu. Skrze 
ni přišla záchrana světa. Není jiné cesty ke štěstí lidstva, než 
cesta Mariina: naplnit své srdce Bohem a skrze vzájemnou lásku 
a věrnost Božímu slovu dělat Boha viditelným v dnešním světě. 
Není pro nás jiné cesty do nebe, než být druhou Marií. Pak po-
roste  
i naše naděje, že nás Maria přivede do slávy nebe, kam nás pře-
dešla.

Mocná Královno nebe, pomoz nám být jako ty a přimlou-
vej se za nás!

arcibiskup olomoucký Jan Graubner
(Vybráno z homilie na slavnost Nanebevzetí P. Marie 14. 8. 2005)
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Slovo kancléře Z Velké rady
Jednání Velké rady 18. května 2011

Jednání Velké rady 4. června 2011 v Chotěboři

Jednání Velké rady 15. června 2011

Členové Velké rady poděkovali J.E. velmistrovi za možnost uspořádat na zámku sponzorskou veče-
ři. Na všechny přítomné udělala akce ten nejlepší dojem, hosté projevili zájem o naše projekty či  
o členství nebo spolupráci s Řádem. 

◆◆ Velká rada vyslechla od J. E. velmistra aktuality z mezinárodního dění a zejména sjednocujícího 
procesu, protože celá řada jednotlivců a skupin z „Maltské obedience“ sonduje a vyjadřuje svůj zá-
jem o vstup do Řádu. Velkopřevorství Velké Británie tak spolupracuje zejména ve Skotsku a Irsku, 
velkopřevorství Itálie podniká další kroky v zemích bývalé Jugoslávie (Slovinsko, Černá Hora). Bylo 
zřízeno velkopřevorství ve Španělsku. České velkopřevorství je pověřeno administrovat záležitosti 
střední Evropy, přestoupilo významné množství členů ze Slovenska, vedeme jednání se dvěma sku-
pinami z Rakouska. Ozývají se další zájemci o přestup z Polska a o vstup z Ukrajiny (Sevastopol). 

◆◆ Obecným předpokladem k přestupu do našeho Řádu je zejména jasné vyjádření loajality k jeho 
vedení a hodnotám, a nezavíráme své dveře před nikým, kdo o přestup projevil zájem. Spolubratři 
přestupují ve svých stávajících hodnostech a bez zvláštních poplatků. Přestup je umožněn všem  
(a nevylučujeme ani zájemce z Čech) na individuální a nikoliv skupinové bázi.

◆◆ Velká rada projednala text Výroční zprávy 2010 a zhodnotila její vysokou úroveň. Výroční zpráva 
je rozesílána společně s tímto vydáním Reunionu všem členům jako podklad pro jednání na Gene-
rální kapitule.

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po úvodní modlitbě se Velká rada zabývala 
dalšími body jednání. Členové Velké rady konstatovali, že nyní máme dostatek času k reflexi a pře-
mýšlení o další činnosti a nemusíme se zabývat urgentními záležitostmi.

◆◆ Velitelé komend mají za úkol podat úplné a doplňující informace o konání Generální kapituly 
v Bludově. Pozvánky na Generální kapitulu s úplnými informacemi jsou rozeslány všem společně 
s tímto vydáním Reunionu.

◆◆ Cfr. Kučera informoval o postupu při registraci Lazariánské pomoci, o. p. s. a dojednáním jejího 
sídla v kláštěře paulánů ve Vranově u Brna. Toto umístění povolil o. b. Vojtěch Cikrle. Do dozorčí 
rady o. p. s. byl Velkou radou delegován chev. Michael Pařík, výkonná (řídící) rada bude obsazena 
členy Moravské komendy a sestrami z Vranova. Velké rada rozhodla, že jakmile se Lazariánská 
pomoc bude územně rozrůstat, bude kopírovat strukturu komend, přičemž velitelé komend budou 
zároveň určovat potřeby a úkoly jednotlivých „družstev“ LP.  

◆◆ Velká rada rozhodla o tom, že usnesení z jednání 18. září 2004 o zřízení pamětní desky kanov-
níka Bořka-Dohalského, odložené na vhodnější dobu, nyní nazrálo. Proto bude vedena další debata 
s příslušnými stranami.

Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po úvodní modlitbě za členy Řádu a zejména 
o. a. Otčenáška se Velká rada zabývala zhodnocením akce „Lékárničky pro Afghánistán“. Dále Vel-
ká rada projednala skutečnost o faktickém naplnění Slovenské komendy členy Řádu, kteří projevili 
vůli přestoupit z „Maltské obedience“ do OSLJ. Vedením této Slovenské komendy byl pověřen cfr. 
Radovan Ocsovay. Formální a slavnostní akt přijetí slovenských spolubratří se bude konat na in-
vestituře v Bludově.

◆◆ Velká rada projednala záměr, publikovat Řeholi sv. Augustina jako stále platná východiska laza-
riánského společenství formou komentované řádové regule jako přílohu tohoto vydání Reunionu.

◆◆ Velká rada se zabývala stavem příprav ke sponzorské večeři. 
◆◆ Byla podána informace o stavu založení Nemocnice Alberta Schweitzera jako „o. p. s.“ a dalších 

prováděných krocích.
◆◆ Byla podána informace o jednání s některými členy „Maltské obedience“ z Rakouska o jejich plá-

novaném přestupu do OSLJ a zapojení do činností ČVP.

Vážené spolusestry, vážení spolubratři,

uplynul další půlrok našeho řádového života. Rád bych si 
při této příležitosti připomněl některé naše aktivity, jež jsem 
v tomto období považoval za zvláště významné. 

První z akcí, u které bych se chtěl pozastavit, je podíl naše-
ho řádu na projektu sbírky použitých lékárniček, který jsme 
pořádali ve spolupráci s diecézemi a Armádou České repub-
liky. Tato sbírka získala mezi veřejností velmi pozitivní ohlas. 
Podařilo se shromáždit velké množství použitelného zdravot-
nického materiálu, který byl dopraven do Afghánistánu, na 
místa, kde bude smysluplně využit.

Další z našich aktivit bylo uspořádání sponzorské večeře, 
které se zúčastnilo okolo čtyřiceti osob. Tato večeře mohla 
být uspořádána díky vstřícnosti našeho velmistra, Jana hra-
běte Dobrzenského z Dobrzenicz, který již opakovaně poskytl 
pro tento účel pohostinství na svém zámku v Chotěboři. Výtě-
žek z akce bude rozdělen mezi naše nynější hlavní charitativní 
projekty – podpora DPL Opařany a zbudování nemocnice Al-
berta Schweitzera – a také na naši vlastní řádovou propagaci. 

Úspěchem, z něhož se také můžeme v posledních měsících 
radovat, je vývoj ve věci obnovy Mariánského sloupu. Tento 
projekt stagnuje jen zdánlivě. Podařilo se realizovat naši myš-
lenku, aby poslední čtyři chybějící kamenné kvádry pro do-
končení tohoto duchovního i uměleckého díla zakoupily čtyři 
rytířské řády působící v zemích Koruny české.

Další událostí, kterou bych rád zmínil, je změna na postu 
generála a velmistra řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 
s nímž dlouhodobě úzce spolupracujeme. Na tomto místě po-
važuji za nezbytné upřímně poděkovat J. M. Jiřímu Kopejskovi, 
emeritnímu představenému Křižovníků, za jeho neobyčejnou 
přízeň a pomoc lazariánským myšlenkám a vyjádřit předsvěd-
čení, že okamžikem této personální změny naše spolupráce 
nekončí.  

Dílčími úspěchy v naší práci bychom se neměli nechat uko-
lébat k nečinnosti. Mnoho dalších projektů je rozpracováno, 
nebo leží před námi. Již v září se opět uskuteční dlouho avizo-
vaná generální kapitula, na které jsou všichni členové našeho 
řádu očekáváni. Mimo jiné budeme mít příležitost uvítat členy 
nově vzniklé slovenské komendy a další zahraniční hosty.     

Nyní, na počátku léta, mnozí z nás přemýšlejí spíše nad tím, 
jak nejpříjemněji strávit chvíle odpočinku. Přeji Vám, aby se 
Vaše představy naplnily a abyste si zasloužené okamžiky vol-
na vychutnali naplno.

Petr J. Řehoř, KCLJ
Kancléř Českého velkopřevorství
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V Reunionu č. 2/2011 jsme si připomněli odkaz 
sv. Anežky České – jedné z nejvýznamnějších 
českých světic a významnou patronku OSLJ–B. 
To vše u příležitosti 800. výročí jejího úmrtí, kte-
ré uzavřelo pozemské putování ženy, jejíž život 
by se dal označit jedním slovem – oběť. Oběť, ve 
smyslu křesťanského života – života v Kristu – 
lásce. Pro nás, kteří též chceme kráčet cestou 
evangelijních ctností, je sv. Anežka vzorem, jak 
je možno se touto cestou ubírat. V rámci výročí  
proběhla též konference na Univerzitě Hradec 
Králové, jenž nesla právě název: „Sv. Anežka – 
vzor svatosti“. Zde bylo téma „vzorů“ rozebráno 
i v obecnější rovině a autor těchto řádků by nyní 
rád na toto téma ještě znovu navázal a trochu ho 
rozvedl i v oblasti významu „kontinuity“.

Kdo je to vzor? Vzor je určitá osoba, která nám 
slouží za příklad chování a jednání. Na základě 
tohoto příkladu se pak snažíme přejímat tento 
určitý typ chování a jednání a aplikovat ho v rám-
ci sebe sama na své okolí. Dle našeho rozhodnu-
tí, s větší nebo menší mírou a dle našich schop-
ností a možností, s větším nebo menším úspě-
chem. Tato aplikace však neznamená zánik sebe 
sama, protože se nemůže odloučit od vlastního 
já. Pokud by k něčemu takovému došlo, nejednalo 
by se o přejímání, ale o kompletní transformaci. 
Nicméně, pokud čteme životopisy svatých, vidí-
me jasné rozdíly mezi jednotlivými osobami. Pro-
to i život věčný, který znamená spojení s Bohem, 
neznamená totéž, co rozplynutí se v Bohu, jak si 
myslí někteří nekřesťané. Hovoříme-li o životě 
věčném, hovoříme o konečném vyjádření úplnos-
ti našeho bytí. 

Vidíme tedy, že vzor není nic, co by bylo nějak 
škodlivé pro naše já a pro svobodu našeho já. 
Naopak, vzory registrujeme kolem sebe po celý 
náš život: rodiče, prarodiče, starší sourozenec...; 
později se toto spektrum rozšiřuje a mění ve pro-

spěch herců, zpěváků, politiků, spisovatelů atd. 
Avšak všechny vzory bez rozdílů, jsou dříve nebo 
později nekompromisně vystaveny soudu času a 
následně redukovány. Zde se také projeví rozdíl 
mezi vzory přirozenými a vzory umělými. Umělé 
vzory jsou věcí módy a mizí současně se změnou 
módy na módu jinou. Vzory přirozené a reálné 
přetrvávají v období změn. Ovšem i ty mohou 
nakonec zmizet s vymřením generace, která je za 
vzor považovala. Ty vzory, které přečkají i tuto 
separaci, se stávají nadčasovými. Jsou jedním  
z kamenů ve stavbě tradice, která zvláštním způ-
sobem spojuje jednotlivé generace lidstva napříč 
časem. Nutno podotknout, že se jedná i o gene-
race, které dosud neexistují, avšak za které už 
dnes neseme zodpovědnost! 

Od vzorů se tak nutně dostáváme k význa-
mu, jakou má v našem životě tradice. Pomáhá 
nám totiž lépe uchopit věci, které se působením 
času – tedy vývojem – stávají neuchopitelnými. 
Slouží nám jako mezigenerační paměť, bez které 
bychom byli nuceni znovu a znovu nalézat svoji 
identitu. Tedy nebýt součástí procesu evoluce, 
ale již zmíněné transformace. Bez tradice by-
chom neznali sv. Anežku Českou a pokud ano, 
možná ji ani dobře nechápali. Zbyl by nám pouze 
pohled na umělé vzory, které se střídají se stej-
nou jistotou jako východ a západ Slunce. Pohled 
na hodnoty, které vlastně hodnotami nejsou – 
jsou pouze módou. Jde o to, že tradice nemusí 
být ze své podstaty věčná. 20. století ukázalo 
velmi dobře, že rušit věci lze mávnutím ruky. 
Otázkou však je, co po takovém rušení zůstává. 
Je tradice jen nános prachu, ukrývající skutečnou 
krásu pokladu? Anebo stavba, po jejímž zboření 
zůstává pouze ten prach na hromadě trosek?  
Konečnou odpověď i řešení celé této hádanky 
nám nabízí Písmo svaté: „Poznáte je po ovoci.“

Vzory svatosti

Sv. Anežka v Myštevsi

Mgr. Jakub Holman, CompLJ

Antonín Schauer, KCLJ

Zámeček v Myštevsi, který dostala v restituci 
zpět rodina prof. Petra Piťhy, byl 28. května 
letošního roku místem významné události. Při 
příležitosti roku sv. Anežky Přemyslovny byla 
zde posvěcena nová socha této veliké české 
svaté a následně byla odhalena pamětní deska, 
která připomíná tamní internaci J. Em. Josefa 
kardinála Berana a tří dalších biskupů v padesá-
tých letech komunistickou mocí. Je symbolické, 

že stoleté výročí vysvěcení kardinála Berana na 
kněze připadá na osmisté výročí narození této 
světice, jejímž byla Jeho Eminence velikým cti-
telem.

Prof. P. Piťha, jak sám uvádí, “pozval na tuto 
slavnost lidi významné i zcela běžné, aby tito 
něco prožili a alespoň na krátký čas se odstra-
nila nešťastná oddělenost běžných občanů od 
politických, akademických a církevních elit.“ 
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školy v Hořicích Aleny Kubcové) a následně od-
halení pamětní desky (dílo ak.sochařky a prof. 
Hořické školy Dagmar Štěpánkové-Černé) pro-
vedla Jeho Excelence arcibiskup Dominik Duka 
spolu s dalšími významnými duchovními. Obě 
slavnosti byly doprovázeny sborovým zpěvem 
sboru Salvátor z Chrudimi. Při odhalení desky 
ještě i hudbou Hradní stráže. Prezident repub-
liky Václav Klaus vyslal k desce čestnou stráž 
Hradní stráže s jejím velitelem plk. Radimem 
Studeným.

Byly to chvíle velikých dojmů i přátelských 
setkání. Byl jsem rád, když jsem mohl Mons. 
Dominiku Dukovi poděkovat za přízeň věno-
vanou našemu řádu a popřát mu hodně sil při 
jeho nelehké, tak důležité činnosti. Na všechny 
přítomné hluboce zapůsobily dva projevy Petra 
Piťhy. Z podnětu profesorky Marie hraběnky 
Bořek-Dohalské a emeritního rektora liberecké 
univerzity prof. Zdeňka Kováře jsem požádal 
prof. P. Piťhu o svolení jeho projevy, které nedal 
na webové stránky, dále šířit a pracovat s nimi. 
Jeho laskavé svolení jsem dostal.

Tichá ochránkyně Prof. Petr Piťha

Dámy a pánové, děti,
děkuji vám, že jste přijali mé pozvání a přišli. 
Pozval jsem vás, abyste se potěšili a trochu si 
odpočinuli od všeho zmateného spěchu, od na-
máhavé, často také nezáživné práce, od neúspě-
chů a pocitu marnosti, od skleslosti mysli. Bylo 
by bláhové na chvíli na vše zapomenout, hodit 
starosti a obavy za hlavu. Tato malá slavnost by 
sice byla ušlechtilejší, než opít se vínem nebo na-
vodit si spánek zapomnění omamnou drogou, ale 
stala by se snem, ze kterého bychom se probudi-
li a skutečnost by nás opět sevřela do neúprosné 
náruče pravdy. Chci Vás potěšit a povzbudit. 
Proto začnu tím, 
že jsme se s celou 
naší zemí dostali 
do ubohosti, kte-
rou musí vidět 
každý, ať pohléd-
ne téměř kamko-
li. Tuto ubohost 
jsme si zavinili sami, jedni svým jednáním, druzí 
svým mlčením.

Když jsem studoval, udělal jsem zvláštní zku-
šenost. Nejstrašnější mi vždycky připadala ta 
zkouška, na kterou jsem právě šel. Celkem snad-
nou se mi jevila ta, v níž jsem právě uspěl. Pří-
tomnost vždy vypadá jako nejsilnější. Určitě je 
vždy nejvýznamnější, protože změnit něco se dá 
jen a jen činem vykonaným právě teď.

Podíváme-li se však do dějin kteréhokoli 
národa, zjistíme, že obsahují doby rozkvětu a 
úpadku. Z naší vlastní historie známe údobí, kdy 
jsme velkoryse stavěli a vandalsky bořili, psa-
li a tiskli krásné knihy a kdy jsme je házeli do 
plamenů; údobí, kdy jsme uhájili svobodu, nebo 
alespoň čest a kdy jsme nechali vládnout cizáky, 
kdy hodnota a uznání země stoupaly a kdy jsme 
beznadějně všechno zplundrovali, kdy jsme byli 
vzdělaní a kdy jsme zhloupli skoro jako tažná či 

žírná zvířata. Po této křivce jdeme hezkých pár 
století a jeví se mi, že vždycky v těch nejhlubších 
okamžicích se najednou, takřka jako zázrak jara 
po dlouhé zimě, objevilo cosi, co nejen rozkvetlo, 
ale přineslo hojnou žeň dobra.

Mohu se mýlit, ale nezdá se Vám zvláštní, když 
v tom, co nás obklopuje, se objeví mladá žena, 
vlastně ještě děvče, a rozpozná v beztvarém ka-
meni sochu. Pak opatrně, ale pevně vede ruku 
a vnutí kameni svou vůli, takže kus skály vydá 
ideu. Odkud se vzala? Jako socha dřímala v kvá-
dru pískovce, tak procitla touha v duši té dívky.
Není to nová idea. Je to stále táž svatováclavská 

idea národní  
i státní. Anežka 
Přemyslovna je 
bílým květem 
z kořene červené 
růže Václavovy a 
Ludmiliny. Záro-
veň je to ta tichá 

a mocná ochránkyně, k níž se opětovně shro-
mažďujeme v okamžicích téměř beznadějných. 
Přichází nám vstříc v temných momentech, aby 
nám zopakovala svá poslední slova a napomenu-
tí, která pronesla těsně před tím, než zemřela 
v hladomoru, který zachvátil Čechy v době bra-
niborské zvůle. Noc brzo přejde, každá noc má 
své jitro.

Není to ale obráceně? Není to tak, že noci naší 
země končí, když v temnotě rozeznáme svůj 
ideál? Když se seběhneme a postavíme po bok 
velkým zosobněním této myšlenky? Není snad 
toto naše setkání když ne jitrem, tedy svítáním? 
Je opravdu nemožné, abychom se svým okolím a 
sami se sebou neudělali to, co dívka s kamenem? 
Uviděli ideu poctivě žijící země věcně a rozumně 
vedené a s opatrnou, ale pevnou soustavností ji 
nevtiskli celé společnosti? Nemusíte hned odpo-
vědět.

Co říkáš ty, socho? Budeš tu stát jako němý 
kámen, nebo se staneš živoucí výzvou? Já vím. 
Mračna na tebe přinesou mnohé lijavce, sněhy 
pokryjí tvá ramena a po tvé tváři zase sejdou po-
dobny slzám. Bude tě rozpalovat sluneční úpal, 
budou tě hanobit graffiti. Budeš mlčet a stát 

pevně na trojúhelníku označeném erby Čech, 
Moravy a Slezska. Čím tišeji budeš mlčet, tím 
jasněji vynikne výzva svaté princezny: Chraňte a 
zvelebujte mou zemi – je to vaše vlast.

Řeč při posvěcení sochy sv. Anežky Přemyslovny

Anežka Přemyslovna je bílým květem z kořene 
červené růže Václavovy a Ludmiliny. Zároveň je to 

ta tichá a mocná ochránkyně, k níž se opětovně 
shromažďujeme v okamžicích téměř beznadějných.

Bože, všemohoucí tvůrce všeho, co jest. ¶ Ty jediný jsi svrchovaný vládce nade všemi lidmi, nad vla-
daři a králi. ¶ Tobě se budou všichni zodpovídat z toho, co jsi komu svěřil do správy. ¶ Miluješ hospo-
dáře tiché a pečlivé a poslal jsi nám svatou královskou dceru, aby nám ukázala, že pravé kralování je 
službou Tobě a bližním. ¶ Shlédni na českou zem a na přímluvu svaté Anežky nám dopřej, abychom 
tuto zemi, dědictví svatého Václava, chránili a zvelebovali, abychom jedli poctivě vydělaný chléb a 
žili mezi sebou v míru.  ¶ Skrze Krista, našeho Pána. ¶ Amen.
Svatá Anežko, žehnám tuto tvou sochu ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. ¶ Žehnám i všem, kdo se  
u ní zastaví s úctou a prosbou o tvou přímluvu Boha, který žije od věků do věků. ¶ Amen.

Modlitba u sochy sv. Anežky Přemyslovny

Proslov prof. Petra Piťhy k odhalení pamětní desky kardinálu Beranovi přineseme v příštím čísle.FO
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S lavnost uložení relikvie blaho-
slaveného krále Karla I. v kapli 
chrámu Nanebevzetí Panny Ma-

rie ve Staré Boleslavi proběhla v neděli 
1. května 2011 a navázala na tradiční 
historickou akci „Audience u císaře 
Karla“, konanou v sobotu 30. dubna 
na zámku v Brandýse nad Labem při 
příležitosti 100. výročí příchodu cí-
sařského páru Karla a Zity do města 
v roce 1911.

Uložení relikvie blahoslaveného Kar-
la I. proběhlo v rámci slavnostní Mše 
sv., kterou celebroval J. E. Mons. Dr. 
Fernand Franck, arcibiskup lucembur-
ský a president Modlitební ligy císaře 
Karla za mír mezi národy, která se 
v sobotu 30. dubna v Brandýse při této 
příležitosti sešla ke své výroční schůzi.

V rámci mše sv. byla požehnána 
nově zřízená kaple v nevyužívané míst-
nosti v přízemí levé chrámové věže. 
Zrestaurováním původního barokního 
mobiliáře a pořízením relikviáře, oltá-
ře, busty a triptychu s obrazovou doku-
mentací k osobě blahoslaveného Karla 
formou daru vznikl důstojný prostor, 
kam byla relikvie uložena.

Mše se zúčastnili: v zastoupení 
domu Habsburg-Lothringen arcivévoda 
Lorenz, princ belgický, za diplomatický 
sbor Ferdinand von Trauttmansdorff, 
velvyslanec Rakouské republiky, Jean 
Faltz, velvyslanec Lucemburského 
velkovévodství a Reinhilde Lux, velvy-
slankyně Belgického království, dále 
početná delegace Modlitební ligy císa-
ře Karla I., vedená výkonným presiden-
tem brigádním generálem Norbertem 
Fürstenhoferem s účastníky z rakous-
kých zemí, Německa, Malty i USA, 
zástupci šlechty – rodů Czernin, Lob-
kowicz, Mensdorff-Pouilly, Korff-Kers-
senbrock, Strachwitz, Lamberk, Deym 
ze Stříteže, Gudenus aj., představitelé 
vojenských a špitálních řádů, Sv. Laza-
ra Jeruzalémského, Sv. Jana na Rhodu 
a Maltě a Křižovníků s červenou hvěz-
dou, další hosté, představitelé armády 
ČR, spolků, a poutníci také z Moravy, 
hosté z Rakouska, Maďarska, Polska, 
Slovinska a občané města v čele se 

starostou. Chrám byl zcela zaplněn. 
Svoje pozdravná poselství zaslali JCKV 
arcivévoda Dr. Otto von Habsburg a 
Mag. Christian Werner, vojenský bis-
kup v Rakousku.

V průběhu výročního jednání presi-
dia Modlitební ligy císaře Karla za mír 
mezi národy bylo oficiálně oznámeno 
ustavení zemské pobočky modlitební 
ligy pro Čechy a Moravu a Milan No-
vák převzal z rukou J. E. arcibiskupa 
Mons. Francka jmenování členem 
presidia Ligy a představitelem zemské 
pobočky.

M  ilí přátelé, obracím se na vás
 u příležitosti uložení  relikvií
 blahoslaveného Karla I. 

Habsburského v brandýském kostele 
Obrácení Svatého Pavla. Je příznačné, 
že se tento panovník jakoby vrací do 
své země, do města, které miloval, po 
mnoha letech. Jeho osudem bylo vy-
hnanství, oběť, často neporozumění  
i od nejbližších spolupracovníků. Dá se 
říci, že v jistých kruzích byl hodnocen 
jako člověk neúspěšný, ten, za jehož 
panování skončila podunajská rakous-
ko-uherská monarchie. Je možné na něj 
nahlížet i jako na člověka, který stál 
v čele mocnosti, jež prohrála válku. To 
vše je ještě znásobeno skutečností, že 
on sám se narodil sice blízko trůnu, 
nicméně s jeho nástupnictvím se vůbec 
nepočítalo. Mohou jej tedy mnozí pova-
žovat za člověka, který dostal překva-
pivou životní šanci a nevyužil ji. 

Dovolím si tvrdit, že nejen Bůh a 
církev se na jeho životní putování díva-
jí jinak. Císař Karel I. byl v roce 2004 
blahořečen ne pro svůj původ, pro své 
předky, ale pro svá životní rozhodnutí, 
která mnozí současníci považovali za 
prohru. Oběť, kterou podstoupil, byla 
ve skutečnosti výhrou, oním „ziskem“, 
o kterém hovoří svatý Pavel. Nechci 
zde zmnožovat životopisy a líčení život-

Blahoslavený Karel I. Habsburg
Uložení ostatků bl. Karla, patrona Řádu sv. Lazara v Čechách, ve Staré Boleslavi Vzkaz otce arcibiskupa Mons. Dominika Duky, OP, u příležitosti uložení ostatků

V upomínku bylo vydáno i pamětní 
vyznamenání „Český královský kříž“, 
který v limitovaném počtu obdrželi 
čestní hosté a dobrovolníci, kteří při-
spěli ke zdaru slavností, včetně zástup-
ců Řádu sv. Lazara, který je spolupořa-
datelem brandýských slavností.

Slavnost se zároveň stala děkovným 
shromážděním při příležitosti beatifi-
kace papeže Jana Pavla II., tedy v sou-
vislostech více než symbolických, a 
znamená významný okamžik v dějinách 
našeho nejstaršího poutního místa.
PhDr. Milan Novák, rytíř Řádu sv. Řehoře

ních osudů císaře Karla I., k tomu jsou 
jistě povolanější. Rád bych jen připo-
menul člověka, který se dostává na 
trůn po tragických úmrtích následníků 
Františka Josefa docela překvapivě. Ve-
likost tohoto úkolu je těžší i tím, že se 
trůnu ujímá ve válce, kterou nechtěl,  
o které se s ním nikdo neradil. 

Přesto jako čestný muž cítí potřebu 
být jako jediný z evropských vládnou-
cích monarchů přímo na bojišti a sdílet 
svým způsobem osud běžných vojáků. 
Jeho milosrdné srdce i přes vojenské 
a vůdcovské povinnosti dokázalo na 
bojišti první světové války uskutečnit 
neobvyklé rozkazy: nařídil neužívat 
bojové plyny, rozkázal nezabíjet vzdá-
vající se zajatce, zabránil bombardová-
ní italských měst a podobně. Brzy po 
svém nástupu, přes odpor Německa, 
nabídl mocnostem Dohody mír. Když 
nebyl přijat, vedl tajnou mírovou diplo-
macii. Příznačné pro jeho uvažování 
bylo i to, že změnil trest smrti českých 
politických předáků na vězení. 

Koncem války i v několika pováleč-
ných letech se snažil o blaho národů 
bývalé monarchie i za cenu vlastní 
oběti. Velkou oporu v těžkých chvílích 
nacházel ve své manželce císařovně 
Zitě a v celé rodině. Ta jej také do-
provázela v posledních hodinách ve 

vyhnanství na Madeiře, kde umíral na 
tehdy téměř neléčitelný zápal plic. Jeho 
modlitby a poslední myšlenky patřily 
rodině a jeho národům. 

Je třeba se ovšem vrátit na počátek 
jeho životní dráhy, kdy jako důstojník 
prošel řadou našich měst a naučil se 
mluvit dobře česky. Brandýs nad La-
bem byl městem, které mu mimořádně 
přirostlo k srdci. Proto je dobře, že se 
svým způsobem vrací tam, kde prožil 
krásná a zamilovaná léta života. 

Nejsem historik, nedovedu polito-
logicky zhodnotit přínos či problémy 
rozhodnutí císaře Karla I. Dovedu však 
jistě lidsky chápat jeho nelehkou situ-
aci. I v ní se vždy choval jako čestný 
muž. Nezapomínal, že jeho vládnutí 
je z Boží milosti, že je tedy především 
služebníkem, i když vysoko postave-
ným. To je jeden ze vzorů, které si dnes 
můžeme z jeho vlády vzít. Nesmíme 
zapomínat, že patřil k nám po meči  
i po přeslici – byl potomkem Přemys-
lovců, Lucemburků i Jagellovců. Jsme 
rádi, že se můžeme dnes sklonit před 
jeho památkou. Před památkou nikoliv 
arcivévody, vojevůdce a císaře, ale 
před památkou především blahoslave-
ného naší katolické církve. 

Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský

Protějsí strana nahoře: Delegace Řádu svatého 
Lazara, následovaná členy Řádu Maltézských 
rytířů. Vpravo v uniformách  (zleva) brigádní 
generál Norbert Fürstenhofer, výkonný president 
Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, 
a  plukovník Ing. Milan Diviak, velitel Vojenské 
policie AČR.

Protější strana dole:: Hlavním celebrantem byl 
lucemburský arcibiskup Mons. Fernand Franck.

Vlevo: V první řadě zleva Karl Eugen hrabě 
Czernin z Chudenic, velvyslanec lucemburský 
Jean Faltz, rakouský velvyslanec Ferdinand von 
Trauttmansdorff, JCKV arc. Lorenz Habsbursko-
Lotrinský, belgický princ. 

Fotoreportáž

na 3. straně obálky
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Naši postulanti

Retro Kronika

Rádi bychom našim čtenářům představili některé postulanty, kteří projevili zájem o vstup do Řádu sv. Lazara a po splnění 
všech podmínek budou přijati na Generální kapitule v Bludově.

Mgr. Jakub Jiří Holman, CompLJ spolupracuje s Řádem již delší dobu. Narozen v r. 1985, bydlí v Hoři-
cích v Podkrkonoší a přísluší do římskokatolické církve. Vystudoval politologii a latinskoamerická stu-
dia na Univerzitě Hradec Králové. Od r. 2010 je společníkem Řádu. Organizuje dobrovolnickou službu 
při budování domácí hospicové péče v Hořicích, dále je členem hospicového modlitebního společenství 
a pro hospic organizuje kulturní činnost. Tyto aktivity také nabízí Řádu, kromě svých dalších znalostí  
v oblasti historie a heraldiky.

Tomáš Karel Bednář je postulantem již od r. 2009. Bydlí v Náchodě, kde také pracuje jako hotelový 
šéfkuchař. Narodil se v r. 1985, přísluší do římskokatolické církve. Po dohodě s pověřeným velitelem 
Lazariánské pomoci cfr. Pavlem Ondráčkem se hodlá zapojit do této služby a organizovat ji také v mís-
tě svého bydliště.

Pavel Ondráček, DiS, CompLJ projevil svůj zájem o Řád před více lety. Okolnosti mu však dovolily stát 
se nejprve společníkem (2009). Pavel Ondráček se narodil v r. 1976, bydlí v Jedovnici, okr. Blansko. Vy-
studoval obor Zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole zdravotní v Brně. Profesně se podílel na 
budování Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, pracuje jako staniční záchranář v Bo-
skovicích. Kromě této činnosti je aktivní jako přednášející na zdravotních školách. Je členem Církve 
československé husitské. Jako vedoucí skupiny Lazariánské pomoci zajišťoval zdravotnickou službu při 
návštěvě sv. otce Benedikta XVI. na Moravě. V současné době je nositelem úkolu vytvoření stanoviště 
Lazariánské pomoci ve Vranově u Brna.

Martin Maxmilián Janda, nar. 1982, je postulantem od r. 2009. Bydlí ve Vlašimi, je členem římsko-
katolické církve a studuje na KTF UK a HTF UK. Pracuje jako učitel ve Veselé škole (církevní ZŠ) a 
pracuje jako externí žurnalista. Svojí prací pro Řád chce prohlubovat tradice a rytířský etický kodex, 
věnovat se duchovní práci a práci se zdravotně znevýhodněnými osobami.

Ondřej Vanke
bailli  

Jmenování 48. velmistra a generála Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou 

Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života jmeno-
vala dne 20. června 2011 P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr., 48. velmistrem a gene-
rálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na dobu 6 let. Slavnostní uvedení 
do úřadu proběhne do tří měsíců od jmenování.
P. PharmDr. Mgr. Josef  Šedivý, O.Cr., se narodil 9. 7. 1967 v Košicích na Slovensku. Oba 
rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. Má dva sourozence, staršího bratra a mladší sest-
ru. V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vychodil základní školu a vystudoval 
gymnázium. Poté studoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 
Po skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích. Násled-
ně byl přijat do pražského kněžského semináře a tři roky studoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy  
v Praze. V roce 1994 vstoupil do Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po složení noviciátu a čas-
ných slibů dokončil studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 přijal kněžské svěcení  
z rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. 
V témže roce byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem v Želeticích u Kyjova, kde působil až do 
svého jmenování 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
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Zprávy z komend

Prvým oficiálnym pracovným 
stretnutím dňa 29.5.2011 
zahájila činnosť Slovenská 

komenda ustanovená pod patro-
nátom ČVP. Stretnutie prebiehalo 
na pôde Domu božieho milosrden-
stva v Banskej Bystrici (ďalej len 
DBM), ktoré sme si zvolili za naše 
rádové charitatívne zariadenie na 
Slovensku. DBM je zdravotnícky 
komplex pozostávajúci z hospi-
cu s kapacitou 16 lôžok a domu 
sociálnych služieb s ďalšími 42 
lôžkami pre seniorov a zdravotne 
postihnutých klientov. Okrem nich 
sa v komplexe nachádza katolícka 
materská škola a svoje priestory tu 
majú prenajaté rôzne zdravotnícke 
ambulancie (prevažne spadajúce 
pod materské centrum). Napriek 
tomu, že ide o moderný komplex, 
hospicu chýba časť potrebného 
technického vybavenia a ako inak 
ani zdravotníckeho materiálu nie 
je nikdy dostatok.

Po dohode s personálnym riadi-
teľom a zároveň duchovným správ-
com zariadenia a miestnej farnosti 
Belveder, pátrom Mgr. Radoslavom 
Bujdošom, sme sa dohodli na užšej 
spolupráci medzi Rádom sv. Lazara 
na Slovensku a Domom božieho mi-
losrdenstva. Vďaka osobným darom 
finančných prostriedkov v hodnote 
1.000EUR (postulant prof. Ing. 
Stanislav Miertuš, DrSc. a cfr. Ra-
dovan Ocsovay) budú v najbližších 
dňoch nakúpené termovárnice pre 
pacientov hospicu ako aj nedostat-
kové lieky. Okrem toho sme boli 
oslovení so žiadosťou o pomoc pri 
zaistení klimatizačnej jednotky ale-
bo katafalku do pietnej miestnosti, 
kde je takéto zariadenie najmä 
v letných mesiacoch nevyhnutnos-
ťou a DBM ním nedisponuje. Podu-
jali sme sa preto k listovej kampani 
a v mene Rádu oslovili niekoľko 
desiatok výrobcov a distribútorov 
chladiarenských zariadení prevaž-
ne v Banskobystrickom kraji s vý-
zvou k účasti na vecnom dare. 

Našu prvú poradu za účasti šies-
ti členov slovenskej komendy sme 
zahájili spoločnou sv. liturgiou slú-
ženou pátrom Bujdošom v miest-
nom farskom kostole. Po výdatnom 
obede nás otec Radoslav previedol 
celým komplexom a oboznámil nás 
s jeho poslaním i najakútnejšími 
potrebami. Po prehliadke hospicu 
a DSS sme pokračovali s worksho-
pom, kde sme si dohodli potrebné 
kroky k oficiálnemu zriadeniu po-
bočky neziskovej organizácie RSLJ 
ČVP pre Slovensko ako aj kalendár 
stretnutí a vytýčili si úlohy na naj-
bližšie obdobie. Vďaka akcieschop-
nosti niektorých zúčastnených, 
menovite cfr. Ing. Mareka Sobolu, 
sa už dnes môžeme pochváliť za-
hájením registrácie veľkého erbu 
budúceho Veľkopriorátu Sloven-
sko, ako aj nášho hesla „Atavis et 
Armis“ a jednoduchého osemhro-
tého zeleného kríža na patentovom 
úrade v SR. Zaregistrované sú už 
aj internetové domény www.rslj.sk 
ako aj www.zelenykriz.sk. 

Dôvodom našej existencie je 
predovšetkým poslanie pomáhať 

potrebným a šíriť hodnoty kresťan-
stva a rytierstva, preto bolo prvo-
radé zhodnúť sa na našich nosných 
charitatívnych projektoch, ktorým 
sa popri pomoci hospicu v Banskej 
Bystrici stala záchrana kalvárie 
v Báči neďaleko Bratislavy. Báč 
je známym pútnickým miestom 
predovšetkým pre veriacich ma-
ďarskej národnosti a miestna 
kalvária pozostávajúca zo série 
kaplniek a parku akútne potrebu-
je prostriedky na rekonštrukciu. 
O tomto projekte a našich záme-
roch vás budeme podrobnejšie 
informovať v niektorom z ďalších 
čísiel Reunionu.

Slovenská komenda má v súčas-
nosti 1 duchovného, 5 riadnych 
členov a 2 postulantov. Pevne ve-
ríme, že prvé konkrétne výsledky 
na poli charity inšpirujú aj ďalších 
záujemcov o spoluprácu s Rádom 
na Slovensku. Všetci sa už veľmi 
tešíme na spoločnú investitúru 
v Bludove.

Mgr. Radovan Ocsovay
veliteľ komendy      FO
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Zástupcovia slovenskej 
komendy počas prehliadky 
na nádvorí hospicu (zľava: 

cfr. Marek Sobola, cfr. Daniel 
Holeček, o. Radoslav Bujdoš, 

cfr. Juraj Petrovits)

   pátek, 3. června 2011 kráčeli 
lidé do Katedrály sv. Ducha  

v Hradci Králové, aby se naposledy 
rozloučili se zesnulým bratrem  

v Kristu, duchovním pastýřem Krá-
lovéhradecké diecéze i velikou osob-
ností veřejného života – arcibiskupem 
Karlem Otčenáškem. Vzdát poslední 
hold zesnulému bylo možné již od čas-
ného rána a stále se obnovující zástup 
čekajících byl tím nejlepším svědec-
tvím o významu, jaký měl arcibiskup 
Karel v srdci naší společnosti. 
Smutečního obřadu se rovněž zúčast-
nili i mnozí představitelé veřejnosti  
z oblasti politické, samosprávní, 
vědecké i kulturní. Někteří z nich 
následně dostali krátké slovo. Řád 
sv. Lazara, jehož byl arcibiskup Karel 
významným členem, zastupoval přímo 
velmistr J. E. Jan hrabě Dobrzenský a 
bailli Českého velkopřevorství, J. E. 
Ondřej Vanke. Přítomni byli rovněž 
další laičtí i duchovní členové Řádu. 
Mši svatou celebroval J. E. Mons. Jan 
Vokál, biskup královéhradecký. Ho-
milii měl J. E. Mons. Dominik Duka, 
arcibiskup pražský; ze které by bylo 
vhodné uvést jednu vyřčenou skuteč-
nost, která se týká zesnulého pana 
arcibiskupa, ale i každého z nás. Arci-
biskup Karel byl ke konci svého života 
již velmi tělesně slabý. A tento jeho tě-
lesný stav se velmi podobal tomu, kdy 
byl vězněn komunistickým režimem a 
zažíval to nejhorší fyzické i psychické 
strádání a ponižování. Avšak ve všech 
těchto okamžicích si dokázal udržet 
pevnou mysl. Pevnost ducha nedoká-
zal zlomit režim nesvobody, ani po-
stupující stáří a nemoc. Tou pevností, 
katedrálou i kotvou v rozbouřeném 
moři nejistoty byl pro arcibiskupa 
Karla Kristův kříž. Symbol naděje, 
která je tou jedinou skutečnou jistotou 
v časném světě. Pro arcibiskupa Karla 
však byl více než symbolem. Byla to 
reálná tíže na zádech, kterou bychom 
mohli nazvat  odpovědností, neboť 
on sám říkal, že se snaží co nejvíce 
myslet na to, čím více přispět do po-
kladnice Církve a lidstva. Je to ten typ 
odpovědnosti, který nás učí umenšo-
vat sama sebe, neboť bez tohoto umen-
šování zbude vždy jen nedostatek vůči 
ostatním. Pan arcibiskup Karel se 
umenšoval z odpovědnosti vůči Bohu a 
budoucím generacím. Šel s tíhou kříže 
na zádech po cestě, která snad nebyla 
vždy šťastná, ale jistě byla správná... 

Pro nás všechny je to též jasný doklad 
toho, že velikost člověka neurčuje jeho 
zevnějšek, fyzická síla nebo krása. 
Velikost člověka lze posuzovat pouze 
dle velikosti jeho ducha. A přesně, jak 
nám radí Písmo svaté, člověka pozná-
váme po ovoci. Podle jeho chování a 
vykonaných činů. Proto, když jsme se 
v tomto čase rozloučili s arcibiskupem 

Mgr. Jakub Holman, CompLJ

Karlem, jistě nás provází smutek  
z nenávratného odchodu nenahraditel-
né osobnosti. Ale současně též vidíme, 
že po arcibiskupovi Karlovi Otče-
náškovi nezůstává v naší společnosti 
prázdné místo. Za arcibiskupem Kar-
lem zůstává jeho ovoce – dílo jednoho 
velikého, plodného a požehnaného 
života.FO
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I když byl termín „pastorální teologie“  pravděpodob-
ně poprvé použit světícím biskupem z Trieru Petrem 
Binsfeldem v jeho tematickém pojednání z r. 1541, je 

za zakladatele pastorální teologie považován F. S. Rauten-
strauch (1734-1785). Narodil se v severočeském Plotten-
dorfu (dnešní Skalice) u Nového Boru v rodině obchodníka 
se sklem. Školní vzdělání získal v benediktinském klášteře 
v Praze – Emauzích, gymnazijní studia ukončil v Broumově, 
kde v r. 1750 vstoupil do benediktinského kláštera a přijal 
řeholní jméno Stephan; řeholní sliby složil o rok později. 
Po filozofickém a teologickém studiu v klášteře v Břevnově 
byl vyslán ke studiu na Karlovu Univerzitu, v roce 1758 byl 
v pražské katedrále vysvěcen na kněze, a teologická stu-
dia zakončil dvouletým studiem práv na Právnické fakultě 
v Praze. Od r. 1761 vyučoval filozofii, dogmatiku a církevní 
právo na benediktinském teologickém řeholním učilišti 
v Břevnově a v Broumově, a své přednášky vydal v učebni-
ci „Prolegomena in ius ecclesiasticum“. V r. 1773 byl zvolen 
opatem dvojopatství Broumov-Břevnov a priorem klášterů 
Wahlstatt a Politz. Téhož roku byl v rámci snah o reformu 
školství povolán za ředitele Teologické fakulty v Praze a 
jako benediktinský opat obdržel mandát v českém Zem-
ském sněmu. V roce 1774 dosáhl doktorátu v teologii. Na 
vyzvání císařovnou zřízené „studijní komise“ k předání 
návrhů studijních reforem poslal Rautenstrauch současně 
s dalšími biskupy, opaty a řediteli fakult rovněž svůj návrh, 
který v roce 1774 císařovna přijala a nechala zveřejnit 
dvorským dekretem v říjnu téhož roku.

Po jmenování ředitelem Teologické fakulty ve Vídni bylo   
Rautenstrauchovým úkolem provedení studijní reformy 
včetně prověřování a zajišťování učebních plánů, studij-
ních řádů a personálního obsazování kateder. Mimo jiných 
povinností byl rovněž členem studijní komise ve Vídni a 

v Praze a vizitátorem benediktinského řádu v zemích ko-
runy České. V r. 1782 byl F. S. Rautenstrauch  jmenován 
Josefem II. dvorním radou, členem duchovní dvorní komise, 
a byl pověřen založením generálních seminářů. 

Vznik pastorální teologie a jejího zavedení jako univer-
zitní disciplíny do škol je tedy zasazen do doby rakouské-
ho osvícenství, charakterizovaného jako údobí působení 
silných filosofických a náboženských proudů a rozsáhlých 
změn v rakouské monarchii, vyvolaných krizí v důsledku 
válek a následnou potřebou zvýšení úrovně hospodářství a 
sjednocení správy. Součástí změn byla i reforma škol a uni-
verzit s cílem  vzdělávání lidu a občanů, a rovněž církevní 
reforma včetně změn v oblasti forem náboženského života.

Vedle tabelární předlohy, od roku 1774 postupně zavá-
děné do škol jako osnova pro výuku pastorální teologie, je 
Rautenstrauch i autorem spisů „Manuál systematické dog-
matické teologie“ (r. 1774) a „Srovnání církevního práva“ 
(r. 1776). Jeho jmenování do dalších funkcí a pověření úkoly 
a odpovědnostmi nemohlo nebýt podloženo oddaností věci, 
systematickou pílí, cílevědomostí a soustavným pracovním 
nasazením. Stručným nástinem jeho života chceme mj. 
poukázat na jeho postavení v dějinném vývoji uvedené dis-
cipliny a její církevní praxe, i na jeho severočeský původ.

Dnes je pastorální teologie studijní disciplinou a sou-
časně je chápána jako univerzálně pojatá církevní praxe 
charakterizovaná širokým spektrem různých směrů, 
z nichž by byly prvkům lazariánského hesla „víra“ a „cha-
rita“ nejbližší některé interdisciplinární přístupy nabízející 
kombinace pastorální teologie a společenských věd i jiných 
hraničních oborů, v nichž má současně být vždy zastoupe-
na i perspektiva biblická.

(Literatura: Křišťan, A., Nauer, D., Lehner, M., Mette, N.)

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

Franz Stephan Rautenstrauch
zakladatel pastorální teologie

Bedřich Bridel (Fridericus Bridelius) se narodil 
ve Vysokém Mýtě roku 1619 v protestantské 
rodině městského písaře a zemřel roku 1680  

v Kutné Hoře. Rodina konvertovala ke katolicismu,  
on sám byl nejprve gymnasistou v pražském Sva-
továclavském semináři, v r. 1637 vstoupil do jezuit-
ského řádu v Brně a společně se svým spolužákem 
Bohuslavem Balbínem studoval teologii a filosofii. Po 
vysvěcení na kněze roku 1650 působil jako profesor 
rétoriky a poetiky. Většinu ze svých významných 
28 děl napsal v období mezi lety 1656 až 1660, kdy 
pracoval jako správce tiskárny v Klementinu. V roce 
1660 však odchází a věnuje se misijní činnosti na Bo-
leslavsku, Čáslavsku, Hradecku a Chrudimsku.  
V roce 1680 na vlastní žádost odešel ošetřovat do 
Kutné Hory lidi nakažené morem a sám nakažen tou-
to chorobou umírá. Za tehdejší velké morové epide-
mie na Kutnohorsku a Čáslavsku umírá dalších dvaa-
dvacet Bridelových řádových bratří. Na kapli Dušiček 
v Kutné Hoře má pamětní desku.

Nikdo v těch strastiplných časech nevěděl, že  
v horlivém jezuitovi odešel na věčnost největší před-
máchovský básník, kterého dosud zrodila česká 

země. Skromný Bridel nedal většinu ze svých asi tři-
ceti spisů ani označit svým jménem, někdy připustil 
pouze vysázení iniciál F.B.S.I.    

Z rozsáhlého díla zveřejňujeme jednu modlitbu – 
báseň, vzývající Pannu Marii před nebezpečím turec-
kých nájezdů:

Také-li Matka Boží křesťanům pomáhává proti pohanům?
Důstojná Panna Maria
lidem nápomocna bývá

ve všelikém protivenství,
ouzkosti, nebezpečenství
buď na zemi, neb na vodě

a v jakékoli příhodě,
když ji v potřebách vzývají
a v ní co v Matce doufají.

Zemiškas, císař křesťanský,
konstantinopolitánský,

s nemnohým počtem křesťanů
třikrát sto tisíc pohanů
pobil, porazil na hlavu,
obdržel velikou slávu,

což se však zázrakem stalo,
o němž slyšte něco málo.

Když císař v tom protivenství
byl v těžkém nebezpečenství,

Matka boží jej chránila,
neb takto v nebi mluvila

k Teodorovi svatému,
již v nebi oslavenému:
„Svatý milý Teodore,

jdi na svět, vyjdi na pole,
bojuj tam proti pohanům,

pomoz mým milým křesťanům.“
V tom hned Teodorus sešel,
do křesťanského vojska šel,
napřed jak vůdce bojoval,

pohanské vojsko mordoval.
Tím křesťané zvítězili
a pohany zahanbili.

Pročež my také volejme,
Pannu Marii žádejme,

ať z království nebeského
sešle Václava svatého,

kterýž by za nás bojoval,
před Turky nás obhajoval.

Vyšlo posmrtně v r. 1681 – o dva roky později Jan III. 
Sobieski zachránil Vídeň a Evropu před Turky. 

-red-

P. Bedřich Bridel SJ
neznámá a přesto největší osobnost české barokní poezie
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Do vaší knihovny
Josef Pilnáček
Rody starého Slezska 1 – 5
Moravský zemský archiv, Brno 1991

Autor „Staromoravských rodů“ 
tímto svým dalším, tentokrát 
pětisvazkovým dílem opět při-
spěl k významnému obohacení 
fondu české genealogicko-he-
raldické literatury. Pilnáčko-
vým motivem k sepsání „Rodů 
starého Slezska“ bylo, jak sám 
v předmluvě uvádí, následující 
zjištění: „co našemu Slezsku 
v historickém a tedy pro vlasti-
vědu Slezska nezbytném oboru 
doposud zcela chybí, je úplný 
nedostatek tiskem vydaných 
pramenů či základních děl, 
ať již diplomatářů či jiných 
prací z oboru pomocných věd 
historických, které jsou vlast-
ně zárukou každé důkladné 
vlastivědné práce.“ Pro vydání 
díla autor nashromáždil látku 
reprezentující desetitisíce slez-
ských listinných regest, tisíce 
pečetí a znaků, sta náhrobků, 
epitafů a jiných památek toho-
to druhu. „Rody starého Slez-
ska“ se tak staly vynikajícím 
pramenem slezské vlastivědy  
a historie.

Miroslav Pavlák, BLJ

Zdeněk M. Zenger
Česká heraldika
Vyšehrad, Praha 1978

Heraldika se uchovala jako od-
kaz dob rytířských a historic-
kých. Nese znamení dávného 
původu, nad nímž jedni žehrají 
a jiní prolévají slzy vzpomínek. 
Podobně jako v literatuře či 
hudbě dostává se i heraldice 
v různých dobách různého při-
jetí. Tak heraldika se přenáší 
z věku do věku, získává trva-
lost a žije. Proto si zasluhuje, 
aby i vědomost jejího řádu byla 
sdělována dál. Neboť podle 
Břetislava Štorma „heraldi-

ka není věcí minulosti nebo 
lehkomyslného romantismu. 
Je jedním z úhelných kamenů 
ústavy společnosti, a záleží 
na nás, abychom odstraněním 
umrtvujícího nánosu ozdobnic-
kého pojetí znaku a předsudků 
o jeho smyslu a užívání dali 
novodobé společnosti, co jí prá-
vem náleží“. Tak jako umělecké 
a stavitelské památky, literatu-
ra, hudba či historie je i heral-
dika odkazem, doručeným do 
našich dnů tradicí. Naše vlast 
patří k zemím, které jí poskytly 
přístřeší již v raných dobách 
jejího života; měla tedy k vývoji 
i k ustálení svého řádu dosti 
času. 
Publikace pojednává o základ-

ních pravidlech heraldiky, svou 
pozornost věnuje nejen heraldi-
ce rodové, ale i státní, městské, 
církevní a cechovní. Tím, že je 
doplněna přehledem odborné 
literatury, stává se významnou 
pomůckou všech přátel rodopi-
su a heraldiky.

Karel Schwarzenberg
Heraldika
Ars Collegium, Uherské Hradiště 1992

Publikace je reprintem vydání 
knihy Karla Schwarzenberga 
„Heraldika“ z nakladatelství 
Vyšehrad z roku 1941. Byla 
sepsána v pohnutých dobách 
válečných, v dobách, kdy česká 
státnost v podstatě neexisto-
vala. Vlastenečtí intelektuá-
lové tehdy obraceli pozornost 
českého národa do jeho slavné 
minulosti, která mu dávala sílu 
a naději, že nezahyne. Jedním 
z takových významných vlas-
teneckých počinů bylo i vydání 
díla „Heraldika“, v němž autor 
vysvětluje teorii této pomocné 
vědy historické se zvláštním 
zřetelem k Čechám (jak je 
záměrně uvedeno v podtitulu 
publikace). V kapitole věnova-
né rytířským řádům je rovněž 
zmíněn řád sv. Lazara.



J. E. Mons. Dr. Fernand Franck, arcibiskup lucemburský
(Brandýs nad Labem, sobota 30. 4. 2011)

Spolupráce mezi našimi národy - mše sv. v kostele Obrácení sv. Pavla
v Brandýse nad Labem (sobota 30. 4. 2011)

Zámek v Brandýse nad Labem - sobotní odpoledne 30. 4. 2011
Běla Gran Jensen a přátelé

Neděle 1. 5. 2011, kaple kostela Nanebevzetí Panny Marie

Důstojné místo pro relikviář s ostatky blahoslaveného Karla I. v kapli 
kostela Nanebevzetí Panny Marie

Relikviář s ostatky blahoslaveného Karla I.

Chrám nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (neděle 1. 5. 2011).  
Zahájení slavnostního koncertu ku příležitosti uložení relikvie blahoslave-
ného Karla I. za přítomnosti Jeho Exelence Mons. Dr. Fernanda Francka. 

FOTOREPORTÁŽ

STANISLAVA PŘIBYLA, SBLJ, 
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