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Fenomén poutnictví

ve středověké západní Evropě

Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od svého obnovení

V

e svatovítské katedrále bude
12. května 2012, v den výročí
jejího posvěcení, celebrovat
od 11.00 hodin mši svatou papežský
legát kardinál Christoph Schönborn.
Součástí oslav obnovení svatovojtěšského stolce po husitských válkách v roce 1562 bude konference
o charitním díle pražské arcidiecéze.
Den před oslavou obnovení arcibiskupství, tedy v pátek 11. května, se bude od 15.00 hodin konat
v budově ministerstva zahraničních
věcí v Černínském paláci slavnostní konference „Charitní dílo pražské
arcidiecéze ve světě“ za účasti významných tuzemských i zahraničních hostů. Pozváni jsou také mnozí
biskupové a arcibiskupové z míst,
která mají s pražskou arcidiecézí
duchovní spojení, ať již dané úctou
k Pražskému Jezulátku nebo právě
misijním a charitativním působením.
Jako uznání významu blížícího se
svátku pražské arcidiecéze jmenoval papež Benedikt XVI. svým legátem českého rodáka a vídeňského
arcibiskupa kardinála Christopha
Schönborna OP. Ten bude celebrovat dopolední mši svatou v den
posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Liturgická slavnost bude připomínkou formálního

obnovení pražského arcibiskupství
Ferdinandem I., které se odehrálo
26. září 1562. S tímto datem ovšem
souvisí také nástup Antonína Bruse
z Mohelnice na arcibiskupský stolec uprázdněný od té doby, co byl
v roce 1425 zbaven úřadu prohusitský Konrád III. z Vechty. Faktický
konec 140 let trvající sedisvakance
nastal 5. září 1561, kdy byl Antonín
Brus jmenován arcibiskupem. Jemu
císař Ferdinand I. daroval 5. října
1561 jako arcibiskupskou rezidenci
dům stojící poblíž Pražského hradu,
náležející kdysi Floriánu Griespekovi z Griespachu. S podporou panovníka a zejména řádu křižovníků
s červenou hvězdou poté arcibiskup
úspěšně pracoval na obnově katolické církve v Čechách.
Připomínka faktického obnovení
života katolické církve v českých
zemích po husitských válkách se
odehraje v den výročí posvěcení dostavěné katedrály. Tu v roce 1929,
kdy se slavilo milénium smrti svatého Václava, vysvětil 12. května
světící biskup Jan Nepomuk Sedlák
a v průběhu konsekračního obřadu
sloužil mši svatou arcibiskup ThDr.
František Kordač.
Aleš Pištora
tiskový mluvčí arcibiskupství
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Radost křesťana

E

duard Dietl v díle Klauni uvádí, že bylo jednou jedno děvče, klaun
a smích. Děvče přišlo o poslední velikou naději, možná ji její milý
navždy opustil. Teď seděli vedle sebe. Děvče plakalo a klaun přemýšlel.
Najednou vzal hlavu dívky do rukou a obrátil její uplakanou tvář tak, že
mu musela hledět do očí. Pak si ukazováky roztáhl ústa tak, jako by se na
jeho tváři objevil úsměv. A dívka se zasmála. I když nemohla zapomenout
na své trápení, v úsměvu bylo znát něco nadějného, silnějšího než bolest.
Klaun jako by chtěl naznačit: když nemáš žádný důvod k smíchu, vždy jen
nějaký existuje – a to smích samotný. Úsměv klauna byl jako slunce, které
po celodenním dešti pomalu proniká přes oblaka. Byl to nejkrásnější úsměv
velikého klauna. Tím klaunem byl podle spisovatele Charlie Chaplin. I nám
se stane, že se ocitneme ve stejné situaci, kdy naše nitro sužuje bolest, nevyřešené problémy, starost o blízké… Ale nemůže být u nás taková beznaděj,
že by v našem životě scházel úsměv a naděje.
Křesťanství je náboženstvím radosti. Hlásání Kristovy nauky dostalo pojmenování dobrá zvěst, blahozvěst. Písmo Svaté vícekrát nabádá k modlitbě
s pocitem radosti. Bůh, který je Bohem radosti, dává člověku podíl přímo
na radosti Nejsvětější Trojice. Radost je jako ovzduší, které vládne v Bohu.
Člověk je bytost, která touží, proto je s to poznat radost. Nemůže bez ní
žít a ze všech sil ji hledá. Velice často právě tato touha po radosti a štěstí
inspirovala činy a životní touhy jednotlivých osobností, jejich životní volby.
Ale člověk je především bytost duchovní, tj. byl Bohem stvořen k tomu, aby žil
v spojení s ním, v tomto smyslu ho nemůže uspokojit jakákoliv radost. Jeho
srdce nalezne spočinutí a bude naplněno jenom tehdy, když přijme pravou
radost, tu, kterou svět není schopen dát, kterou jenom Bůh udílí tomu, kdo
o ni pokorně prosí. Už Aristoteles si uvědomoval potřebu této hodnoty, i proto
v tomto duchu píše: „Radost dílo zdokonaluje, smutek ho ničí.“ Lev Veliký
napomíná řeholníky, aby byla jejich „skromnost svatá a ne smutná.“ František
z Assisi si přál, aby na jeho bratřích bylo vidět radostnou tvář, chuť dělat více,
než dělali doposud, a ne mrzutost a únavu… tak mají vycházet do ulic. Sám
sebe varoval před smutkem. Zármutek člověka je podle něj radostí ďábla.
Smutného člověka totiž lehce přivede k zoufalství nebo k tomu, aby hledal
nedovolené potěšení ve světě. Je to ve shodě s tím, co napsal i Řehoř Veliký:
„Duše nemůže být bez radosti, hledá tedy potěšení v nízkých věcech, když je
nemá ve věcech vznešených.“
„Smutek sklání hlavu k zemi a nedovolí vidět nebe. Proto je zapotřebí
bojovat proti smutku, a ne proti veselosti“ – to tvrdil veselý svatý Filip Neri.
Musíme s ním jen souhlasit.
Prof. Karel Vrána, na kterého si ze studií na fakultě živě vzpomínám, to
vyjádřil takto: „Křesťan, který nemá smysl pro humor, který se nedokáže
usmát na svět, který se nedokáže usmát lidskému pachtění a naparování,
je asi zlým křesťanem. Mohli bychom vyslovit takovou zásadu: Pověz mi,
jak se směješ, a já ti řeknu, kdo jsi“. Tak tedy, pěkné dny, ve kterých nebude
pochopitelně chybět úsměv.
P. Pavel Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora
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slovo bailliho

z velké rady
Vážené spolusestry a spolubratři,
v současné době „začínáme sklízet“ na několika polích, která jsme před
časem oseli různými nápady a návrhy. Asi nejvýznamnějším je získání konzultačního statusu při Organizaci spojených národů. V rámci výboru pro
ekononomickou a sociální práci (ECOSOC) tak můžeme významněji naplňovat naši dosavadní zahraniční činnost (zajišťování pitné vody v somálských
uprchlických táborech, příspěvek k zachování existence antilop Derbyho v Senegalu, podpora leprosária na Srí Lance). Věříme, že ve spolupráci s našimi
členy chev. Michaelem Paříkem a cfr. Stanislavem Miertušem, kteří jsou
oba konzultanty OSN (výbor UNIDO), budeme moci efektivněji pomáhat.
Získání tohoto konzultačního statusu byl dlouhodobý a pracný projekt, který
jsme nyní úspěšně zakončili.
Obdobně významné bylo podepsání Memoranda o spolupráci mezi Českým
velkopřevorstvím a Armádou České republiky (za armádu pověřil p. ministr
obrany podpisem p. generálmajora Hynka Blaška, velitele společných sil). Toto
memorandum stanoví, že Řád sv. Lazara je oficiálním partnerem Armády
při zajišťování humanitárních akcí.
Delší dobu jsme čekali na akceptaci změny stanov Ministerstvem vnitra –
tato úprava nám nyní umožňuje založit účelové jednotky s delegovanou právní
subjektivitou (Lazariánská pomoc, Nadační delegace a Slovenská komenda).
Práce na přidělení IČO a jmenování zodpovědných činovníků probíhají.
Za zmínku také stojí vydání Výroční zprávy ČVP za rok 2011, kde se mohou zájemci o naší činnost dozvědět o hlavních projektech velkopřevorství
a o jeho financování v minulém roce.
O všech těchto událostech se zmiňuji v tomto článku záměrně. O podrobnostech budete číst na dalších stránkách, záměrně však na tyto skutečnosti
upozorňuji – jsou výsledkem našeho směřování posledních let, charakterizované heslem „křesťanství – charita – rytířství“. Jsme šťastni, že naši členové
a další zájemci o spolupráci dobře chápou toto směřování, že pociťujeme na
úrovni národní i mezinárodní dobrého ducha spolupráce, respektu a tolerance
a upřímně sdílíme toto křesťanské společenství. A to jsou snad dobré zprávy,
ze kterých se můžeme radovat právě nyní, ve velikonoční době.

Z jednání Velké rady 21. března 2012
Velká rada projednala rozpracované úkoly a přijala návrh Statutu Záslužného kříže Českého velkopřevorství „Pro Fide et Merite“. Tato pravidla budou publikována jako příloha Reunionu.
Vyznamenání existuje ve třech stupních, bronzový a stříbrný
stupeň je udělován velkopřevorem, zlatý stupeň má omezený
počet nositelů, kteří sami rozhodují o nových nositelích.
Ministerstvem vnitra ČR byla akceptována změna stanov
ČVP v intencích rozhodnutí Generální kapituly 2011 v Bludově. Aktuální verze bude umístěna na internetové stránce
www.oslj.cz.
Velká rada ČVP souhlasila na základě upravených stanov
se vznikem delegací s delegovanou právní subjektivitou následovně:
◆◆ Slovenská komenda, velením byl pověřen chev. Radovan
Ocsovay KLJ;
◆◆ Nadační delegace, vedením byla pověřena MUDr. Zuzana
Zahálková, CompLJ;
◆◆ Lazariánská pomoc, vedením byl dočasně pověřen
MUDr. Michal Zahálka, zemským velitelem pro Moravu
a metodikem LP byl ustanoven cfr. Pavel Ondráček.
Byla podána informace o stavu příprav pamětní desky kanovníka Antonína Bořka-Dohalského – žádost Správě Pražského
hradu byla odeslána.

Řád sv. Lazara Jeruzalémského v pražském muzeu
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K části nákladu tohoto čísla REUNIONU je přiložena Výroční zpráva
Českého velkopřevorství za rok 2011. Ostatní zájemci, na které se
nedostalo, mohou do zprávy nahlédnout, případně si ji stáhnout na
webových stránkách ČVP na adrese
http://www.oslj.cz/ceske-velkoprevorstvi/vyrocni-zpravy.html.
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Z jednání Velké rady 18. dubna 2012
Velká rada jednala o rozpracovaných úkolech
◆◆ pamětní deska v Katedrále – ČVP má svoji část úkolu
splněnou, zpoždění na straně Kapituly,
◆◆ medailka sv. Michaela archanděla – pracuje se na doplnění
smlouvy – ČVP uhradí fakturovanou cenu raznice a podle
výše této faktury případnou ražbu pro vojáky, kteří jsou
aktuálně na misi v Afghánistánu.
České velkopřevorství úspěšně zakončilo několikaletou práci
na získání konzultačního statusu při OSN (výboru ECOSOC –
ekonomicko-sociální rozvoj). Obdrželo jej 157 organizací. To je
významný úspěch, který napomůže účinnějšímu poskytování
humanitárních aktivit. Přípravné práce zajišťoval bailli, další
komunikací byl pověřen cfr. Jakub Holman.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli Českého velkopřevorství

aktuálně

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli Českého velkopřevorství

Ke členským výtiskům jsou dále přiloženy jako svazky 2 a 3 řady I.
Knihovny Reunionu stanovy Nadační delegace OSLJ–B a stanovy
Lazariánské pomoci OSLJ–B.

Velká rada dále jednala o Memorandu o spolupráci s Armádou ČR, stavu přípravných prací na medailce sv. Michaela
archanděla pro vojáky, přípravě zasedání Mezinárodní řádové
vlády a průběhu návštěvy u p. kardinála.
Velká rada dále souhlasila s návrhem textu Výroční zprávy,
která bude publikována jako příloha Reunionu a zveřejněna
na internetových stránkách ČVP.

Od 26. 3. do 11. 4. 2012 se Řád sv. Lazara Jeruzalémského prostřednictvím mé osoby, Národního zemědělského muzea Praha,
Muzea hl. m. Prahy a portálu www.deti.vira.cz stal na krátký
čas součástí Velikonoční doprovodné výstavy v NZM v Praze,
které za tuto dobu navštívilo více než 8000 návštěvníků ve
věku od 1 do 99 let.
Návštěvníci muzea měli v tuto dobu možnost shlédnout
jak klasické expozice (Jede traktor, Co pamatuje strom a lidé
zapomněli, Kukuřice – dar nového světa), tak i právě Velikonoční doprovodnou výstavu s malou soutěží pro návštěvníky
z mateřských či základních škol.
Během této výstavy si hosté prohlédli velikonoční praktické a
kuchařské nápady z dílny našich babiček, přečetli si zajímavosti
z Bible (Lazarova sobota, Pašijový příběh apod.), dozvěděli se,
jak se Velikonoce slaví a slavily ve světě, měli možnost získat
pro sebe a své blízké pracovní sešit se zajímavými informacemi a obrázky k omalování na téma pašijový příběh, které se
nám podařilo získat od křesťanského portálu www.deti.vira.cz
anebo se mohli informovat o Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Tato výstava se stala pro mnohé malé, ale i velké návštěvníky zajímavým prvkem během slavení velikonočních svátků
a pokud dá Bůh, tak se stane i tradicí. Martin M. L. Janda, BLJ.
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F ENO M É N
poutnictví
ve středověké západní Evropě

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

REPRODUKCE V TITULU Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft e.V., FOTO NA TÉTO STRANĚ WIKIMEDIA COMMONS

Když se Raimondo Palmario po ztrátě téměř celé své rodiny zasvětil poutnictví s cílem dožít
život v Jeruzalémě, zjeví se mu v Římě v roce 1180 Kristus v šatě poutníka a vrací ho zpět
do Piacenzy, aby se tam věnoval činům křesťanské lásky; tato zkušenost je chápána jako
symbolický mezník, předznamenávající od 12. stol. posun od pouhého poutnictví směrem
k dílům charity či k souběhu obou, související však šířeji se vznikem nových řádů a bratrstev
s akcentem na kontemplativní život, diakonii a charitu, s rozvojem podnikání, s nárůstem
vzdělanosti a s urbanizací.

P

outnictví nebylo jevem výhradně
křesťanským, avšak období po cca
roce 700 a po roce 1100 bylo dobou,
v níž se křesťanská kultura zahrnující
i cesty na svatá místa a k hrobkám uctívaných zesnulých zakořenila v severní
a západní Evropě a přinášela konkrétní
„výhonky“.
Všeobecně akceptovaná víra ve spásnou hodnotu poutnictví byla pravděpodobně tak stará jako praxe sama, a
udělování odpustků v souvislosti s vykonáním pouti je nacházeno před rokem
1100. Poutník byl součástí daného společenského a institucionálního prostředí;
nejdéle do 11. stol. byl proces přípravy a
odchodu na pouť často spojen s žehnáním předmětů a s veřejným obřadem a
kříž na oděvu byl označením poutníka
do Svaté země. První křížová výprava
představuje jistý mezník a lze ji chápat
jako vyvrcholení století intenzivního
poutnictví do Svaté země, přičemž ještě
dlouho po roce 1100 byl „křižák“ terminologicky ztotožňován s poutníkem.
Nejjednodušší a nejbezpečnější trasy
poutí většinou odpovídaly starým římským cestám; jednou z nejznámějších byl
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pravděpodobně komplex cest nazvaných
Via Francigena propojující severozápadní
Evropu s Římem. Délka pouti z Říma do
Canterbury po této trase s překročením
Alp trvala cca dvanáct týdnů. Tato cesta vytvořila své vlastní „světce“, z nichž
nejznámější je zřejmě Bernard z Aosty,
po němž byly pojmenovány průsmyky
v Alpské oblasti.
Již koncem 6. století zdůrazňuje Beda
Ctihodný rostoucí přitažlivost Říma pro
postavy vládců v Anglickém království,
které mohlo být např. motivováno očekávaným uzdravením z nemoci (král
Oswiu z Northumbrie v r. 670) – vykonání takové pouti bylo považováno za
záslužný čin; vládci samotní se tedy sami
často stávali poutníky, často věnovali
poutním místům dary, a podobně jako
jinde v Evropě se k návštěvě těchto míst
vázalo uvolnění časové délky pokání;
nejčastěji navštěvovaná místa byla pravděpodobně Canterbury a Walsingham.
Poutě na dlouhou vzdálenost nebyly
zpočátku tolik časté a normu představovaly spíše poutě regionálního charakteru. Za vlády Karla Velikého dochází k rozvoji poutnictví z Francie do

Říma; z oblasti jižní Francie byly Canterbury, Cologne, Compostela, Řím a
Bologna běžnými cíli pro výkon poutí.
Koncil v Chalons v r. 813 zmiňuje rovněž Tours a Limoges. Prvním známým
poutníkem z Francie do Compostely
byl biskup Gottschalk z Le Puy v r. 951;
od 12. stol. je navštěvována také Pistoia.
Poutník zanechával stopy v různých
záznamech a kronikách – tak např. několik kronik z 11. století zaznamenává
rozsáhlé cesty do Svaté Země, motivované vírou, přičemž taková pouť „zaněcovala vnitřní zasvěcení“ a měla kristocentrický charakter, zatímco pouť do
Říma byla spíše chápána jako možnost
získání rozhřešení a odpustků – zde
tedy s důrazem na „apoštolskou moc“.
Z poutí do Jeruzaléma je uváděna pouť
Richarda z St. Vannes v roce 1026, cesta
převora Ulricha z Celle v r. 1062 a cesta
„mnoha německých šlechticů, biskupů a
laiků z různých měst“ v letech 1064–65.
Vykonání poutě včetně předepsané
délky trvání bylo často předepsáno na
odčinění prohřešků a mohlo být stanoveno právem kanonickým, světským
nebo světskými vládci (použil ho např.
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Barokní opera
na bludovském zámku
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jako kajícího skutku, nebo případného
žebrání a tuláctví. Téma „účinnějšího
hledání spásy doma“ vyvolalo na druhé
straně – zejména v Anglii – zesílení církevních postojů ve prospěch vykonávání
poutí křesťany, včetně uctívání svatých
ostatků apoštolů, mučedníků, vyznavačů
a všech světců v souladu s římskou církví.
Ve středověku tedy existovaly poutě
jako akt zbožné úcty, jako dobrovolně
převzatý akt výkonu kajícího skutku,
jako jistá forma zadostiučinění uloženého církevní nebo světskou autoritou,
postupně však se sílícím akcentem na
díla charitativního charakteru jako projevu křesťanské lásky (Mt 25, 35-40)
Poutnictví pokračovalo i v údobí reformace tam, kde katolická víra zůstala
zachována, a pokračuje nadále dodnes,
jak o tom svědčí např. mnoho poutních zájezdů nebo existujících svatojakubských cest a společenství v Evropě.
Hlubinné motivy naznačují člověku
inherentní „věčné hledání“, z méně vědomých motivů nelze vyloučit ani „pouhou“ reflexi na pojmy „globalizace“, sekularizované a pluralitní společnosti…
Pouť může přinést neočekávané výsledky; i zde je třeba zdůraznit teologický
vliv milosti [sv. Augustin], která „činu
předchází“.

N
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foto michaela vařeková

hřbitova pro poutníky ve městě Azofra
v roce 1168. Své nezastupitelné místo
má první lazariánský špitál pro malomocné u Jeruzaléma z 12.stol., a další
–po třetí křížové výpravě – u Akkonu.
V Římě samotném byla budována takováto zařízení a zdroje uvádějí charitativní
činnost papežů v zakládání xenodochií
– prvních menších nemocnic. Do roku
800 existovaly v Římě čtyři „scholae“,
které poskytovaly služby náboženského
a ubytovacího charakteru; z kapitulářů
8. a 9. století mj. vyplývá, že poutníci a
chudáci mají být přijímáni na místech
odpočinku a že nikomu nemá být odmítnuta pohostinnost.
Některé dobové kritické pohledy na
jev poutnictví poukazovaly na to, že cesta rozptylovala poutníka od vnitřního
hledání, a tyto obavy byly opakovaně
konfrontovány s tématem „zemřít světu“
a srovnávány s příčkami mystického sestupu a vzestupu popisovaného mystiky;
na poutních cestách se vyskytovali lupiči
a podvodníci a nemoc, zranění, nebo
jiné problémy mohly poutníkovi zabránit vydat se na cestu, což mohlo znamenat hledání dispenzování od slibu nebo
formy pokání. Kritické pohledy přetrvávaly na putování žen s klášterními sliby,
vycházející z toho, že se osoby s touto
profesí měly věnovat kontemplativnímu
životu, modlitbě a „vnitřní pouti“, přičemž monastický ideál kladl důraz na
„stabilitu“; stejně tak se objevovaly i problémy související s chováním poutníků
– laiků a bylo třeba rozlišovat úmysl pouti

PUBlic domain archives

Filip IV. v r. 1305 u občanů z Brugg a
soudy ve vlámských městech ho používaly jako trest za kriminální přestupky, přičemž nevymizel prvek pokání)
a bylo provázeno získáním odpustků;
v některých případech bylo vázáno závětí nebo odkazem jako podmínkou
pro výplatu dědictví.
Poutnictví se tedy zpočátku vyvíjelo
jako záslužná, kající, a v jistých případech obligatorní křesťanská praxe, při
níž měl poutník papeži, koncily a světskými vládci formulovaný „nárok“ na
právní ochranu a na podporu věřících.
Ve 12.–16. století zůstává poutnictví nadále pod kontrolou církevních a
světských autorit, avšak od cca 12. stol
přistupuje k původnímu pojetí i aspekt
dobročinnosti projevované dary a vlastním zakládáním špitálů, údržbou mostů
a silnic, převážením poutníků přes mořskou úžinu zdarma apod. Na poutních
cestách byly církevními hodnostáři a
laiky budovány špitály (např. Lucca v 8.
stol., v r. 1321 a 1324 nemocnice u Bologne), řád v Altopasciu vlastnil dům u
Paříže, poskytující poutníkům z hlavního města možnost první zastávky, známá
nemocnice v Roncesvalles v Pyrenejích a
řád sv. Antonína Vienneského vlastnily
podpůrné sítě a pomáhaly při sbírání
hmotných prostředků; správu nemocnic
s přednostní péčí o nemocné poutníky
vykonávala další místní bratrstva. U některých kostelů vznikla ubytovací zařízení pro chudé, vdovy a sirotky; doklady
uvádějí založení nemocničního kostela a

aše „zámecká“ setkání s přáteli a příznivci Řádu pokračovala tentokrát na
bludovském zámku, díky podpoře a pochopení rodiny Mornstein–Zierotinovy.
Po úvodním představení a přípitku jsme měli jedinečnou možnost shlédnout
Ensemble Damian a jejich podání Barokní opery Torso. Dílo, zkomponované muzikologem Tomášem Hanzlíkem, svými roztomilými částmi Torsy potěšilo přítomné a
na chvíli nás přeneslo do doby mnohým tak blízké.
Společenský podvečer pak pokračoval volným programem, který zahájila ředitelka
Nadační delegace MUDr. Zuzana Zahálková, která vysvětlila přítomným další smysl
společného setkání, tedy získání finančních prostředků na naše projekty.
Osobně mohu konstatovat, že mě velmi potěšila milá a neformální atmosféra, kde
jsem se seznámil s milými lidmi, kterým není lazarská myšlenka a cíle řádu cizí.
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat všem, které naše práce zajímá a přispěli
na naše projekty a ovšem také těm, kteří celou akci precizně zorganizovali a tím pro
nás hosty připravili nevšední sobotní podvečer!
Petr J. Řehoř
kancléř ČVP
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služebník boží
Vojenský kaplan Emil Joseph Kapaun

Mgr. Zdeněk Kučera, BLJ

„

Medaile cti je nejvyšším vyznamenáním za udatnost v boji
proti nepřátelské síle, které
může být uděleno osobě sloužící
v ozbrojených silách Spojených
států. Předává ji prezident jménem Kongresu.

“

Otec Kapaun (vpravo) pomáhá odvést raněného vojáka.
Sousoší otce Kapauna a raněného vojáka, Pilsen, stát Kansas.
Obrat ve vývoji nastal 15. září 1950, kdy
se další americké jednotky vylodily v týlu
postupujících komunistů a začaly severokorejskou armádu rychle tlačit zpět na
sever. Nikdo ovšem netušil, že v Severní
Koreji se shromažďuje ohromná čínská
intervenční armáda. Dne 1. listopadu
1950 se Kapaunova rota stáhla do zálohy, protože ze 700 mužů bylo přes 400
zraněno. Bohužel čínské jednotky v noci
prorazily frontu a udeřily na jeho rotu ze
všech stran. Kapitán Kapaun shromáždil
mnoho raněných v dřevěném přístřešku
a během následujícího dne do něj odtáhl
15 raněných z bojiště. Přes hrdinný odpor se obranný perimetr zužoval a večer
2. listopadu se přístřešek s raněnými ocitl
mimo americké linie. Na jedné straně
stálo 20.000 čínských komunistů, na
druhé několik set raněných amerických
vojáků, kteří byli donuceni ustoupit. Náš
kaplan stále zůstával na bojišti, s hrst-

▶ Otec Kapaun slouží polní mši

na kapotě džípu.
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a Američané se brzy octli na ústupu.
Emil Kapaun projevil svou statečnost,
když pod těžkou nepřátelskou palbou
vylezl ze zákopů a z území nikoho zachránil zraněného vojína. Během bojů se
pohyboval v předních liniích, pomáhal
raněným, uklidňoval vystrašené a uděloval poslední pomazání umírajícím. Na
jedné fotografii je zachycen, jak slouží
na bojišti mši a místo oltáře má kapotu
džípu. Na jiné fotografii s úsměvem ukazuje dýmku, kterou mu u úst rozstřelil
komunistický sniper.
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do Barmy, kde se účastnil bojů s japonskými okupanty. V roce 1946 byl povýšen na kapitána a demobilizován, načež
vystudoval pedagogiku ve Washingtonu.
Již v roce 1948 byl znovu přijat do americké armády a byl přidělen k 8. pluku
1. jízdní divize v Japonsku. V červnu
1950 překročila severokorejská armáda
38. rovnoběžku a rychle postupovala
na jih k Soulu. Spojené státy vojensky
zasáhly a Kapaunova jednotka provedla obojživelné vylodění, aby zablokovala
severokorejský postup. Boje byly tvrdé

FOTO KOREAN WAR VETeRANS ASSOCIATION

Jako vojenský kaplan s hodností kapitána.

mil Joseph Kapaun se narodil roku
1916 českým rodičům v městečku
Pilsen ve státě Kansas, které je
českou enklávou, kde v protestantském
okolí vzkvétá katolická víra.
V roce 1940 se stal knězem v chrámu
sv. Jana Nepomuckého v rodném městě,
kde sloužil jako kaplan u faráře Františka
Sklenáře. Jeho spolužáci ze semináře na
něj vzpomínají jako na normálního seminaristu, který hrál fotbal a basketbal
a nijak nevyčníval z řady. V roce 1944 se
stal vojenským kaplanem a byl vyslán

Ustřelená dýmka.
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kou vojáků, kteří kryli ústup. V předních liniích zuřil boj muže proti muži
a proudy hořícího napalmu zaplavovaly
okolí úděsným světlem. Přesto se kapitán
plížil mezi krátery, obvazoval raněné a
uděloval poslední pomazání. V jednom
okamžiku již byl kaplan blízko zajetí komunisty, ale jeho vojíni ho zachránili. Velící důstojník mu nařídil opustit bojiště,
ale Emil Kapaun se rozhodl, že neopustí
své raněné farníky, opustil stahující se
jádro jednotky a proplížil se ke čtyřiceti
raněným v dřevěném přístřešku.
Přístřešek byl obklíčen ze všech stran
a ranění se připravovali na poslední boj.
Naštěstí si Emil Kapaun všiml raněného
čínského důstojníka, ležícího nedaleko,
proplížil se k němu a domluvil s ním
ušetření životů raněných. Tímto krokem kaplan zachránil 40 lidských životů. Jeden z vojáků vzpomíná, že ležel
raněný v kráteru a nepřítel se chystal jej

dorazit, když přes okraj přeskočil kapitán,
nevzrušeně odklonil hlaveň, řekl, že je
příměří a odtáhl svého vojáka.
Vojenští zajatci byli odvlečeni do zajateckého tábora nedaleko města Pyoktong, kde trpěli hladem a zimou. Ale
ani tam Emil Kapaun neustával ve svém
úsilí. Pomáhal duchovní útěchou katolíkům, protestantům i Židům, sloužil mše
a povzbuzoval klesající na duchu. Získal
přezdívku „hodný zloděj“, neboť se modlil
k sv. Dismasovi a kradl čínským strážným
jídlo, které dával zuboženým zajatcům.
Během své služby zajatcům nedbal
na sebe a své zranění, takže dostal otravu krve. Zesnul dne 23. května 1951 a je
pohřben v masovém hrobě nedaleko
zajateckého tábora.
V roce 1993 byl zahájen jeho kanonizační proces a byl jmenován Služebníkem
Božím. V současné době je nominován
na nejvyšší americké vojenské vyznamenání, Medaili cti (Medal of Honor).
O jeho životě a mučednické smrti vznikl televizní film se Spencerem Tracym
v hlavní roli, byly napsány tři knihy a
byla po něm pojmenována střední škola – Kapaunova katolická střední škola
Hory Karmel – v největším městě státu
Kansas, Wichitě.
Jeho život, jeho služba Bohu i jeho
farníkům je zářným příkladem osobní
statečnosti a sebeobětování. Je symbolické, že jde o českého kaplana, který sloužil
v americké armádě a byl umučen korejskými komunisty. Zvláště v dnešní době
je třeba si připomínat takovéto osobnosti.
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zprávy z komend
Křížová cesta

FOTO Petr J. Řehoř, kclj

Stalo se již tradicí, že se členové našeho Řádu scházejí – zejména členové Pražské komendy – ve Svatém týdnu
k modlitbě a zamyšlení nad jednotlivými zastaveními Křížové cesty. Viu Dolorosu jsme letos, společně s našimi přáteli a se členy řevnické komunity Cesta, prošli opět v areálu
Skalka nad Mníškem pod Brdy. Pohovořili jsme o historii
a významu Křížové cesty. Pro mnohé ze zúčastněných to bylo
první setkání s pobožností tohoto typu, kde se sami mohli
aktivně zapojit a některá zastavení sami přečíst.
P. J. Ř.

Nede¾a Božieho milosrdenstva
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v prospech klientov DBM. Mons.
Farkaš, ako aj duchovný správca farnosti a hospicu, o. Bujdoš, vyslovili
komende rádu a Lazariánskej pomoci
počas sv. omše úprimné poďakovanie
za nezištnú a promptnú podporu tohto
diecézneho zariadenia.
chev. Radovan Ocsovay, KLJ
velite¾ Slovenskej komendy ČVP

FOTO RADOVAN OCSOVAY, KLJ

Dňa 15. 4. 2012 sa uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti nedele
Božieho milosrdenstva, ktorému je
zasvätený kostol a hospic v Banskej
Bystrici na ul. T. Andrašovana. Hlavným celebrantom slávnostnej sv.
omše bol Mons. Vladimír Farkaš, riaditeľ Biskupského úradu v Banskej Bystrici, ktorý je zriaďovateľom a správcom Domu Božieho milosrdenstva
(ďalej DBM). Koncelebroval miestny
správca farnosti, o. Radoslav Bujdoš.
Slávnosť začala uctením ostatkov sv.
Faustíny, liturgiou a agapé, po ktorom
nasledoval koncert organovej hudby.
Pri tejto príležitosti v súlade s poslaním Vojenského a špitálskeho rádu
sv. Lazara Jeruzalemského zaisťovala Lazariánska pomoc pitný režim
pre všetkých klientov, návštevníkov
a hostí, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili odpustovej slávnosti. Okrem
toho Lazariánska pomoc darovala
v tento deň klientom DBM ďalších
400ks 100% prírodných štiav. Na
stretnutí so zástupcami DBM bola
dohodnutá ďalšia konkrétna pomoc
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retro
REUNION 3/1987
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Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder.
Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož
součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 5,5
z 1. listu Soluňským: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne
noc ani temnota.“ Protože pátek 1. června je zároveň Den dětí,
budou pořadatelé v programech Noci kostelů pamatovat také
na rodiny s dětmi, které se mohou těšit, že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či prohlídky kostela. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc
kostelů – Lange Nacht der Kirchen. Od té doby se rozšířila do
dalších dvou zemí střední Evropy. Program Noci kostelů nyní
v České republice připravuje více než 1000 kostelů a modliteben.
Převzato z webu arcibiskupství pražského ww.apha.cz

Našemu váženému spolubratru
chev. Michaelu Paříkovi, KLJ, byl
u příležitosti životního jubilea
udělen zlatý záslužný kříž Českého velkopřevorství Pro fide et
merite za mnohaletou záslužnou
práci pro Řád.

galerie

Mistr třeboňského oltáře je označení pro významného gotického malíře pozdního 14. století, kterého neznáme jménem, a proto je označen
podle svého stěžejního díla. Působil na dvoře českého krále Václava IV.
a ve službách řádu augustiniánů kanovníků. Výrazně poznamenal vývoj středoevropského malířství vrcholné a pozdní gotiky. Jako hlavní
představitel krásného slohu vytvořil nový ideál štíhlé figury s typickou
stylizací řasnatého oděvu, s příznačnou lyrikou tváří, gest a postojů.
Jeho malby jsou považovány za hlavní příklad české malby krásného
slohu, spojujícího skutečné a nadpozemské. Styl vychází z tradice české
malby a z poučení malbou italskou. Mistr stylizoval značně protažené
a esovitě prohnuté postavy v jemných tenkých oděvech pastelových
barev na pozadí labyrintu skalnaté krajiny. Charakteristický byl zjevně
i odklon od tehdejší monumentality císařského stylu ke smyslově krásným formám, a proto již v té době se tento styl nazýval krásným. Ladný
pohyb štíhlých postav Mistra třeboňského oltáře s rytmickou hrou záhybů drapérie, líbezné obličeje světic a klidné výrazy tváří světců jsou
parafrázovány i v poezii arcibiskupa Jana z Jenštejna (1350– 1400).

Reunionu

Mistrův příklad od roku 1400 poznamenal široký proud malířství
od Bavorska, Salzburgu, Štýrska, Slezska, Saska, přes Braniborsko až
po Franky, zejména Norimberk. S ohlasem se setkáváme také v Porýní a Francii. Z českých maleb stojí za zmínku Cibulkův triptych
(1380–1390) vytvořený pro neznámou soukromou oratoř. Sám Mistr
kreslil nebo inspiroval mnohé kreslíře předloh pro vyšívače – krumplíře – chrámových textilií. Z inventářů českých kostelů se dochovaly
především kasule s dorsálním křížem, prováděným technikou perlové
výšivky či technikou tzv. malby jehlou, což je plošná výšivka zlatou nití
a pestrobarevnými přízemi. Patří k nim kasule z kláštera benediktinů
v Broumově, kasule augustiniánů z Rokycan nebo kasulový kříž ze sbírek Louvru v Paříži. Na dílo Mistra třeboňského oltáře navazuje roku
1390 malířská dílna pracující pro objednatele z prostředí arcibiskupského dvora a svatovítské kapituly na Pražském hradě. Mistr třeboňského
oltáře ovlivnil také tvorbu pozdějších a novodobých výtvarníků. Zejména se k němu hlásil malíř Jan Zrzavý, kterého ovlivnila jak typika
tváří, tak zářivá barevnost obrazů a skalnatá krajina.
Wikipedie

Mistr třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (cca. 1380)
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