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Před nedávnem nám 
bailli Ondřej Vanke 
radostně oznámil, že 
se stal otcem synka 
Matyáše Adama. 

I my sdílíme radost 
z narození, blahopře-
jeme a vyprošujeme 
Boží požehnání.
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Slovo na cestu

…správně, služebníku dobrý a věrný! (Mt. 25,21)

To byla inspirace pro mne, o kterou bych se chtěl podělit  
i s vámi, spolubratři a spolusestry v Lazarově rodině. Po-
dívejme se na toto podobenství z trochu jiného úhlu. Často 
se i my vnímáme jako ten služebník, který dostal jen jeden 
talent. A vnímáme, že naším talentem je jen naše víra! 
Používat tento talent znamená modlit se, evangelizovat a 
sloužit.  Jestliže tyto věci neděláme, znamená to, že se vy-
hýbáme zodpovědnosti, a že jsme na nejlepší cestě skončit 
jako ten nešťastný sluha, který se tak bál, že udělá nějakou 
chybu, že nakonec neudělal nic. Představme si místo toho, 
že jsme služebníci, kteří dostali pět a dva talenty. Máme 
tedy víc než jeden talent, přičemž ne všechny jsou duchov-
ní. Bůh jako milující Otec dává svým dětem mnoho darů. 
Stvořil nás s tělem a rozumem a také s duchem, a v každé 
této oblasti nás obdarovává talenty. Chce, abychom měli 
,,život v hojnosti“ (Jn.10,10) což znamená, že chce, aby-
chom rozvinuli všechny svoje možnosti a schopnosti a žili 
ve světě dobrým a užitečným životem.

Když Bůh stvořil svět, podíval se na vše, co učinil a vi-
děl, že to je ,,velmi dobré“(Gn. 1,31)

Poslal nám Ježíše, aby spasil celé naše bytí, nejen naši 
duši, a aby nám všem přinesl pokoj (Kol.1,20) Bůh tak 
miluje svoje stvoření, že mu chce darovat nový život. Vše 
co děláme ve jménu Krista, za předpokladu, že to činíme 
s láskou, může být zachráněno pro jeho království. Jestli-
že se však zaměříme pouze na duchovní oblast a budeme 
ignorovat všechno ostatní, náš duchovní život utrpí a to 
podobně jako auto, které sice má plnou nádrž, ale prázdné 
pneumatiky! Jaký tedy máš ty talent? Uvědomme si, že ně-
kdy i něco tak obyčejného, jako být nejlepším ve svém po-
volání, tě může blíže přitáhnout k Bohu. A kromě toho tyto 
zručnosti jsou darem milujícího Boha. A zlepšuj se v nich 
tak, abys jimi oslavoval Pána. Pracuj na nich! Odevzdávej 
je Bohu a to i tehdy, když tě to velmi baví.  
A věz, že Bůh je s tebou velmi spokojený.

váš o. Pavel

P. Pavel Porochnavec, SChLJ, vikář duchovního převora



REUNION 5/20112 REUNION 5/2011 3

Slovo bailliho Aktuálně

Náš lazariánský rok se chýlí ke konci a během několika týdnů 
se setkáme na Generální kapitule k rekapitulaci toho, co se 
dosud událo a k jednání o dalším směřování naší činnosti. Do-
volte mi tedy poněkud předběhnout oficiální znění zprávy pro 
kapitulu a podělit se s vámi  
o několik hlavních dojmů současného dění.

Předně se můžeme podívat na naše postulanty, tedy budou-
cí spolubratry, kteří – jak pevně věříme – dynamicky posunou 
naši aktivitu. Pokud dobře počítám, rozroste se naše spole-
čenství o deset osob. To je výborný výsledek, protože víme, 
že všichni postulanti jsou lidsky vysoce kvalitní a zároveň 
plni odhodlání k novým činům. Přibíráme postulanty ze všech 
částí spektra společnosti: od duchovních k právníkům, od zá-
chranářů k šéfkuchařům. A těšíme se, že právě tyto odlišné 
profese vnesou nové náměty a možnosti do Českého velkopře-
vorství.

Druhým významným krokem tohoto roku je fakt, že naše 
velkopřevorství v současné době poskytuje dočasné přístřeší 
členům z bývalé Maltské obedience (Slovenská republika, Ra-
kousko, Polsko), kteří vyjádřili svou loajalitu k vedení Řádu. 
Také s nimi bude možné hovořit na Generální kapitule (nebo 
na Řádovém dni 17. prosince). Naším úkolem je přivítat mezi 
sebou tyto spolubratry jako „ztracené syny“ a do budoucna 
učinit vše pro to, aby v jejich zemích opět vznikly sebevědo-
mé, aktivní a hrdé národní jurisdikce. Tyto kroky si vyžádaly 
v poslední době mnoho energie, ale nebyla to energie vydaná 
nadarmo – vše jsou to kroky směřující k opravdové a nikoliv 
pouze verbální jednotě Řádu.

Je proto radostné, že zde v Čechách a na Moravě neutichá 
práce na poli charity a rytířství. Na Generální kapitule bude 
možno diskutovat o nových aspektech práce špitálníka, o plá-
nech na efektivnější získávání prostředků pro naši činnost a 
snad také o prvních výsledcích projektu Lazariánské pomoci. 
Všechny tyto činnosti si vyžadují oběti hodně času a energie 
dobrovolníků, za kterou je jim nutno poděkovat. Budiž tyto 
aktivity také podnětem pro ty, kteří dosud v Řádu odvádějí 
málo a nemohou stále nějak nalézt svůj úkol a chopit se své 
odpovědnosti.

Závěrem mi dovolte ještě jednou vyřknout pozvání na Gene-
rální kapitulu v Bludově, kde se snad setkáme v maximálním 
počtu a v co nejlepší dělné náladě. 

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli Českého velkopřevorství

 

Vážení přátelé,

blíží se konec naší mise a s tím je 
spojené i bilancování a hodnocení. Do 
návratu zpět do vlasti nám ještě stále 
pár dnů zbývá, ale již dnes můžeme 
říct, že jsme uspěli, svůj úkol jsme spl
nili a to také díky vám a vaší podpoře. 

Na konci minulého roku jsme se na 
veřejnost obrátili s žádostí o pomoc. 
Afghánistán je země, která trpí nedo
statkem snad všeho, co si jen dovede
me představit: zdravotnického mate
riálu, školních pomůcek, přikrývek. 
I takové maličkosti, jako jsou dětské 
hračky, jsou v Afghánistánu považová
ny za naprostý luxus.

Také díky Vám se nám podařilo do 
Afghánistánu přepravit dva obrovské 
kontejnery materiálu a také jsme měli 
k dispozici finanční prostředky určené 
k okamžité pomoci místnímu obyva
telstvu. Největší podíl tvořily nepo
třebné autolékárničky. Celkem se jich 
v České republice posbíralo přibližně 
patnáct tisíc a navíc velké množství 
dalšího zdravotnického materiálu. 
Do této sbírky se zapojili jednotlivci, 
školy, farnosti, soukromé společnosti, 
úřady a velkou podporu v organizaci 
sbírky poskytl Vojenský a špitální řád 
svatého Lazara Jeruzalémského. 

Každou krabičku jsme rozebrali na 
jednotlivé části a jejich obsah poslé
ze putoval do všech škol v provincii 
Lógar, na místní úřady, příslušníkům 
Afghánské národní policie a armády, 
ale i k obyčejným lidem. 

V provincii Lógar je 261 základních 
a středních škol. V těchto dnech se 
ještě stále kompletují zdravotnické 
sety pro každou z nich. Tato improvi
zovaná lékárnička obsahuje dostatek 
obvazového a dalšího zdravotnického 
materiálu pro ošetření drobných škrá
banců, které si děti mohou snadno 
přivodit kdekoliv na světě, ale také 
k záchraně života. Afghánistán je 
stále velice nebezpečnou zemí, je zde 

řada minových polí ještě z předchozí 
války, nebo se místní občané mohou 
stát obětí takzvaných IED – improvi
zovaných výbušných systémů. Problé
mem je lékařská péče, která je stále 
pro mnoho lidí velice těžce dostupná, 
a to zejména kvůli nedostatku lékařů 
a také z finančních důvodů. 

Část materiálu z nepotřebných lé
kárniček putovala také k afghánským 
vojákům a policistům. Právě jim často 
chybělo to nejzákladnější k záchraně 
života v poli, například škrtidlo a tla
kový obvaz. Dnes už ho mají a to také 
díky vám. Oni sami nám řekli, že je 
důležité, aby měli tento zdravotnický 
materiál nejenom pro svoji potřebu, 
ale právě kvůli místním lidem. Jsou 
s nimi v každodenním kontaktu, vědí, 
co potřebují a mohou jím to předat. 
Proto jsme díky Afghánské národní 
armádě a policii dostali obvazový a 
další zdravotnický materiál i do odleh
lých oblastí provincie Lógar.

Pracovně jsme si tento projekt na
zvali Wave, neboli Vlna. Byla a je to 
vlna pomoci a dobré vůle, která zapla
vila provincii Lógar, dokonce překro
čila i hranice naší provincie a zasáhla 
i provincii Wardak, kde naši vojáci 
cvičí a mentorují Afghánskou národní 
armádu.  

Projekt autolékárniček prozatím 
rozhodně nekončí. Posbírat patnáct ti
síc lékárniček trvalo české veřejnosti 
necelé dva měsíce, stejnou dobu trvalo 
i přepravit je do Afghánistánu. To co 

zabere nejvíc času, ale je naprosto ne
zbytné, je roztřídění tohoto materiálu. 
Každý den nad tím trávíme několik 
hodin a stejně tak v tom budou muset 
pokračovat i naši nástupci. Když jsme 
poprvé otevřeli vrata kontejneru, ze 
kterého se na nás vysypaly bedny 
s lékárničkami, tak jsme propadli pa
nice. Dnes už ale vidíme plody našeho 
společného snažení a vidíme, že má 
smysl. 

To vše je naše společná práce a vám 
za to patří náš dík. My jsme sice zde, 
v Afghánistánu, pohybujeme se v pan
céřovaných autech, neprůstřelných 
vestách a snad i riskujeme svůj život. 
Bez vás a vaší pomoci bychom té prá
ce udělali jenom část, nebyla by úplná. 
Je důležité vědět, co místní potřebují a 
co je trápí, ale ještě důležitější je umět 
a mít možnost jim pomoci. A to jsme 
díky vám mohli a dělali. 

S nadsázkou by se dalo říci, že 
Afghánistán je nemocná země, trpí 
chudobou, špatně fungujícím státním 
systémem. Naše lékárničky ji nevy
léčí, pomohou však zmírnit bolesti, 
než jediný účinný lék v podobě rekon
strukce a obnovy místní infrastruktu
ry začne fungovat. 

Proto ještě jednou velké díky a těší
me se na další spolupráci.

  
S pozdravem

npor. Leoš HALBRŠTÁT,
kpt. Lada KOVÁŘOVÁ
V Lógaru, 6. července 2011FO
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Život sv. Vincence (1581–1660) může být 
rozdělen na dvě části: první – zdánlivě 
skrytější – mezi lety 1600–1625, druhá pak 

v letech 1625–1660, týkající se již veřejně známé 
postavy s rozsáhlým apoštolským a misionář-
ským záběrem.        

Sv. Vincenc se narodil v Pouy v Gaskoňsku 
v rolnické rodině jako třetí ze šesti dětí. Na 
podnět a za podpory otce obdržel v r. 1600 svá-
tost kněžství. Příhodu o jeho zajetí v severní 
Africe v letech 1605–1607 a útěku do Francie 
nelze doložit. V r. 1608 přichází do Paříže, kde 
se začínají projevovat náznaky duchovního oži-
vení a církevní reformy, a za svého duchovního 
vůdce přijímá pozdějšího kardinála P. Pierra de 
Bérulle. V r. 1612 se stává farářem ve farnosti 
Clichy na okraji Paříže, prožívá údobí několika 
let pochybností a temnoty a nahlíží hlubinu své 
vlastní bídy i přispění milosti. Po setkání s du-
chovními potřebami zanedbávaných rolníků na 
venkově opouští své postavení duchovního a do-
mácího učitele u rodiny de Gondi a odchází do 
venkovské farnosti na jihovýchodě Francie mezi 
chudé, kde vystupuje do popředí rozměr jeho 
pastoračního přístupu. Počíná navštěvovat ne-
mocné formou misie a apoštolátu, svolává ženy 
se zájmem o pomoc ve farnosti a vzniká skupi-
na, která  vytváří „Společnost lásky“ a v Paříži 
následně „Dámy charity“. Na zprostředkované 
naléhání paní de Gondi se vrací do Paříže za 
podmínky možného pokračování ve svých misi-
ích. V r. 1619 je jmenován generálním kaplanem 
na galejích a ve stejném roce dozrává jeho kon-
verze, představující obrácení k chudákům a sou-
časně hlubší vnitřní spojení se svým kněžstvím. 
V letech 1617–1625 končí u svatého Vincence 
proces vnitřního očišťování a objevuje se pocit  
osvobození, potřebný pro jeho další životní dílo. 
Setkání se svatým Františkem Saleským a sva-
tou Janou de Chantal představovalo jeden  
z vnějších prvků světcovy vnitřní proměny; dal-
ším bylo setkání se zbývajícími členy jeho rodi-
ny po 23 letech odloučení s následujícím bolest-
ným prožitím zadržených emočních vzpomínek, 
po němž dochází k rozeznání vnitřního povolání  
k  misijnímu poslání. Setkání s Luisou de Ma-
rillac bylo rovněž  podnětem k následné dlou-
hodobé spolupráci dvou rozdílných osobností, 
předznamenávající vývoj nové formy charity, 
vyvěrající z lásky k chudým a z rozpoznání role 
chudých jako nositelů Ježíšova tajemství. 

Založení „Misijní kongregace“ v r. 1625 – pod-
pořené finančním darem od rodiny de Gondi 

– předznamenává druhou část Vincencova ži-
vota, v níž se stává apoštolem charity. Do roku 
1632 vytvářelo Kongregaci-papežem schválenou 
v r.1633–7 kněží s centrem v Saint Lazare v Pa-

říži; místo začalo časem sloužit pro dočasný 
pobyt a formaci budoucích kněží. Současně se 
rozvíjela práce charitních společenství pomáha-
jících nemocným a žebrákům. Štědrost zámož-
ných žen vyžadovala následnou konkrétní práci 
s nemocnými včetně úklidu, a bylo tedy třeba 
najít ženy s vnitřním zasvěcením – a tak zakládá 
Vincenc spolu s Luisou de Marillac společnost 
„Dcer křesťanské lásky“. Do roku 1633 byly zá-
klady práce organizačně úplné: Charitativní 
společenství, Kongregace Misií, Dcery lásky, 
útulek pro kněze a laiky a pravidelná úterní se-
tkávání. V r. 1638 začíná Vincenc pečovat  
o opuštěné děti, v r. 1639 nastupuje svou první 
velkou charitní cestu do Lotrinska postiženého 
válkou, hladem a morem a dochází k ustavení 
center pomoci poskytujících jídlo, útočiště a 
ošetření nemocných. Další tři oblasti Francie, 
postižené vyrabováním, vypálením a zničením 
během třicetileté války a počátky občanské 
války vyžadovaly pomoc a po postižení oblasti 
Ile-de-France se v r. 1652 otevírá v Paříži „třetí 
fronta“. Ve stejném roce poskytovalo Saint La-
zare dvakrát denně polévku tisícům chudáků, 
v červnu téhož roku poskytovaly „Dcery lásky“ 
potravu osmi stům uprchlíků; pravidelně byly 
konány sbírky jídla a oblečení, byly přijímány 
dary, práce byla konkrétní a dobře zorganizo-
vaná. Vincenc najal dům pro ženy a dívky, které 
chtěly změnit svůj způsob života a svěřil je „Se-
strám Navštívení“. V r. 1643 je světec jmenován 
do „Rady církevních záležitostí“ a podílí se na 
obnově církevního a klášterního života. Činnost 

„Kongregace“ se současně rozšiřuje do Itálie, 
Sardinie, Skotska, na Madagaskar, do Irska a 
do Polska.

Sv. Vincenc nikterak nedefinoval svou spiritu-
alitu nebo metodu práce až na jedinou výjimku 

– formulaci „Obecných pravidel neboli ústavy 
Misijní Kongregace“, která představují jádro 
duchovní moudrosti, evangelijní jednoduchosti, 
lásky k Ježíši, cesty následování, praktického 
pohledu, zkušenosti a myšlení zakotveného v re-
alitě. Vincencův přístup k charitně-diakonické 
práci je charakterizován zkušeností, vírou a 
praktickým rozumem – třemi oblastmi, v nichž 
byl svými současníky spatřován jako „mistr“ a 
v nichž se nejvíce cítil svůj. U „velkých nápadů“ 
a idejí, které nebyly motivovány reálnými okol-
nostmi a událostmi,projevoval zdravý skepticis-
mus. Krátce po zkušenosti nastupoval čin, před-
cházející slovům. Výrazné životní zkušenosti 
ho nasměrovaly k tomu, aby věnoval pozornost 
událostem a dokonce ještě větší pozornost lidem 
vnášejícím do takových událostí rozpoznatelný 
smysl; během své vnitřní očisty se snažil roze-
znat taková poselství a reagovat na ně. Proží-

 Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ
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Prof. Petr Piťha

Procellæ non terrent – bou-
ře neodradí. Tato hrdá 
slova zvolil za své heslo 

odvážný holandský mořeplavec 
Mijnheer van Malman, když byl 
povýšen do šlechtického stavu. 
Jeho v Čechách neobvyklý znak 
i heslo byly vytesány v průče-
lí tohoto domu, v němž jsem 
prožil velkou část dětství. Znal 
jsem je a jako klučina jsem se 
jím i řídil. Když se přiblížila 
letní mračna a náhlý lijavec 
přerušil naše hry, stáhli jsme 
se sem, kde nepršelo, a hráli si 
dál.

Dnes na mne heslo starého 
kapitána působí jinak, i když 
zase ne úplně jinak, protože 
stále platí jeho pravdivá odva-
ha. Vím už dnes, jaké mohou 
přijít bouře, a vím, jak zasáhly 
tento dům.
Prvá vichřice, která postihla 
celý kontinent, zasáhla sem 
jen okrajově. Lidé, kteří tu žili, 
měli starost o své příbuzné 
v zákopech první světové války 
a lékaři, kteří vedli pražské 
kliniky, zde hovořili o snahách 
zachránit životy mužů zraně-
ných na frontách – tak často 
marných. Když válka skončila, 
byli jako tehdy každý přesvěd-
čeni, že něco podobného se ne-
může opakovat.

Přihnala se další smršť, hor-
ší prvé, a zachvátila celý svět.  
I při ní zůstal náš dům uchrá-
něn pohrom. Obavy těch, kdo 
prožívali tuto bouři, byly pod-
statně větší a vlny zla, které 
i sem dosahovaly, vyžadovaly 

větší vzmužilost a rozvahu. Ale 
opět nastal mír a nad domem 
svobodně zavlála českosloven-
ská vlajka. Jenže hladina dějin 
se nezklidnila dost, aby si lidé 
opravdu oddechli. A vskutku, 
dřív než se podařilo opravit 
způsobené škody, mrazivý vý-
chodní vichr zvedl vlnu, která 
smetla v jediném okamžiku 
také štěstí tohoto domu a strh-
la ho do hlubin ponížení. Místo 
utěšeného života široké rodiny, 
místo klidu a soustředěné prá-
ce univerzitních profesorů a 
umělců, místo, kam přicházeli 
ze široka lidé o pomoc a vždy 
byli přijati, změnilo se v uza-
vřené doupě zpupnosti jedněch 
a trýzně druhých, kde se prví 
opíjeli při hostinách a honech, 
druzí hladověli a trpěli zimou, 
jedni mysleli na příjemnost 
nestoudných výhod, druzí na 
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vaná zkušenost byla doprovázena vírou, jejíž 
centrem byl Ježíš Kristus a misionářský rozměr 
jeho pozemského života. Světec rozpoznal dia-
konické poslání církve ve smyslu služby chudým, 
na něž se díval očima víry. Praktický rozum pak 
představoval další krok v jeho přístupu. Jeho 
schopnost rozlišování byla výsledkem připrave-
nosti k činu, zvažování skutečnosti a případné 
konzultace s moudrou osobou; blíže se uvádí 

„připravenost srdce“, analýza údajů, informací, 
přínosů a rizik a výstupů z projektu. Zdá se, že 
světec byl schopen nazírat dynamické promě-
ny života a poselství přicházejícího skrze lidi 
a situace jako součást pokračujícího procesu 
Stvoření. Jeho inovativní přístupy k misijnímu 
dílu a k běžnému životu se projevovaly i v jeho 
činnosti kazatelské; světec sám však nazýval 
svou metodu „malou“. Jeho spiritualita byla plně 
zakotvena ve svátosti křtu, a rovněž jeho kněž-
ská spiritualita byla v základu křestní.

Praktické přístupy sv. Vincence a jeho metody 
jakoby předznamenávaly současné metody pas-
torační práce („vidět-posoudit-jednat“ a „kriteri-
ologie-kairologie-praxeologie“) nebo analytické 
metody používané v řízení. Současně vedou 
člověka jednadvacátého století k pozornosti vůči 
dějům, událostem a potřebám této doby a –  
v souladu s konkrétním posláním, postavením  
a možnostmi – i k zaujetí postoje činné služby.

Vincenc z Pauly byl prohlášen papežem Kle-
mentem XII. za svatého v r. 1737. Jím založené 
dílo pokračuje v „Misijní společnosti“, v „Kon-
gregaci Milosrdných sester“ a ve „Společnosti 
sv. Vincence z Pauly“ zahrnující četná malá spo-
lečenství v ČR i ve světě.

Literatura: O’Donnel, H. F.: „Vincent de Paul: His 
Life and Way“; Pospíšil, C. V. „Teologie služby“

Svatý Víncenc z Pauly u úmrtního 
lože krále Ludvíka XIII.

spravedlnost budoucnosti. Těm 
druhým jsme se přišli poklonit.

Vždycky je správné vědět, co 
děláme, a ještě víc, co z našich 
činů vyplývá. Nemám právo 
mluvit za nikoho než za sebe. 
Přišel jsem a pozval vás, abych 
před mnoha svědky řekl, že ko-
munismus stejně jako nacismus 
jsou těžké zločiny proti člověku 
a lidstvu.

Po dvaceti letech svobodné-
ho života bychom na to mohli 
zapomenout. Zapomenout na to 
nesmíme. Stojíme v důsledcích 
těchto zločinů, jsme jimi po-
znamenáni a musíme to řešit. 
Podíváme-li se do oněch let a 
vyposlechneme-li svědky, kteří 
prožili a viděli to nejhorší – zot-
ročení, výslechy, ony proslulé 
„tvrdé, ale spravedlivé“ tresty, 
deportace a hromadné hroby, 
celá města v troskách, vypále-

Procellæ
terrent

non
Řeč při odhalení pamětní 
desky Josefa kardinála 
Berana
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né vsi, … zjistíme nakonec, že 
to vše jsou jen hrůzné projevy 
něčeho ještě horšího.

Není ani abstrakcí, která 
umožňuje lživou výmluvu, ani 
náboženským poblouzněním, 
které má poskytnout ústup 
z nesnesitelné reality, když 
řeknu, že podstatou toho všeho 
vždy a stále je zápas o člověka, 
zápas o jeho lidskost. Tento zá-
pas probíhal na jiné linii front 
nebo třídního boje. Nelidským 
tvorem se mohl stát bachař  
i vězeň, své lidství mohl uhájit 
– často za ztrátu života – dů-
stojník Wehrmachtu i komunis-
tický partyzán. Zásadní zápas 
vedeme každý sám o sebe. Čím 
víc ho prohráváme v malých 
střetnutích, tím brutálnějším 
se stává.

Obludné zločiny nacistů a 
komunistů nespadly z nebe, 
vyrostly z jiných chyb a pře-
činů zde na zemi. Celé dějiny 

lidstva, celý vývoj člověka jako 
zvláštního druhu Homo sapiens 
jeví se mi jako pulzující zápas 
mezi dobrem a zlem. Jako kato-
lický kněz o něm mluvím jako 
o zápasu dobrého Boha s jeho 
protivníkem Ďáblem. Jde o zá-
pas přesahující věky, zasahující 
každého a zahrnující všechny. 
Ani jednoho ani druhého ne-
jsme s to plně pochopit, jsou 
vždy větší než myslíme. Víme 
o nich ovšem dost, abychom se 
mohli zorientovat ve zmatku 
světa a účinně se bránit. Tak 
víme, že Ďábel je proměnlivý 
a komplikovaný, Bůh je stálý 
a naprosto jednoduchý. Bůh je 
harmonický, krásný a dobrý, 
Ďábel je rozervaný, ohavný a 
zlý. Bůh je moudrý, Ďábel jen 
chytrý. Bůh je milosrdný a 
spravedlivý, Ďábel nelítostný a 
nespravedlivý. Bůh tvoří, Ďá-
bel ničí. Ďábel je mocný, Bůh 
je všemohoucí. Víme také, že 

Ďábel ukazuje dvojí tvář, hro-
zivou a lživě přátelskou. Též 
jeho služebníci měli tuto dvojí 
tvář, když vyslýchali spraved-
livé lidi. V současnosti k nám 
přistupuje s tváří laskavého 
svůdce. My, jako děti naivní až 
k hlouposti, přijímáme jednu 
jeho nabídku za druhou. Ob-
divujeme se těm, kdo vítězně 
stáli proti jeho tváři děsivé, 
ale nejsme s to odmítnout 
jeho svůdnou tvář. Je téměř 
nepochopitelné, že pod touto 
maskou lži ho nepoznáváme a 
přijímáme jeho osvoboditele od 
všeho, co nás omezuje. Pobádá 
nás, abychom odhodili i vše, co 
nás k něčemu zavazuje. Zapo-
meňte na minulost, zapomeňte 
na Boha, zapomeňte na Ďáb-
la, zapomeňte na druhé lidi. 
Utrpení a zlo jsou jen drobné 
chyby, které se vloudily do vaší 
trvalé úspěšnosti.

Je s podivem, co jsme udělali 

ze svobody za neřád, co jsme 
zvládli promrhat, rozkrást, 
poničit, zostudit. Jak jsme se 
dali rozeštvat, jak dalece de-
moralizovat. Kolik závisti a ne-
návisti tu vyrostlo. Jak jsme se 
nechali zblbit a dáváme sebou 
manipulovat. Je smutné vidět, 
jak radostný národ v listopa-
du 1989 jásající nad porážkou 
všemocného zla se obratem 
jedné generace změní v jeho 
obdivovatele a přisluhovače. 
Pozvedneme-li pohled dál než 
k dnešnímu večeru, uvidíme na 
horizontu znepokojivá mračna. 
Ještě jsou daleko, ještě máme 
čas, ale vítr už se zvedá. Nerad 
bych, aby odvál slova mé vý-
zvy.

Svoboda není samozřejmost, 
je to plod vědomé sebekázně. 
Spravedlnost a demokracii ne-
lze jen nějak dodržovat, je tře-
ba je vytvářet. Společnost ne-
vzniká smlouvami napsanými 
pod dozorem právníků, kteří 
vědí, jak je pak zpochybnit, ale 
důvěrou dotvrzenou podáním 
ruky, a to často pomocné ruky. 
Budeme-li všichni vypočítavý-
mi sobci, stane se každý naším 
nepřítelem. Zdá se vám, že je 
to složité? Je, protože jsme to 
hodně zmotali a popletli. Ale ve 
skutečnosti je to jednoduché. 
Co je zapotřebí? Abychom uhá-
jili svou lidskou důstojnost a ta 
stojí na zdravém rozumu a při-
jaté zodpovědnosti. Postačí pak 
pochopit, že tu nestojíme sami 
a že jsme ohrožováni zanedba-
nou prací na tom, co máme 
společné.

Úkoly, které nás čekají, bu-
dou vyžadovat práci, přispění a 
jisté oběti ode všech. K součas-
nému stavu naší země jsme při-
spěli všichni, a proto se všichni 
musíme věnovat nápravě. Politi-
ci a úředníci ať přestanou okrá-
dat zemi skandální korupcí, 
běžné občany chytráckými da-
ňovými podvůdky. Přestaňme 
si vzájemně škodit nesmyslný-
mi požadavky na jedné straně 
a nekvalitou práce na druhé. 
Neříkejme „ať se postará stát“, 

když sami nepřispějeme. Ať ne-
křičí „dejte nám práci“ ti, kdo 
pracovat nechtějí. Snažme se 
jednoduše a poctivě dohodnout 
a nebudeme se donekonečna 
soudit. Soudci ať rozhodují a 
nevytáčejí se ze své odpověd-
nosti hnidopišskými poukazy 
na formální nedostatky.

Politici ať se přestanou za-
bývat příštími volbami, vzá-
jemným osočováním a čachry, 
ale věnují se skutečným pro-
blémům. A novináři ať přesta-
nou poštvávat a rozeštvávat. 
Ať nám poskytnou informace 
přesné a úplné – ne jen jejich 
ostré střepy, o něž se zraňu-
jeme. Učitelé ať učí, rodiče 
ať vychovávají své děti, kněží 
ať mluví jasně o Desateru. Ať 
zkrátka každý pořádně dělá, co 
má dělat, a nekouká kolem, co 
by kde urval.

Mohli bychom tu zůstat stát 
s hlavami skloněnými v pocitu 
hanby a strachu. To by nebylo 
dobře. Neboť právě teď je třeba 
se napřímit a zpříma hledět. 
Kdybych teď vyzval, aby zvedl 
ruku každý, kdo je přesvědčen, 
že nemá smysl zkusit odporo-
vat zlu, které se nám tu chce 
znovu zabydlet, sotva by to ně-
kdo udělal. Pojďme tedy. Je čas 
stavět. Rozpad komunistické 
společnosti se za posledních 
dvacet let dovršil. Zločin dehu-
manizace je odhalen. Přeji vám 
elán, vytrvalost a dobrou odva-
hu. Bouře ať vás neděsí.

Modlitba u paMětní desky

Vševědoucí, věčný Bože,
stojíme před tebou, který jsi jediný
bezpečně spravedlivý soudce a odplatitel
                                                                    nás všech,
který vidíš plnou pravdu každého skutku.
Nikomu nestraníš a znáš nejhlubší
                                                         pohnutky srdce
i nejtajnější myšlenky.
Prosíme tě, abys v lásce objal ty,
kdo zde a na všech místech trpěli
pro tvé jméno a obhajobu člověka,
                                                                tvého tvora.
Ať jejich radost trvá bez konce.
Prosíme tě i za ty, kdo tebou pohrdli
a v posedlosti silou a mocí ničili a zabíjeli.
Vzpomeň na utrpení Krista, tvého Syna,
a všech, kdo si nepřáli
jejich smrt, ale jejich obrácení.
Buď  k nim milosrdný a neodsuzuj je
                                                                        na věky.
Shlédni laskavě také na nás,
chraň nás před zlem vnějším a zlobou 
vnitřní.
Posiluj nás, když proti nim zápasíme.
Dej nám sílu přijmout pravdu 
a v poznané pravdě pevně stát.
Bože, Otče spravedlivý a milosrdný,
utěš nás, když budeme nešťastní,
pozvedni nás, když budeme umdlévat
a dej nám potřebnou míru radosti,
abychom nikdy neztratili víru, že jsi
a dal jsi všemu moudrý řád,
naději, že se tvůj řád nepohne
a tvé sliby naplní, a lásku, která je
                                                                 pramenem,
smyslem i naplněním života.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., (naro-
zen 26. března 1938, Praha) je český  
katolický kněz, bohemista a lingvista.  
V letech 1992–1994 zastával post mi-
nistra školství v první vládě Václava 
Klause, kam byl delegován jako nestra-
ník Křesťanskodemokratickou stranou.
Je autorem řady odborných a populár-
ně naučných knih z oblasti výchovy, 
učení a lingvistiky a jedním ze zakla-
datelů české matematické lingvistiky. 
Mimo to sepsal řadu životopisů vý-
znamných osobností katolické církve, 
např. sv. J. N. Neumanna, Zdislavy  
z Lemberka či Jana Sarkandera.
Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo 
jiné New Europe Prize a Komenského 
medaili UNESCO. (Wikipedia)
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Smrt je to jediné, co nás všechny čeká, je to naše jediná jistota. Neví-
me však, kdy přijde, to už je úradek Boží. Je jen na nás, zda čas mezi 
narozením a jejím příchodem dokážeme prožít smysluplně a důstojně 
v duchu křesťanských zásad desatera Božích přikázání.
Náš postulant a pro mnohé blízký kamarád, akad. sochař a medai-
lér André Vícha se o to upřímně snažil, nebylo mu však dopřáno, aby 
všechny své snahy naplnil tak, jak si předsevzal.  Zemřel náhle, bez 
předchozího varování dne 6. srpna 2011 ve věku 44 let v Uherském 
Hradišti. 
Pohřeb André Víchy se konal v pondělí 15. srpna v den Nanebevzetí 
Panny Marie ve hřbitovní kapli v Uherském Hradišti – Mařaticích za 
účasti jeho manželky Evy, dcer Klárky a Lindy, členů rodiny a široké 
veřejnosti včetně té umělecké, ve které André zaujímal významné po-
stavení předsedy Sdružení výtvarných umělců Moravy.
Jeho rakev byla pokryta podle starobylých zvyklostí pláštěm našeho 
řádu, zádušní mši koncelebroval D. P. Jan J. Budil, SChLJ, OSA. Mše 
svaté a pohřebního obřadu se zúčastnili dále Ivan Koláčný, KCLJ, Vilém 
Walter, KLJ a Lucie Svadbíková, CLJ,  kteří k rakvi položili kytici květů 
věnovanou Moravskou komendou ČVP. Nad rakvi našeho zesnulého 
postulanta pod praporem Moravské komendy krátce promluvil a jmé-
nem řádu se s André Víchou rozloučil emeritní moravský komtur Ivan 
Koláčný.
André Vícha, absolvent AVU v Praze, byl mimořádně talentovaný a pra-
covitý umělec, který se počtem a kvalitou svých realizovaných děl trvale zapsal do dějin moravské-
ho a českého medailérství a sochařství. Pro náš řád vytvořil Pamětní medaili pražského Reunionu 
v roce 2006 a trojici Medailí Karla Schwarzenberga k oslavě 70. výročí obnovení ČVP v roce 2007. 
Mnozí z nás nosí jím vytvořené krásné pečetní prsteny, které zůstanou trvalou osobní památkou na 
tohoto mimořádného umělce a kamaráda. Pro ty z nás, kdo jsme měli možnost poznat André Víchu 
blíže osobně, je tato ztráta o to bolestnější, protože jsme v něm ztratili i dobrého kamaráda se srd-
cem na dlani, úsměvem a vlídným slovem pro každého.
R.I.P.

Ivan Koláčný, KCLJ

Smrt je krutá a nelítostná – in memoriam ak. soch. André Víchy

Poděkování Karla von Habsburg-Lothringen

Vysoce vážený bailli Vanke,
z celého srdce Vám děkuji za hluboce citlivý soucit v souvislosti s úmrtím mého otce.
Tyto známky účasti a věrnosti ukazují mně a celé mé rodině, jak mnoho přátel při nás stojí v dobách 
největšího smutku.
V sounáležitosti
Karl von Habsburg-Lothringen

Faksimile dopisu otiskujeme na 3. straně obálky.
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Dňa 25. 8. sa uskutočnilo druhé stret
nutie slovenskej komendy, tentokrát 
v Žiline. Súčasťou stretnutia bola 
účasť na svätej omši v Kostole obrá
tenia sv. Pavla, ktorú sme dali slúžiť 
za nášho patróna sv. Ľudovíta IX. 
Francúzskeho. V rámci porady sme 
zhodnotili prvé dosiahnuté výsledky 
(registrácia internetových domén 
a podanie žiadosti k registrácii rádo
vých symbolov na patentovom úrade 
SR) a rozdali si ďalšie úlohy. 
Následne dňa 26.8. bola za prítom
nosti o. Radoslava Bujdoša, správcu 
farnosti pri hospici Domu Božieho 
milosrdenstva v Banskej Bystrici, de
finitívne podpísaná darovacia zmluva 
na 1.000EUR určených na nákup ter
movárnic a liekov pre terminálnych 
klientov. V rámci stretnutia boli disku
tované ďalšie akútne potreby hospicu. 
Ako sme už informovali, v rámci listo
vej kampane sme oslovili viac ako 30 
podnikateľských subjektov s prosbou 
o sponzorský dar na nákup klimatizač
nej jednotky alebo katafalku do piet
nej miestnosti hospicu. Žiaľ žiaden zo 
subjektov pozitívne nereagoval, preto 
sme sa proaktívne rozhodli zakúpiť 
klimatizačnú jednotku z vlastných 

prostriedkov. Klimatizácia bude odo
vzdaná hospicu už 29.8.2011. 
Po dohode s pátrom Radoslavom začne 
slovenská komenda zháňať finančné 
prostriedky na nákup 9miestnej do
dávky určenej pre transport klientov 
Domu Božieho milosrdenstva. Po 
zakúpení vozidla bude toto označené 
rádovými symbolmi a zároveň bude 
slúžiť ako transportné vozidlo dobro
voľníkov a zdravotníckeho materiálu 
na katolícke púte, kde bude slovenská 
komenda zaisťovať pomocnú zdravot
nú službu. Z uvedeného dôvodu sme v 
nedeľu 28.8.2011 navštívili spolubrata 
Pavla Ondráčka z moravskej komendy, 
kde sme prevzali časť zdravotníckeho 
materiálu, určeného pre Lazariánsku 
pomoc. Pavlovi a jeho pani manžel
ke by sme radi aspoň touto cestou 
poďakovali za priateľské posedenie, 
vynikajúci obed a v neposlednom rade 
za poskytnutý materiál, ktorý nám 
pomôže k rozbehu pomocnej služby na 
slovenských púťach. Už sa tešíme na 
stretnutie s vami na kapitule v Bludo
ve, kde veríme, že vás budeme môcť 
informovať o ďalších dosiahnutých 
výsledkoch.
Mgr. Radovan Ocsovay, veliteľ 

Priateľská návšteva u spolubrata Pavla Ondráčka 
v Jedovniciach na Morave (zľava cfr. Marek Sobola, 
cfr. Radovan Ocsovay, cfr. Pavel Ondráček s man-
želkou a dcérkou)  

Prázdninové měsíce se projevily útlu
mem vnější činnosti delegace. Opa
kované silné deště ve Frýdlantském 
výběžku zneklidňovaly nejen tamní 
obyvatele, ale i nás, kteří máme k to
muto kraji vztah. Díky Bohu se loňské 
záplavy neopakovaly, ale jejich násled
ky dosud nejsou a asi ani v blízké době 
plně odstraněny nebudou.

První neděli v září zavítá do našeho 
kraje generální vikář Mons. Stanislav 
Přibyl. Dopoledne uvede do funkce ad
ministrátora pro Hejnice a Raspenavu 
P. Pavla Andrše. Tento čerstvý absol
vent postgraduálního studia v Římě 
pochází z Liberce. Pro mě je zvláště 
blízký, protože byl na střední škole 
mým studentem. Pak úspěšně začal 
studovat na Fakultě mechatroniky 
Technické univerzity v Liberci. Nyněj
ší prorektor TUL, prof. Ondřej Novák, 
na něj vzpomíná jako na výborného 
studenta. Proto byli na fakultě překva
peni, když jim Pavel sdělil, že přechází 
studovat na Teologickou fakultu. Po 
ukončení studia a vysvěcení na kněze 
odešel R. D. Pavel Andrš na kaplanské 
místo do Severních Čech. Odtud byl 

vyslán k dalšímu studiu církevního 
práva do Říma. Přejeme mu, aby se 
mu v Hejnicích, pro nás tak význam
ném místě, dařilo pokračovat v díle 
nezapomenutelného našeho spolubrat
ra doc. P. Miloše Rabana, SChLJ.
V podvečer bude otec generální vikář 
celebrovat v Liberci slavnostní boho
službu při příležitosti 250 let kostela 
Nalezení sv. Kříže, perly pozdního 
baroka v Liberci. V tomto kostele cele
bruje v průběhu akademického roku, 
vždy ve středu a v neděli, mše svaté 
bratr P. Michal Podzimek, ChLJ, Tyto 
bohoslužby, ač jsou především určené 
pro vysokoškolskou mládež, jsou hojně 
navštěvované i dalšími věřícími. 

Antonín Schauer, KCLJ, velitel  

Zprávy ze Severočeské delegace

Slovenská komenda ČVP Korunní princ Dr. Otto von Habsburg, nejstarší syn posledního rakouského císaře a uherského krále, bl. Karla von Habsburg, dlouholetý evropský poslanec 
a čestný předseda mezinárodní Panevropské unie zemřel 4. července 2011 ve věku 98 let v bavorském Pöckingu. 
Zádušní mše sv. za zesnulého následníka trůnu, celebrovaná J. E. Františkem bisk. Lobkowiczem, duchovním převorem ČVP, se konala v sobotu 9. červen-

ce v bazilice Sv. Václava ve Staré Boleslavi za účasti členů Českého velkopřevorství.
Vlastní pohřební obřady se uskutečnily o týden později ve Vídni. Hlavním celebrantem byl vídeňský arcibiskup J. Em. kardinál Christoph Schönborn, konceleb-
roval J. E. arcibiskup Dominik Duka OP, J. E. biskup František Lobkowicz OPraem a J. E. biskup Vojtěch Cikrle.
Otec arcibiskup by jako primas český byl tím, kdo by zesnulého korunoval na český trůn. I proto sloužil tuto mši svatou za Jeho císařskou a královskou Výsost 
Františka Josefa Otto Roberta Maria Antona Karla Maxe Jindřicha Sixta Xavera Felixe Renata Ludvíka Kajetána Pia Ignáce von Habsburg-Lothringen, císařské-
ho prince, arcivévodu rakouského, korunního prince českého a maďarského, dalmatského, chorvatského, slavonského, haličského, vladimiřského a illyrského, 
velkovévody toskánského a krakovského, vévody lotrinského, salcburského, štýrského, korutanského, kraňského a bukovinského, velkovévody sedmihradské-
ho, markraběte moravského, vévody hornoslezského a dolnoslezského, modenského, parmského, piacenzského a guastalského, osvětimského a zátorského, 
těšínského, friolského, dubrovnického a zadarského, hraběte habsburského, tyrolského, kyburského, goricijského a gradišťského, knížete tridentského a 
brixenského, markraběte horno- a dolnolužického a istrijského, hraběte hohenembského, feldkirchského, břežnického, sonnenberského, pána terstského, 
kotorského a na slovinském krajišti, velkovévody srbského.
Po rekviem ve svatoštěpánském dómu následoval smuteční průvod vnitřním městem a uložení ostatků do Kapucínské hrobky. Srdce Otty von Habsburg-Lo-
thringen, významného sjednotitele západní a východní Evropy spočinulo o den později, v neděli 17. července, v maďarské Budapešti.
Syn našeho prvního velkopřevora ministr Karel Schwarzenberg připomněl, že s Ottou von Habsburg zemřel poslední člověk, který měl ještě ústavní funkci ve 
starém mocnářství: „On ještě byl korunní princ rakouský, uherský a český, nesmíme na to zapomenout“. 
Nezapomeneme.
Ondřej Vanke, GCLJ-J 

Ten den bych zřejmě nazval dnem, kdy se 
živoucí minulost setkala s živoucí přítom-
ností. Živoucí minulostí však v žádném 

případě nenazývám starého pána, pětadevade-
sátiletého, opatrně našlapujícího s hůlkou, čest-
ného hosta celé akce, ne nepodobného starému 
císaři Františku Josefovi I. Psal se rok 2008 a v 
Brandýse nad Labem začaly historické oslavy 
nazvané „Audience u císaře Karla“. Tamní zá-
mek byl totiž pro posledního rakousko-uherské-
ho panovníka domovem ve šťastnějších časech. 
Nyní se zde konala vzpomínka na toto historic-
ké období, ale i na dobu Třicetileté války. Všude 
v zámeckých prostorách byly rozložené stany 
a kolem se pohybovali vojáci v dobových uni-
formách různých staletí, z historických spolků 
domácích i zahraničních. Avšak důvodem jejich 
přítomnosti v tak hojném počtu nebyla pouze 
samotná slavnost, nýbrž přímo její čestný host, 
který přijel, aby obdržel čestné občanství měs-
ta. Dr. Otto von Habsburg, mám-li použít jeho 
občanské jméno, byl nejstarším synem právě 
jmenovaného rakouského císaře a posledního 

Za Ottou von Habsburg-Lothringen

českého krále Karla. Jeho jméno se však nesta-
lo známým pouze pro svou minulost. Otto von 
Habsburg si získal vlastní místo v historii svým 
celoživotním bojem za určité ideály. Když ne-
mohl po otcově smrti stanout v čele univerzální 
monarchie, ztotožnil se s myšlenkou evropského 
sjednocení a na poli Evropského parlamentu 
potom prosazoval ideu jednotné křesťanské 
Evropy. Na témže poli rovněž bojoval za svo-
bodu středoevropských národů ze sovětského 
područí. Jako jediný z poslanců nepotřeboval 
tehdy tlumočníka a díky svým znalostem mohl 
hovořit i latinsky. Pro své upřímné jednání se 
stal váženou osobností nejen u svých příznivců, 
ale rovněž i u svých protivníků, což v politickém 
světě rozhodně není obvyklým pravidlem... Jaký 
budil respekt snad nejlépe dokládá svědectví 
československého prvorepublikového diplomata 
prince Františka Schwarzenberga, jenž svůj od-
jezd za Otto von Habsburgem sdělil Janu Masa-
rykovi, který odpověděl: „To je dobře, jen jeďte. 
To víte, já za ním jet nemohu...“
Dorazil jsem do rozlehlých prostor zámeckých 

Jak jsem potkal českého krále

Ačkoli v současných poměrech může název evokovat vše možné, nejedná se skutečně o žádnou satiru, sci-fi povídku o cestování časem, ani recenzi 
divadelní hry. Je to jen malé svědectví o člověku – vzpomínka na jedno neobyčejné setkání...

 Mgr. Jakub Holman, CompLJ
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zahrad v době, kdy se již vše schylovalo ke slav-
nostní vojenské přehlídce. Za pochodových me-
lodií královéhradecké vojenské kapely napocho-
dovaly historické pluky na připravené prostran-
ství před veliké pódium. Zde již stojí Jeho Cí-
sařská a Královská Výsost, Otto von Habsburg, 
obklopený snad všemi zástupci společnosti. Jsou 
zde političtí činitelé, příslušníci šlechty, kléru, 
řeholních a rytířských řádů, vysocí důstojníci 
armády ČR a samozřejmě stovky dalších, kteří 
si přišli prohlédnout celou slavnost. Po větši-
nu času stojím na špičkách, abych vůbec něco 
viděl. Vojska jsou nastoupena a pokud jsem na 
počátku hovořil o spojení minulosti s přítomnos-
tí, následuje chvíle, která to dokazuje. Zástupce 
generality Armády ČR zdraví historické pluky 
za Radeckého pochodu. Slova se ujímá ředitel 
zámku a organizátor slavností pan PhDr. Milan 
Novák, které následně předává Jeho Výsosti. 
Jeho Výsost se omlouvá, že už ve svém věku 
bude hovořit pouze německy, protože už neovlá-
dá tak dobře český jazyk. Mluví však zcela ply-
nule a spatra. Vzpomíná na svého otce a děkuje, 
že mu čestné občanství města umožnilo, aby 
opět mohl být Čechem. Současně také přidává 
vlastní poselství, že středoevropské národy by 
se nikdy neměly vzdát své identity a své histo-
rie. Odeznívá potlesk a vojáci se zbraní začnou 
vzdávat čest. Hraje se hymna Zachovej nám 
Hospodine a Kde domov můj. Češi sice údajně 
monarchisté nejsou, ale v té atmosféře vše vy-
hlíží trochu jinak. Rychle přecházím k pódiu.  
S početným doprovodem kráčí arcivévoda 
pomalu k autu, které ho má dovézt do Staré 
Boleslavi ke Chrámu Panny Marie, kde má 
proběhnout pietní akt za padlé vojáky. „To je 

ten nejstarší syn krále...,“ slyším od lidí kolem. 
Návštěvníci, patrně z Bavorska, vykročí vpřed 
a zdraví Jeho Výsost: „Grüß Gott!“ Pak se ar-
civévoda konečně dostane k autu, ještě všem 
zamává z okénka a odjíždí k další destinaci. Jdu 
rychle k hlavní silnici a ještě chvíli pozoruji část 
nekonečného proudu pochodujících vojáků. Poté 
i já vyrážím ke Chrámu Panny Marie, kde se 
koná mše svatá s přítomným Palladiem Země 
české a ostatky bl. Karla, císaře a krále, otcem 
přítomného Otty von Habsburg. První část den-
ního programu je u konce. Se smíšenými pocity 
se vracím k zámku. Muž v černém u vchodu 
přikyvuje na ukazovanou pozvánku. Stoupám 
do společenského sálu, kde je již spousta hostů. 
Chvíli diskutuji s přáteli, všichni jsme však plni 
očekávání. Asi po hodině čekání přichází dr. 
Novák a nahlas ohlašuje Jeho Císařskou a Krá-
lovskou Výsost. Arcivévoda přichází mezi nás. 
Dr. Novák předává arcivévodovi dar - veliký 
dort v podobě staré české královské červenobílé 
vlajky, s císařskou orlicí uprostřed. Arcivévoda 
se chápe šavle, aby mohl dort slavnostně nakro-
jit. Poté následuje možnost s arcivévodou pro-
mluvit, ovšem lidé toho většinou využívají pro 
získání podpisu. Tvoří se nekonečná fronta. Ar-
civévoda téměř hodinu a půl trpělivě podepisuje 
knížky s Habsburskou tématikou, fotografie..., 
ba dokonce samotné pozvánky a letáky na „Au-
dienci u císaře Karla“ od lidí, kteří si nic jiného 
nepřinesli. V tu chvíli se mi vybavuje nedávná 
návštěva českého prezidenta v našem městě. 
I on byl zavalen žádostmi o podpis, ovšem ne-
šťastníky s letáky odmítl s tím, že „podobné pa-
pírky“ nepodepisuje... 
Arcivévodu nakonec vysvobodil dr. Novák a pak 

přišla chvíle, tolik nervózně očekávaná 
mnoha přítomnými – soukromé audience. 
Přesto bylo žadatelů tolik, že individuální 
přijetí bylo až na výjimky vyloučené. Moje 
skupina jde na řadu téměř jako poslední. 
Její jádro tvoří delegace Koruny České a 
doprovází jí také paní Dagmar Havlová. 
Vcházíme do přijímací místnosti. Arcivévo-
da povstává od stolu a s každým se osob-
ně zdraví podáním ruky. Přichází čas na 
osobní poselství...Během těch okamžiků 
jsem nemohl nepřemýšlet nad novodobými 
českými dějinami. Jak by vypadala naše 
zem, kdyby 14. listopadu 1918 nevyhlásilo 
Národní shromáždění republiku. Karel I. 
by zůstal králem a nezemřel by na Madei-
ře, Masaryk by byl možná premiérem...po 
Karlovi by nastoupil Otto...a dějiny by šly 
zcela jinou cestou. Lze pouze spekulovat, 
ale s největší pravděpodobností bychom 
byli ušetřeni dvou zrůdných totalitních 
experimentů, aniž by Český stát a národ 
ztratil zrušením tradic (více než) svou 
tvář. Ovšem běh dějin změnit nelze, byť se 
z něho lze poučit...
Otto von Habsburg zůstával především 
realistou. Věděl, že jeho šance na návrat 
na trůn svých předků v Čechách jsou 
prakticky mizivé, proto se o něj nikdy 
nepokoušel. Současně je však třeba zdů-
raznit, že se tohoto nároku nikdy nevzdal 
ani pro sebe, ani pro své potomky. Proto, 
aniž by současně bylo nutno zpochybňovat 
současnou existenci republikánského zří-
zení, zůstává Otto von Habsburg pro mno-
hé legitimním českým králem. Že nikdy 
nevládl, věc nijak neovlivňuje. Panovníka 
nedělá panovníkem výše jeho moci. Také 
naši východní evropští sousedé zůstávají 
republikami a přesto uznávají tituly svých 
králů. A kolik reálné moci užívá vládnoucí 
švédský král...?
Otto von Habsburg zemřel 4. července 
2011 ve věku 98 let. Ten jediný den, bě-
hem něhož jsem potkal českého krále, se 
možná někomu bude zdát jako příliš málo 
času... Dovoluji si však tvrdit, že jsem 
během něho poznal něco z člověka, kte-
rý byl nejen legitimním českým králem, 
ale především osobou, jejíž přirozeností 
byla lidskost. Pevný ve svém přesvědčení, 
pevný svou osobností, ale ke každému ve-
lice zdvořilý, neváhaje rozdávat přátelský 
úsměv. Otto von Habsburg byl aristokrat. 
Aristokrat nejen rodem, ale především 
duchem. A tak na něho budu rovněž vzpo-
mínat. Poslední sbohem, Vaše Veličenstvo!
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Do vaší knihovny

Jan Galandauer
Karel I. Poslední český král
Paseka, Praha a Litomyšl 1998

Postava posledního rakouskouherské
ho panovníka, císaře a krále  
Karla I. nijak zvlášť nezakotvila v čes
ké historické paměti. Jistě, každý pře
hled českých panovníků v kterékoliv 
datové příručce věnované českým 
dějinám uzavírá jméno Karel I. – pak 
již následují českoslovenští prezidenti. 
V každé učebnici či historickém pře
hledu se v pasážích věnovaných první 
světové válce, rozpadu Rakousko
Uherska a vzniku československého 
státu setkáváme se jménem posled
ního habsburského panovníka. S po
jmem český král se však v obecném 
povědomí pojí spíše asociace s Pře
myslovci, Lucemburky či s Jiříkem 
z Poděbrad.
Tento životopis si neklade ani tak za 
cíl rozsuzovat, co poslední rakouský 
císař, uherský a český král Karel 
dosáhl a co nikoliv, nýbrž spíše vy
stihnout, co si předsevzal, čeho chtěl 
dosáhnout a jaké pohnutky jej k tomu 
vedly.

Miroslav Pavlák, BLJ

Novéna k blahoslavenému 
Karlovi Rakouskému
Kartuziánské vydavatelství, Brno 2011

Novéna za přímluvu a za kanonizaci 
blahoslaveného císaře Karla Rakous
kého je založena na původní německé 
novéně podle Mons. Dr. Reinharda 
Knittla (vydavatel) a na ukázkách 
z knihy „Císař umírá“ od prof. Dr. 
Hanse Karla ZeßneraSpitzenberga 
(LinsVerlag, Altenstadt).
Původní novéna byla publikována 
v roce 1998 a roku 2004 byla aktuali
zována vzhledem k blahořečení Karla 
Rakouského dne 3. října 2004.
Biskup dr. Kurt Krenn, prezident Mod
litební ligy císaře Karla za mír mezi 
národy novénu hodnotí takto: „ Jako 
prezident Modlitební ligy císaře Karla 
mám velkou radost, že mohu předložit 
tuto novénu všem lidem dobré vůle. 
S její pomocí bude spiritualita Božího 
služebníka císaře Karla I. Rakouské
ho užívána mnoha lidmi. Podle svých 
možností se ji mohou všichni modlit 
a napodobovat jeho příklad tak, aby 
byli naplněni milostmi. Jeho uctíváním 
ať jsou naplněna slova žalmu, pod
le kterých se nikdy nezapomíná na 
spravedlivého (Ž 111,6). Karlova čest
ná osobnost je dnes – 76 let po jeho 
předčasné smrti v exilu – důležitější a 
významnější než kdykoli předtím, a to 
zejména pro sjednocenou Evropu, pro
tože věrohodně dosvědčuje, že hlava 
státu se může a musí řídit při plnění 
svých povinností správně formovaným 
svědomím, a to i tehdy, když by to 
vyžadovalo osobní oběti a nevýhody. 

Ať je služebník Boží Karel I. příslibem 
nadcházejícího požehnání pro sjed
nocenou Evropu, která může zdárně 
existovat jen na základě víry v Boha.“

Hans Karl Zeßner-Spitzenberg
Císař umírá
Matice cyrilometodějská, Olomouc 
2004

V německém originálu této knihy je 
uvedeno prohlášení vydavatele,že se 
s ohledem na dekret Urbana VIII. při 
líčení událostí uvedených v knize pod
řizuje ve všem úsudku Církve. Papež 
Jan Pavel II. rozhodl, že Karel I. Bude 
3. října 2004 zapsán do seznamu bla
hoslavených.
V předmluvě publikace se uvádí: 
„V roce 1922 přišla nečekaná zprá
va o smrti posledního císaře a krále 
dunajské monarchie. Musel dokončit 
svou životní dráhu daleko od vlasti, ve 
vyhnanství na ostrově Madeira. Tato 
událost vyvolala všude hluboké dojetí. 
Ale jen málo lidem, dokonce i v jeho 
milované vlasti, bylo známo, v jakých 
poměrech a za jakých okolností tento 
opravdu velký člověk a Rakušan zavřel 
oči pro tento svět. Náš spisek chce o 
tom podat zprávu především těm náro
dům, které krátce předtím nazval svý
mi národy. Císař Karel jako hluboce 
věřící katolík prožil svůj život v radosti 
a v závěru v bolesti. Především však 
byl příkladem křesťanského umírání. 
Byla to smrt „spravedlivého, který je 
drahocenný v očích Hospodina“.
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