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■ odesláním SMS ve tvaru DMS ROK LAZARUS na číslo 87 777 podpoříte léčebnu
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Milí lazariánski priatelia!
Myslím, že sa zhodneme, ak poviem, že dnešná doba je ťažká. Napokon
je to badať aj na zvláštnej neuróze našej spoločnosti. Skôr sa stretneme s negatívami, ako s pozitívami ľudí. Keď sa pozrieme trošku späť v čase, zistíme,
že na tomto svete sa väčšine ľudí nikdy ľahko nežilo. Ľudia, ktorí hovoria
o niečom krásnom a neskrývajú svoju nefalšovanú radosť z maličkostí, sa
zdajú byť chorými optimistami a idealistami, ktorí iba zbytočne poburujú
ostatných. Obyčajne väčšina takým ľuďom praje to, aby si vyskúšali v živote
nešťastie, a potom sa uvidí. Každá súčasnosť má svoju minulosť a každá spoločnosť má nejakých tých hrdinov minulosti, na ktorých hľadí s povzdychom:
„Ach, keby tu bol teraz, bolo by to ľahšie“. Často sa zabúda na to, že práve
tí „drzáni“ s čistým pohľadom, nefalšovaným úsmevom a pokojom, ktorý
z nich vychádza, budú hrdinami pesimistov zajtrajška. Znamená to azda
žiť túto chvíľu naplno aj s pozitívami a nádejou na to, aby sa zo mňa stal
reálny realista? Evanjelium Ježiša Krista nás k tomu jednoznačne nabáda.
Ježišov učeník má istotu v nádeji a istotu v Božom slove, ktoré neklame ako
priekupník z teleshopingu. Svedkami tejto istoty boli aj dvaja svätci, ktorých
si pripomíname. Jeden žil v dvanástom a druhý v trinástom storočí. Prvý
bol cisterciánsky mních a druhý francúzsky kráľ. Na prvý pohľad títo dvaja
muži ani nemôžu mať nič spoločné. Obaja v živote veľmi dobre vedeli, čo
je to kríž a neúspech. Ako keby to nestačilo, ešte si tieto znaky Kristovho
utrpenia uctievali. Každý deň poznali, čo je to vziať svoj kríž a nasledovať
Pána. To, čo ich udržiavalo pri šťastí ducha, bol práve kontakt s Božským
Majstrom v každodennej všednosti a normalite života. Len tak obaja dokázali posilňovať tých slabších priateľov. Dá sa dnes zamilovať si Krista? Žiť
kresťanstvo „štýlovo“? Keď Ježiša nebudeme chcieť spoznávať skrze Písmo
a v modlitbe ho pozývať do konkrétností nášho života, tak asi ťažko. Náš život
sa nezačne meniť. Aj v tomto prípade je kľúčom úprimnosť. A tá v človeku
objaví dobrotu, ktorá chce rásť a rozkvitnúť ako kvet. Potom nás nezlomí
rozčarovanie, neúspech a smútok. Bernard aj Ľudovít to zažili najmä pri
otrasnom fiasku krížových výprav do Svätej zeme a historici dneška ich oboch
častujú zodpovednosťou za to, čo nechceli. Dnes je moderné vyhlásiť človeka,
ktorý žije naplno s Kristom a zároveň sa zasadzuje za ideál jeho života v problémoch a okolnostiach súčasnosti, za kontroverznú postavu dejín ľudstva,
lebo nezabránil… A sme opäť pri požehnaní aj „prekliatí“. Pri tom, čo z nás
môže urobiť ľudí alebo beštie. Slobodná vôľa! Každý ju má v sebe ako zárodok dobra a nesebeckosti, teda úprimného altruizmu – „miluj blížneho ako
samého seba“. A sv. Bernard a Ľudovít to vo svojom živote spoznali a dovolili
Bohu, aby priviedol k dokonalosti to, na čo oni boli prislabí, aby sa im to
samým podarilo. A v tom bola radosť kajúcnika Bernarda, cisterciánskeho
opáta, a františkánskeho kajúcnika Ľudovíta IX., z Božej vôle francúzskeho
kráľa. Ako sa vraví: „Príklady tiahnu“, tak aj my si zalistujme občas v životopisoch svätých. Isto tam nájdeme aj kus seba. A všetko bude ľahšie; alebo
lepšie povedané, bude to mať zmysel. Veď koruna Nebeského Kráľa je tŕňová.
A predsa niet na tejto zemi vzácnejšej koruny.        

FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY
Socha sv. Hildegard von Bingen před
klášterem benediktinek, Rüdesheim
am Rhein, SRN.
(Peter Mayer)
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slovo bailliho

aktuálně
Vážené spolusestry a spolubratři,
jen několik málo dní nás dělí od konání Generální kapituly Českého
velkopřevorství, které se v letošním roce bude konat
v Praze.
Pražská
set- nejznámější z trojice
Archanděl
Michael
je patrně
(Michael,
Rafael), o nichž nacházíme
kání jsou svým způsobem specifická – většinaarchandělů
našich členů
bydlíGabriel,
v oblasti
zmínky
v
Bibli.
U
mnoha
armád
centrálních Čech, či přímo v Praze, a tak vlastně odpadá to, co považujeme okolo nás existuje silná
tradice
k Michaelovi,
snad proto, že o něm Bible
na kapitulách za nejcennější – strávení společného
časuúcty
na vhodně
vybraném,
hovoří
jako prosbou
o ochránci
(viz kniha Daniel 12,1-2)
duchovně silném místě. Snad i proto začnu tento
příspěvek
o návrh
a o bojovníkovi (viz kniha Zjevení 12,7-9). Bývá označován
místa konání Generální kapituly v r. 2013.
za letošní
patrona Generální
a pomocníkakapitulu,
vojáků, a protože úcta k němu je
Nyní jsme však ve finálním stádiu příprav na
nejživější u výsadkových vojsk, také za patrona výsadkářů.
která se bude konat souběžně se zasedáním Mezinárodní řádové vlády. Kromě
Archanděl Michael bývá znázorňován nejčastěji
zástupců a velitelů všech národních jurisdikcí se tak budeme moci setkat
následujícími atributy, které mají svou symboliku:
zejména se zástupci našich „zahraničních“ komend,
spolubratry ze Slovenska,
n MEČ (nebo kopí) – symbol autority a výkonu
Polska a Rakouska.
spravedlnosti
Právě před rokem jsme pro naše členy vydali komentované
znění Řehole sv.
n PŘILBA – symbolem víry a statečnosti
Augustina. I po mnoha stoletích je stále aktuální
a
pro
všechny
členy našeho
n ŠTÍT SE ZNAMENÍM
VAH – symbol spravedlivého
Řádu přiměřeně závazná. To moje vydání, které názoru,
mám stále
na
pracovním
spravedlivého
soudu
stole mezi dalšími důležitými dokumenty, má již
uši“.–Přál
bych
si, aby pravdě
n „oslí
OPASEK
symbol
oddanosti
n jak vítězně
každý z vás si tuto útlou brožuru prolistoval alespoň
před konáním
našeho
bojuje s hadem
(nebo ještěrem) – symbol
úspěšného boje
zlem, had je biblickým synonymem
setkání, pokud se tedy do této doby neřídil jejím posledním,
49.seodstavcem.
prosetkání
Satana. těšíte stejně jako
Věřím, že se na naši Generální kapitulu a společné
já a že se zde setkáme v té nejlepší náladě. Již nyní je však možno prozradit
Jméno vyjadřuje v biblické tradici tajemství osoby či
hlavní body programu:
poslání
jeho nositele. Slovo „Michael“ je odvozeno
jak být lepšími křesťany,
z hebrejského „Mí-ka-El“ a v překladu znamená v podstatě
jak pracovat lépe pro potřeby druhých,
otázku: „Kdo jako Bůh?“ Poselstvím archanděla Michaela
jak získávat pro naše cíle stále více vhodných spolupracovníků a prostředků.

je tedy upozorňovat na Boží svrchovanost, velikost a moc,
které se nikdo a nic nevyrovná. Nejznámější biblickou
Ondřej Vanke, GCLJ-J
pasáží, v níž se hovoří o Michaelovi, je obraz nebeské bitvy
bailli ČVP
mezi Michaelem a jeho anděly a drakem; tato pasáž se
nachází v novozákonní knize Zjevení (Zj 12,7-9). O drakovi
se tam hovoří jako o „dávném hadovi“ (verš 9), který ve
známém příběhu o pádu člověka (kniha Genesis 3. kapitola), svádí člověka slovy: „Budete jako Bůh!“ (verš 5).
Zatímco had (ďábel) zpochybňuje Boží lásku a vybízí
člověka, ať chce být jako Bůh, Michael reprezentuje Boží
vznešenost, suverenitu a lásku a zve člověka, aby v Bohu
Velká rada se v průběhu prázdninových měsíců formálně ne- ◆◆ Koncert na Kuksu se uskutečnil s velkým úspěchem,
nehledal rivala, nýbrž Otce a aby Boží velikost nevnímal
scházela, operativní setkání byla určena zejména přípravám akce se zúčastnil také p. kardinál a Řád se mohl prezentovat
jako něco, co by ho mělo omezovat, ale jako něco, v čem
Generální kapituly 2012.
úspěšnou koordinací celé akce. Poděkování
pořadatelům,
může naléztpatří
svoji slávu
a důstojnost.

Archanděl
Michael
„Přeji těm, kteří nosí nebo budou
nosit medailku archanděla Michaela, aby
byla výrazem jejich pevné touhy po
dobru, ochoty bojovat se zlem kolem sebe
i ve svém vlastním srdci, víry v Boží sílu
a moc a v neposlední řadě také bezmezné
důvěry v pomoc přicházející v pravý čas
shůry.“
Z dopisu hlavního kaplana, plukovníka Jana Kozlera
příslušníkům 3. kontingentu AČR PRT Lógar

z velké rady

zejména kancléři chev. Řehořovi.
Z jednání Velké rady 15. srpna 2012
◆◆ ČVP podepsalo a realizovalo smlouvu na výrobu raznice
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po pro vojenskou medailku sv. Michaela Archanděla.
úvodní modlitbě zahájil kancléř jednání a omluvil nepřítomné. ◆◆ Pracovní skupina pro zajištění hladkého chodu Řádové
Bez připomínek byl schválen zápis z minulého jednání.
vlády a Generální kapituly ČVP se průběžně schází a
připravuje tato dvě setkání.
Byly podány informace o rozpracovaných a ukončených akcích: ◆◆ Od 1. července byly spuštěny Dárcovské SMS (DMS).
Poděkování patří csr. Zuzaně Zahálkové, CompLJ za přípravu
◆◆ Pamětní deska kanovníka Antonína Bořka-Dohalského: a dotažení celé akce.
ČVP svoji část práce udělalo, p. kardinál myšlenku vítá ◆◆ Cfr. Kučera zajistil registraci Lazariánské pomoci
a podporuje, bylo získáno potřebné povolení ze Správy u MV. Bylo přiděleno identifikační číslo, oficiální záležitosti
Pražského Hradu a projekt je připraven až do stádia grafické a pověřovací dekrety jednotlivým územním velitelům a
podoby bronzové desky. Vzhledem k nejednoznačnému činovníkům budou předány na Generální kapitule.
vyjádření představitelů Pražské kapituly byly další práce
Ondřej Vanke, GCLJ-J
odloženy na neurčito.
bailli ČVP
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www.kaplani.army.cz

Modlitba k svatému archanděli Michaelovi
Svatý Michaeli archanděli, opatruj nás v boji proti
zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou.
Přikaž již jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže
vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem procházejí, svou božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

reunion 4/2012

Duchovní služba AČR nechala vyrazit za podpory Vojenského a špitálního řádu Lazara Jeruzalémského, Českého
velkopřevorství, medailku archanděla Michaela, určenou pro
české vojáky. Tímto DS AČR děkuje řádu Lazariánů za pomoc
a finanční podporu při výrobě medailky.
Medailku archanděla Michaela může získat voják z povolání
cestou kteréhokoliv vojenského kaplana.
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Sv. Hildegard
von Bingen

Klášterní medicína a spiritualita německého středověku

FOTO BENEDIKTINERABTEI ST. HILDEGARD VON BINGEN, RÜDESHEIM AM RHEIN A ZEITGEIST FILMS, MONTÁŽ DANIEL VOJTÍŠEK

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

olem deseti titulů a sbírky dopisů obsahujících vlastní dílo
této osobnosti, rozsáhlá odborná a populární hodnocení i zařazení do dějin charity
jako významné představitelky mnišského
lékařství naznačují zájem o poselství, které skrze Hildegard zřejmě oslovuje člověka současnosti; je považována za jeden
z výrazných jevů středověku, někdy je
označována jako první přírodovědkyně a žena-lékařka – tak lze předběžně
charakterizovat Hildegard von Bingen
(1098-1179).
Narodila se ve šlechtické rodině na
panském dvoře v Bermersheimu jako
poslední [?] z deseti dětí. V dětství byla
údajně velmi slabá, trpící častými onemocněními; již od věku pěti let prožívala
mystické zkušenosti vnitřních optických
a akustických vizí, jimž ona sama později přičítá prožívanou tíseň, nejistotu a
úzkost a pocity viny v dětství a v mládí;
tyto stavy prolínají častá onemocnění
a tělesné útrapy [jedinými dobovými
prameny s údaji o dětství jsou záznamy
mnicha Gottfrieda z r. 1174, poté mnicha Guiberta, fragmenty z její biografie a vzácné odkazy v jejích dopisech a
knihách]. Její výchova byla svěřena Juttě
ze Sponheimu, a v r. 1112 ji rodiče ve
věku 14 let přivádějí do benediktinského dvojkláštera v Disibodenbergu. Do
roku 1115 skládají Jutta a Hildegard sliby, malé společenství se v následujících
letech rozrůstá v tradiční konvent, a v r.
1136 je Hildegard po smrti představené
sama zvolena „magistrou“. V r. 1138 onemocněla, ve věku 43 let byla instruována
mystickým vnuknutím – slyšením hlasu,
aby své (předtím nezveřejňované) vize
sepsala; vidění a slyšení přicházela v bdělém stavu a při jasném rozumu receptory
„vnitřního člověka“ – pouze jednou ji vize
srazila na zem. Rukopis díla Scivias (dokončeno v r. 1151) prováděla nevybroušenou latinou, a mnich Volmar pořizoval
pergamenovou kopii voskových tabulek.
Kdykoliv Hildegard tuto práci přerušila, postihlo ji závažnější onemocnění a
následně byla opatem vyzvána, aby pokračovala v psaní. Svá častá onemocnění
spatřovala Hildegard jako plnící jistou
zprostředkující úlohu, která jí pomáhala
překonávat sebe samu a současně jako
určité pokyny k jednání v životě klášter-
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ní komunity, v psaní duchovního díla,
i v širším církevně-politickém kontextu.
Znepokojena vlastními pochybnostmi
o vizích píše v r. 1146/7 mj. dopis i Bernardovi z Clairvaux – měla je považovat
za milost.
Hildegard je během života postupně
spatřována jako prorokyně a vizionářka a
je navštěvována lidmi i církevními a světskými hodnostáři, poskytujíc duchovní
péči a pomoc v utrpení bližním. V roce
1148 se opakují velká vypětí a nemoc;
její rozhodnutí založit vlastní klášter na
křižovatce starých evropských cest v Rupertsbergu u Bingenu je podporováno
movitými sponzory a příznivci a sestry
se stěhují pravděpodobně v r. 1150 do
zpočátku primitivních poměrů; pracovní
penzum Hildegard v té době je popiso-

N

ástin některých klíčových událostí z života
Hildegard von Bingen
a pokus o umělecké ztvárnění vlivu její osobnosti v kontextu tehdejšího světa – tak
mohou být nazvány hlavní
rysy filmu Vize režisérky
Margarethe von Trotta. V našem článku však chceme mj.
poukázat na možný přínos
„duchovní medicíny“ magistry Hildegard – nahlížený
z celostního pohledu v rámci
„vita contemplativa“ – v prevenci nebo v oddálení nástupu tzv. civilizačních chorob.
váno jako „nadlidské“. V r. 1158 získává
klášter právní samostatnost a císař potvrzuje osvobození Rupertsbergu od daní
a zvláštní ochranu (pozn.: kláštery byly
jako opora středověkého společenského
řádu často podporovány šlechtou chovající obdiv k hodnotám mnišství a klášterní medicina byla chápána jako povinnost
mnichů pečovat o nemocné již od dob
sv. Benedikta).
V r. 1154 ji opět postihne vážné onemocnění; v r. 1151-57 vznikají neslýchané
melodie (ovládá hru na desetistrunný
žaltář) a neznámý jazyk („lingua ignota“) „svérázných novotvarů“, naznačující
činnost nevědomí. Po díle Scivias vzniká
v r. 1158 Nauka o přírodě a posléze Nauka

o zdraví, zabývající se významem potravy
a přírodnin pro zdraví člověka, kosmickou dimenzí přírody a zasazením člověka
do ní. Podniká různé cesty i do jiných
klášterů; v r. 1163 znovu vážně onemocní,
a za náporu práce a za tělesných bolestí
se pouští do dalšího psaní. Po smrti Volmara v r. 1173 se jejím tajemníkem stává
mnich Gottfried [umírá v r. 1175/76].
Díla Hildegard naznačují její schopnost celostního pohledu a především rozpoznání souvislosti mezi duchovním, duševním a tělesným stavem, uváděné tak,
že na tzv. duševní problémy lze předepisovat „fyzické léky“ a opačně při nemoci těla může pomoci duchovní cvičení a
změna postoje; víra je v tomto celostním
přístupu automaticky zahrnuta. Harmonický rozvoj člověka souvisí se správným
životním stylem, za základy její léčby je
pokládána dieta, dostatečný spánek a
pohyb, detoxikace organismu, léky, jídlo
k obnově životních sil, a konečně půst,
u něhož je uváděn i duchovní aspekt –
tělo a mysl se zbavuje „odpadu“; vše je
třeba používat ve správné míře a ve správný čas. Zásadní důležitost je přikládána
výživě s převahou obilovin, jídlu s mírou,
pravidelné a pestré stravě, akcentován
je význam špaldy, u níž jsou uváděny
léčebné účinky při onemocnění vnitřních orgánů a při depresích. U případu
posedlosti doporučovala Hildegard m.j.
zapojení takového člověka do duchovně
orientovaného společenství včetně např.
společného chórového zpěvu a modlitby. Takový stav nemá být pokynem
pro diagnózu duševního onemocnění a
izolaci postiženého. Osvícený pohled je
na zadržené slzy a emoce, které mohou
v důsledku způsobit vnitřní onemocnění.
Hildegard je charakterizována jako výjimečná osobnost se smyslem pro realitu
a praktické jednání proniknuté spiritualitou, žijící v unikátní epoše evropských
dějin, v níž se 12. století – předznamenávající nástup renesance a charakterizované vymezováním vztahu mezi církví
a světskou mocí – a konkrétní osobnost
v historickém okamžiku protínají. Přes
křehké zdraví je u ní zjevná síla osobnosti a zřejmě i hlubinného cítění, člověka
spatřuje z celostního pohledu a v zasazení do díla Stvoření. Její „duchovní
medicina“ je stále živá, jak dokládá např.
i seminář konaný na toto téma v r. 2011
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NA STRANĚ
NÁRODA

DOSLOV REDAKCE
Hildegard von Bingen byla svatořečena
papežem Benediktem XVI. 10. května
tohoto roku. V jejím případě šlo o tzv.
ekvivalentní kanonizaci*). Dne 7. září
2012 bude prohlášena Církevní učitelkou.
Církevní učitel (doctor Ecclesiæ) je titul,
který papež uděluje za výjimečné výkony
v teologii a šíření víry. Pravidlem je, že
tímto titulem jsou poctěni určití vybraní
svatí římskokatolické církve s řídkými
výjimkami, jako např. Albertus Magnus,
který byl prohlášen Církevním učitelem
současně s kanonizací. Titul Církevní
učitel se od 13. století vyvinul z titulu
Církevní otec.
Nařízení papeže Benedikta XIV. De
servorum Dei beatificatione et beatorum
canonizatione, lib. IV, p.2, cap. 11 z roku
1741 stanovuje čtyři podmínky k prohlášení za Církevního učitele:
– pravověrnost učení (doctrina orthodoxa)
– svatost života (sanctitas vitæ)
– vynikající učení (doctrina eminens)
– uznání nebo oficiální jmenování katolickou církví (expressa ecclesiæ declaratio)
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zprostředkovávající možný návrat člověka typu „homo faber“ postindustriální
společnosti k nevědomým původním
vzorům, návrat, který může předznamenávat nástup úzdravného procesu
duchovní cestou. Její praktické přístupy
zahrnují i spirituální poselství, které z hlediska dlouhodobé srovnávací a empirické
studie naznačuje – při zohlednění současných lékařských poznatků a zapojení např.
pohybových a dechových cvičení – cestu
k možné prevenci nebo oddálení nástupu
Vysvětlení je převzato z vatikánského
tzv. civilizačních chorob.
Hildegard umírá 17. 9. 1179 a její vnitř- deníku L’Osservatore Romano ze dne
ní dispozici charakterizuje podle B. Be- 12. 5. 2012
uysové i Žalm 18.
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v klášteře St. Marienthal v Horní Lužici.
Někteří současníci se vyjadřovali o její
„nervové labilitě“, literatura však naznačuje plnění poslání, k němuž ji vedla vnitřní síla, kterou se nechala vést; z hlediska
současných interdisciplinárních přístupů
to mohla být právě naznačená „labilita“,
která umožňovala příjem vizí a která
mohla být projevem tzv. transcendentální funkce zprostředkovávající vstupy
nevědomí do bdělého vědomí. Onemocnění při přerušení psaní lze chápat jako
projekci psychologických archetypů na
tělesné orgány (podobné jevy se objevují
i u jiných mystiček středověku). Hildegard lze dnes spatřovat také jako „svorník“

Při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužil kardinál Dominik
Duka OP 4. srpna 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

PUBlic domain archives

Hildegard von Bingen přijímá božskou inspiraci. Miniatura z Rupertsbergského kodexu Liber Scivias.

*) Ve shora zmiňovaném nařízení papeže
Benedikta XIV. je uvedena též doktrína
„ekvivalentní kanonizace“: když papež
nařídí Církvi jako celku, aby uctívala
Služebníka Božího dosud nekanonizovaného vtělením jeho svátku do liturgického
kalendáře obecné církve a s tím spojenou
mší a božským úřadem. Tímto pontifikálním aktem – jak píše Fabijan Veraja ve své
knize Le cause di canonizzazione dei santi,
vydané nakladatelstvím Libreiria Editrice
Vaticana v roce 1992 – papež Benedikt XVI.
bere na vědomí definitivu skutečné kanonizace, tj. konečný soud papeže o svatosti
Služebníka Božího.
Rozhodnutí o ekvivalentní kanonizaci
není vyjádřeno obvyklou kanonizační
formulí, ale skrze dekret, zavazující celou
církev k uctívání tohoto Služebníka Božího kultem vyhrazeným pro kanonizované
svaté. Takovým světcem je například náš
sv. Václav.

Kardinál
Dominik Duka OP

e to dvacet let od úmrtí nezapomenutelného kardinála Františka Tomáška.
Dvacet let, to je život jedné generace.
Vzhledem k presbyteriu pražské arcidiecéze musíme konstatovat, že téměř dvě
třetiny současně působících kněží už
nejsou jeho svěcenci, ani spolu s ním
toto presbyterium nemohli vytvořit a
my, kteří jsme s ním začínali, se blížíme
k sedmdesátce a jsme v roli praotců nastupující nové kněžské generace. Kardinál
Tomášek stál 26 let v čele pražské arcidiecéze. Od roku 1965 jako apoštolský administrátor, v r. 1976 jej papež Pavel VI.
jmenoval kardinálem In Pectore.
O rok později 27. 6. 1977 byl veřejně
jmenován kardinálem a za půl roku po
té byl jmenován 30. 12. 1977 pražským
arcibiskupem.
De facto byl v čele celé Církve v bývalém Československu. Světícím biskupem
v Olomouci však byl již od roku 1949. Víc
jak 15 let byl v ústraní, také vězněn v Želivi, v kamenolomu kléru Čech, Moravy,
Slezska i Slovenska. Ptám se, kde bral sílu,
nezměrný optimismus, vytrvalost. Proč
nezahořkl, když tolikrát byl sám opuštěn, nepochopen, vysmíván, pomlouván
i urážen. Patřil ke generaci, která ještě zpívala hymnu: „Zachovej nám, Hospodine,
císaře a jeho zem…“ Měl být postaven
na východní frontu první světové války,
on, student Slovanského gymnázia v Olomouci, on, z generace slavjanofilů. Vrátil
se do semináře s podlomeným zdravím,
aby pak stál na frontě psychicky těžšího
zápasu po celou dobu „vítězného února“.
Patřil ke generaci kněží, kteří pochopili, že musí být hlavní starostí Církve náboOlomouc byla jeho alma mater v plné
po vzniku republiky v nových společen- ženská výuka a výchova dítěte a mladé šíři jeho vzdělání a formace: Slovanské
ských a kulturně politických poměrech generace.
gymnázium, Cyrilometodějská fakulta,
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jaru 1965 vstupuje apoštolský administrátor, titulární biskup butský František
Tomášek. Do té doby duchovní správce
v Moravské Hůzové a účastník II. vatikánského koncilu; opatrný a jeho moravské
„tož“ vyvolává úsměv Pražanů, ale i otázku: „Obstojí na místě Berana, Schönborna, Schwarzenberga, Harracha, Arnošta
z Pardubic? Bude mít sílu Vojtěchovu?
Rok 1968 nás nenechal na pochybách. Měl
energii, ale nezvládal to. Od Prešova po
Aš bez spolupracovníků, bez potřebného aparátu a prostředků – byly na něho
kladeny neúměrné požadavky a o to víc
bolela kritika ze strany uvnitř Církve.
Po okupaci 1968 rozčarování. Rozčarování také z těch, kteří začali přebíhat,
měnili názory, rezignovali a jeho přemlouvali ke kolaboraci. Byla to těžká léta
jeho života, jak poznamenal, horší, jak
v Želivi. Neochabl, ale vyzýval děti, mládež, rodiny. Liturgicko-biblická obnova,
katecheze, mariánská úcta, svatí Cyril a

„V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost
v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa!“
(Kardinál Tomášek dne 25. 11. 1989)
žil v úplně jiném světě. Nejprve izolován
bajonety SNB, později v obklíčení pracovníků STB, nenávistné státní správy,
obklopen kolaborantskými přisluhovači.
Odvolávám se na vás, přátelé pamětníci:
Kromě vrátnice s panem J. Bláhou nebylo
místo, o které by se mohl opřít, on, „generál bez vojska“, jak ho nazýval ministr
kultury Klusák.
A přesto víme, že se stal symbolem nejen umlčované a pronásledované církve,
která sdílela svůj osud se všemi syny a
dcerami národa, kteří byli pronásledováni
a nepohodlní. Zdálo se, že v 50. letech byla
církev bez biskupů, klášterů, seminářů,
církevních škol a všech ostatních církevních institucí totálně paralyzována. Hlas
arcibiskupa Berana po jeho výzvě „Arcibiskupe nemlč“, umlkl v internaci, která
ho vedla po odlehlých místech Čech. Po
hostýnské orelské pouti a internaci moravských biskupů bylo zřejmé, že i katolická Morava se odmlčela. Velehrad měl
sloužit jako místo „mírových“ slavností
pro ochočené věřící ovečky pod vedením
„mírového duchovenstva“.
V roce 1965 se první chrám ve státě
měl stát po sovětském vzoru ateistickým
muzeem. Do tohoto chrámu v brzkém
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Metoděj, sv. Václav, to je ovoce jeho práce. Chartě 77 neporozuměl a nedůvěřoval.
Věděl, jakou odměnu připravili Církvi ti,
kteří v ní nalezli úkryt a pomoc v době
nacistické okupace. Věděl, jak po srpnu
1968 mnozí z těch, kteří poznali léta útlaku v 50. letech, dokázali přijmout normy
normalizace 70. let. Po dvaceti letech od
listopadu 1989 vidíme, že někteří z těch,
kteří se přihlásili k ideálům Charty, mají
stále blíže k totalitě a diktatuře bezpráví,
než k demokracii, která se opírá o spravedlnost a svobodu pro všechny.
Arcibiskup a kardinál Tomášek, který
hledal své místo ve vedení Církve, byl pevnou morální autoritou, které jsme mohli
vytýkat nedostatek politické prozíravosti, jehož statečnost se spíše projevovala
v trpělivosti a neúnavnosti, se najednou
začal měnit. Není to ruské dubisko, jak
se učili na Slovanském gymnáziu, ale
Slowackého polský papež, blahoslavený Jan Pavel II., se stal jeho oporou a
kompasem. Arcibiskup nemlčí, mluví
hlasem sv. Metoděje a cítí se pevným na
stolci sv. Vojtěcha. V Paladiu země České,
v tomto křestním daru sv. Metoděje ke křtu
Čech, spojuje cyrilometodějskou tradici
s tradicí svatováclavskou. Cyrilometoděj-

ská tradice ho také spojuje se Slovenskem.
A tak on, po Velehradě 1985, se stal symbolem duchovního, ale i politického odporu
pro Čechy, Moravany, Slezany i Slováky.
Jeho postoje a slova, především ve svatoanežském roce, měla větší váhu, než
všech ostatních. Díky Janu Pavlu II. našel
cestu a úctu k Václavu Havlovi a Chartě 77. Vytvořil tak symbiózu spolupráce,
o které svědčí tato naše – jeho katedrála.
Vzpomeňte na jeho prohlášení z 21. 11.
1989: „Jsme s vámi, přátelé, když voláte
po spravedlnosti pro všechny. S díky a
úctou se obracím zvláště k obětem surového násilí. Požadavek potrestání viníků
je zcela spravedlivý. Jen prosím, abyste
šli dále cestou nenásilí, bojujme za dobro dobrými prostředky. Na našich utlačovatelích vidíme, jak krátkodechá jsou
vítězství zloby, nenávisti, pomstychtivosti,
bezohlednosti, zpupnosti“… Poté 25. 11.
1989 při pontifikální bohoslužbě zazněla zde tato známá slova: „V této důležité
hodině zápasu za pravdu a spravedlnost
v naší zemi jsem já i katolická církev na
straně národa!“
Myslím, že nepočítal s tím, že 29. 12.
1989 bude žehnat novému prezidentu Václavu Havlovi zde v této katedrále. Prvně
jsme byli svědky, že se mu zlomil hlas a
tvář zalily slzy. Byly to slzy radosti i úlevy,
aby se mohl znovu nadechnout a uvítat
v tomto sacro sanctum naší země a Církve
Jana Pavla II.: „Představuji vám naši Církev, která prošla léty utrpení a těžkých
zkoušek, Církev, která byla v minulosti
určena k postupné likvidaci. Představuji
vám Církev, která tímto tvrdým obdobím
prošla, zachovala víru v Krista a zachovala
také svou věrnost nástupci apoštola Petra,
papeži!“
Platí tato slova i o nás po dvaceti letech?
Myslím, že ano, ale přesto si dovolím opakovat jeho obavu z 28. 10. 1990: „Mám
velkou starost o náš společný stát, vidím
dvě nebezpečí. První je individuální sobectví… Mnozí obracejí veškerou energii
k vlastnímu prospěchu, ale ke službě věcí
veřejných je málo ochoty. Je to krátkozraké, vždyť stát, to jsme my všichni!“…
Drahý otče kardinále, děkuji za všechna vaše slova a činy, Bohu díky a prosím
úpěnlivě, proste za nás všechny patrony
Desetiletí mravní obrody našeho národa!
Amen.
Homilie při mši za kardinála Tomáška
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NEMOCNICE ALBERTA SCHWEITZERA
V souladu s hlavním posláním Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, kterým
je od jeho založení v roce 1098 péče o trpící nemocné, přistoupilo České velkopřevorství
k realizaci svého stěžejního projektu – vybudování Nemocnice Alberta Schweitzera.
Hlavním záměrem projektu je zajištění specializované ústavní péče, zaměřené především na
doléčení a ošetřovatelskou, rehabilitační, resocializační a duchovní péči.
Šedesát míst v jedno- až dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím bude
sloužit pacientům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči po hospitalizaci na akutním oddělení
nemocnice, kdy doléčení v domácím prostředí by nebylo možné.
Zařízení bude poskytovat komplexní zázemí nejen osobám trpícím závažnými chorobami
v pokročilých a konečných stádiích, ale nabídne pomoc při řešení složité životní situace
i jejich blízkým.
Nemocnice Alberta Schweitzera rozšíří nabídku lékařských, sociálních a duchovních
služeb těžce nemocným. Nikdo si nemůže být jist, že v jeho životě či v životě jeho blízkých
v budoucnu nenastane situace, kdy bude tyto služby potřebovat.

Podpořte řádový projekt
moderní nemocnice následné péče pro XXI. století.
www.zelenykriz.cz /nadacni-delegace.html

FOTO OLGA POKORNÁ A JAN KOLEK (FOTO UPROSTŘED)

kněžský seminář, Papicův Rozsévač, dominikánské nakladatelství Krystal. Byl
synem kantorské rodiny, podobně jako
i jeho předchůdce na svatovojtěšském
stolci kardinál Josef Beran. Tato skutečnost vypovídá o mnohém. Zápas
o duši dítěte se od školských reforem Josefa II. odehrává ve škole. Tam se také
zrodil postoj českého národa k Církvi a
k Bohu. Zde tkví také i naše neúspěchy po
listopadu 1989. Většina spolubratří zmíněných kardinálů byli synkové venkova,
kde chod statku určoval život a venkovská
civilizace tradičně formovala duši člověka
i dítěte, jinak než škola. Autorita rodičů,
otce, matky, dědečka i babičky hrála primární roli spolu s životem přírody posvěcovaným liturgií a starobylými zvyky.
Kardinál Tomášek musel však stát v čele
církve, která postupně od první světové
války ztrácela jednu společenskou oporu
za druhou a po únoru 1948, po totálním
znárodnění a po násilné kolektivizaci,

Křesťanství. Charita. Rytířství.
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zprávy z komend
Sviatok sv. Ľudovíta Francúzskeho
V Dome Božieho milosrdenstva v B. Bystrici si uctili sviatok sv. Ľudovíta Francúzskeho
vzácnou návštevou.

Pri príležitosti sviatku sv. Ľudovíta
Francúzskeho dňa 25.8.2012 zavítal na
oficiálnu návštevu Slovenskej komendy a
Domu Božieho milosrdenstva v Banskej
Bystrici (ďalej tiež DBM) náš veľmajster,
Jeho Exc. Jan gróf Dobrzenský z Dobrzenicz. DBM, ktorého zriaďovateľom
je Banskobystrické biskupstvo, je patronátnym zdravotníckym zariadením
rádu sv. Lazara na Slovensku. Zariadenie
prevádzkuje dom sociálnych služieb pre
takmer 50-ich stálych rezidentov a hospic pre 16 klientov v terminálnom štádiu
ochorenia. Slovenská komenda spolupracuje s DBM od polovice roka 2011 a za
ten čas odovzdalo tomuto zariadeniu
pomoc v hmotnej či finančnej forme
v celkovej hodnote takmer 4.000EUR.
Okrem J. Exc. veľmajstra a J. Exc.
grófky Dobrzenskej sa návštevy za ČVP
zúčastnil špitálnik, MUDr. Michal Zahálka. Piatkové neformálne popoludnie
sme venovali prehliadke historických
pamätihodností Banskej Bystrice, nám.
SNP, hradnému komplexu, či najstaršiemu kostolu a mestskému špitálu zasvätenému našej patrónke, sv. Alžbete Uhorskej. Excelencie sa veľmi živo zaujímali
o miestnu históriu, ale aj zvyky a kultúru
azda najkrajšieho mesta na Slovensku.
V sobotu si miestne farské spoločenstvo v DBM uctilo pamiatku sv. Ľudovíta Francúzskeho spoločnou sv. omšou
s členmi Slovenskej komendy, ktorú celebroval o. Jozef Petrík z Tajova. Liturgie
sa zúčastnilo niekoľko klientov hospicu
a DSS, dokonca koncelebrujúci pán farár, Ferko Očenáš, či organistka a kostolníčka sú rezidentnými klientmi tohto
diecézneho zariadenia. Aj preto mala sv.
omša svoju osobitú atmosféru, ktorú
ocenil aj veľmajster. Následne sme mali
možnosť si v sprievode vrchnej sestry,

p. Aleny Buzalkovej, prezrieť priestory
zariadenia a počas prehliadky pozdraviť
prítomných klientov a zdravotnícky personál. V rámci plánovaného rozširovania
lôžkových kapacít v DBM odovzdal gróf
Dobrzenský zástupcom hospicu v mene
Slovenskej komendy symbolický šek na
nákup polohovateľného zdravotníckeho
lôžka, vo výške 500EUR. Hoci zariadenie
je moderné a svojim integrovaným konceptom patrí k ojedinelým na Slovensku
a zrejme i v širšom okolí, príspevky poisťovní a mesta stačia sotva na polovicu
prevádzkových nákladov. Zvyšok musí
hospic financovať z príspevkov diecézy
a sponzorských darov. Preto je pomoc
Slovenskej komendy ČVP vždy veľmi
vítaná.
Na porade komendy sme informovali
J. Exc. o aktivitách slovenských členov
ČVP za rok 2012. A bolo o čom hovoriť –
okrem nemalej finančnej podpory DBM
sme úspešne rozbehli činnosť Lazariánskej pomoci, zúčastňujeme sa na katolíckych púťach, registrujeme znaky OSLJ na
patentovom úrade SR, zriadili sme informačne i graficky kvalitné webové stránky,
nadviazali sme spoluprácu s mládežou
Červeného kríža, so slovenským Karmelom a dostavujú sa už aj prvé uznania
z biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Za to patrí moje úprimné poďakovanie
slovenským spolubratom! Je to živý dôkaz toho, že aj malá skupina dokáže veľké
dielo tam, kde je úprimný záujem.
Sobotňajšie stretnutie komendy sme
zakončili spoločným slávnostným obedom v mestskom gotickom hrade, kde
veľmajster s pani grófkou po prvýkrát
ochutnali naše národné jedlo – bryndzové halušky! Skúste hádať, ako im chutili ...
chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
veliteľ slovenskej komendy ČVP
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Francúzsky kráľ Ľudovít IX.,
neskôr prezývaný Svätý, bol
štedrým podporovateľom križiackych a rehoľných rádov vo
Francúzsku, ako aj vo Sv. Zemi,
ktorú osobne navštívil počas
siedmej krížovej výpravy (12481254). Po osobnej skúsenosti
s vojenským a predovšetkým
špitálskym poslaním svätolazarských rytierov vzámorí sa
prehlásil za osobného patróna
rádu sv. Lazara Jeruzalemského a dodnes má svoje popredné miesto v hierarchii našich
patrónov a svätých.

6

FOTO RADOVAN OCSOVAY, KLJ
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1 – gróf Dobrzensky (v
pravo) v rozhovore s o. Jozefom Petríkom
2 – vrchná sestra,
p. Alena Buzalková a členovia Slovenskej komendy
počas prehliadky lôžkového oddelenia.
3 – odovzdanie symbolického šeku na nákup
polohovateľného zdravot.
lôžka (p. Alena Buzalková
a J. E. Jan gróf Dobrzenský
z Dobrzenicz)
4 – zástupcovia rádu
v kostole pri DBM (zľava: veliteľ komendy Mgr.
Radovan Ocsovay, Mgr.
Daniel Holeček, J. Exc.
veľmajster Jan gróf Dobrzenský z Dobrzenicz,
o. Jozef Petrík farár z Tajova, o. František Očenáš
klient DBM, prof. Ing.
Stanislav Miertuš, DrSc.,
zľava hore: veliteľ Lazariánskej pomoci Ing. Marek
Sobola, PhD., špitálnik
ČVP MUDr. Michal Zahálka)
5 – porada Slovenskej
komendy v zasadacej
miestnosti DBM, kde sme
vždy vítaní
6 –slávnostný obed na
mestskom hrade v Banskej
Bystrici
7 – rozlúčkové foto pred
vstupom do mestského
hradu
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Albrecht Altdorfer (*kol. 1480 Altdorf v Dolním Bavorsku, možná Řezno, †12. února 1538 Řezno) byl
německý renesanční malíř, rytec a stavitel. Byl čelný představitel tzv. dunajské školy a jeden z drobných
mistrů1. Nejčastějším tématem jeho díla byly obrazy náboženské a mytologické, v kterých vynikl zejména jeho průkopnický přístup ke krajině, která se nově stává ústředním prvkem obrazu. Zobrazoval
především alpskou krajinu v okolí Dunaje. K nejznámějším obrazům patří monumentální Alexandrova
bitva, dnes v Alte Pinakothek v Mnichově. Většinu života prožil v bavorském Řezně, kde byl uznávaným měšťanem, i jako stavitel kostela a opevnění.
Označení skupiny umělců 16. století (Behamové, G. Pencz, H. Aldegrever, A. Altdorfer), kteří pro své grafické
listy (především mědiryty) užívali malé až miniaturní formáty. Kromě reformační, mytologické, historické a alegorické tématiky zahrnují žánry i aktuální politické problémy. Ornamentální a figurální náměty často zprostředkovali střední a severní Evropě italští renesanční umělci.
—Wikipedie

Albrecht Altdorfer: Narození Panny Marie (cca 1520)
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