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Paříže jsme obdrželi velmi smutnou zprávu – jeden z klíčových duchovních Řádu
sv. Lazara, J. E. Mons. Pierre Boz, exarcha melchitské řeckokatolické církve, nositel
církevního velkokříže Řádu a důstojník Řádu
Čestné legie, zemřel 15. února 2013 ve věku
sedmaosmdesáti let.
Rodina Mons. Pierra Boze pocházela
z Terstu a právě umístění tohoto města na
břehu Jaderského moře mezi Východem
a Západem symbolicky shrnuje celý jeho život. Jako mladý kněz působil v Alžírsku, kde
se stal sekretářem Mons. Bertranda Lacasta, biskupa v Oranu. Po vypuknutí války se
přihlásil jako dobrovolník a stal se kaplanem
1er Régiment Étranger de Parachutistes, který doprovázel po celou dobu jeho náročného
působení. V roce 1962 se stal spolupracovníkem kardinála Maurice Feltina, předsedy
francouzské biskupské konference.
Rok 1965 je rokem důležitých rozhodnutí
v životě P. Pierra Boze. Poznamenaný byzantskou kulturou své rodiny, dostává se do
jurisdikce melchitského řeckokatolického
partriarchy Maxima IV. a stává se jeho exarchou pro Francii. Ve stejném roce je přijat
jako kaplan do Řádu sv. Lazara, jehož byl v té
době patriarcha Maximos IV. protektorem.

FOTO miroslav hoza

Zemřel Mons. Pierre Boz

Mons. Pierre Broz byl arabista a islamista,
znalec a vědec těsně svázaný s berberskou
komunitou. Byl zakořeněný v této kultuře severní Afriky a uznávaný svými kolegy pro globální vize, které publikoval ve svých pracích.
Byl vynikajícím myslitelem, jenž působil také
v pařížské diecézi v rámci pastorace imigrantů.
Jako kaplan Francouzského velkopřevorství Řádu svatého Lazara řídil od roku 1965
časopis velkopřevorství. Doprovázel členy
velkopřevorství v jejich životě s vírou. Jakožto duchovní velkopřevor zajišťoval od
roku 2010 spojení s melchitským řeckokatolickým patriarchátem v Damašku, Antiochii a Jeruzalémě. Udržoval tak tradici protektorátu partriarchů, kteří zastávali tento
úkol přechodně od roku 1841 do roku 2004.
Mons. Boz, naplněný spiritualitou svatého
Lazara, vždy poctivě a věrně předával tuto dimenzi v srdci Řádu. Prahu naposledy navštívil v září minulého roku, kdy se s ním mohli
setkat ti naši členové, kteří tuto významnou
osobnost dosud neznali.
Modleme se za duši zesnulého Mons. Pierra
Boze. R. I. P.
Na základě informace Mezinárodní řádové
vlády doplnil Ondřej Vanke, bailli ČVP
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Čo žiada od nás Boh?
Milí bratia a sestry v Kristovi!
V Ústavnej listine lazariánskeho rádu sa píše: „Rád koná ekumenicky
v duchu zásady, že jednota činov vedie k úplnej jednote viery. Táto spolupráca umožňuje znova objaviť zabudnuté bratstvo a uskutočňuje nový
zákon ducha lásky… Tento spoločne prežívaný duch lásky musí umožniť
vznik skutočného dialógu obrátenia, ktorý u lazariánov vychádza z modlitby
a životného pravidla, ktorým sa môžu riadiť príslušníci rôznych kresťanských
spoločenstiev“ (Preambula UL OSLJ). Aj keď je Rád sv. Lazara principiálne katolícky, od 19. storočia v plnosti uplatňuje svoje ekumenické dedičstvo
prijímaním členov taktiež z Pravoslávnej cirkvi, ako aj z Anglikánskej cirkvi
a protestantských cirkví. „Jeho duchovným poslaním je presadzovanie jednoty
kresťanov“ (UL OSLJ I., 1.1). Právne zriadenie Rádu je v rámci Katolíckej
cirkvi ako súkromné združenie veriacich (porov. Kán. 322 CIC). Duchovným
protektorom a v súčasnosti zároveň generálnym kaplánom Rádu je rímskokatolícky kardinál, Mons. Dominik Duka, OP, pražský arcibiskup, český prímas.
V pasáži Svätého písma zo spisu proroka Micheáša, ktorá je pilotným
textom tohoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa izraelský
ľud pýtal proroka Micheáša, čo od nich Boh žiada. Boh prostredníctvom
proroka odpovedal: „Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba:
iba zachovať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom“ (Mich 6, 8). Ústava Rádu dopĺňa myšlienku: „Členovia rádu patria
k veľkým kresťanským cirkvám a sú povinní žiť v súlade s pravidlami cirkvi,
ktorej sú príslušníkmi“ (UL OSLJ I., 3.1.). Citovaný biblický verš sa nachádza v časti, ktorá opisuje pravú nábožnosť. A lazariáni sú povolaní milovať
Cirkev, poznať ju a zveľaďovať v mnohosti jej chariziem a prejavov. Pokora
s láskou sú základom každého dialógu, ktorý má viesť k vzájomnému prijatiu, spoznávaniu a obohateniu, teda k pravej bratskej láske. Lazariánski
rytieri už v najstarších časoch svojej existencie boli známi svojou skutočnou
zbožnosťou a hľadaním úprimného dialógu pri nastoľovaní pokoja a mieru.
To pramenilo z ich živého, priam prorockého kontaktu s Pánom v modlitbe, sviatostiach a v živote pokánia, skrátka v ich zasvätení. Ich srdce bolo
otvorené aj nekresťanom. Aj preto ich sultán Saladin v roku 1187 po bitke
pri Hattine v Galilei, kedy zaujal Svätú zem, nechal slúžiť na pôvodných
miestach. Podobným príkladom pravej kresťanskej viery a lásky v novej dobe
je bl. Matka Tereza z Kalkaty, katolíčka alebo Dr. Albert Schweitzer, evanjelik,
či starec Paisij Svätohorský, pravoslávny. Dialóg lásky človeka s Bohom vedie k jednote s ním, čiže k svätosti. Pravá kresťanská svätosť vedie k jednote
ľudských sŕdc. Pán Ježiš sa za túto jednotu sŕdc modlil vo svojej veľkňazskej
modlitbe slovami: „…aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú
si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich
a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal
a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 21-23) S týmto zreteľom sa aj
my, slovenskí lazariáni Českého veľkopriorstva, pripájame v ekumenickom
duchu k modlitbám za jednotu v nás samých, medzi nami i v celej Kristovej
rodine a prosíme Pána, aby obnovil jednotu svojej Cirkvi v pestrosti prejavov
Svätého Ducha a za uzdravenie vzťahov.
Jakubrafael Patay OFMCap, ChLJ
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slovo bailliho

z velké rady
Vstup do nového roku je v ČVP každoročně poznamenán dvěma velkými
událostmi – jednak záležitostmi přípravy a uskutečnění duchovních cvičení,
jednak „cvičením“ administrativním, spojeným s výběrem členského příspěvku
a aktualizací seznamu členů. Jsou to zdánlivě dvě zcela odlišné věci, mnozí
je mohou chápat v přímém protikladu. Scházíme se za účelem duchovní
obnovy a zároveň mluvíme o záležitostech finančních.
Věřím, že naši členové dobře chápou nutnost obojího. V postní době se
tradičně setkáváme na rekolekcích. Ty letošní se uskuteční v námi tak oblíbených Hejnicích, takže kromě možnosti pobytu v prostředí nádherné přírody
budeme mít možnost také poklonit se památce našeho váženého a zesnulého
spolubratra o. Miloše Rabana. Pobyt v klášterním prostředí, naplněný modlitbou a oprášením života podle řehole sv. Augustina je něco, co nás tradičně
posune na naší duchovní cestě a zároveň připomene blížící se slavnost velikonoční. Proto je tak důležité, aby se naši členové v co možná největší míře
tohoto setkání účastnili.
Kromě modliteb a duchovních povinností mají všichni členové také své
povinnosti finanční. Ani to není překvapením, vždyť se nutnost zaplatit roční
příspěvek v lednu pravidelně opakuje. Přesto se každoročně najde několik
členů, kteří „jsou překvapeni“, případně se tváří tak, jako že nikdy žádné
příspěvky nebyly vybírány, tak co jsme se letos rozhodli k tomuto kroku…
Zde je škoda slov – bude asi tradicí, že ti, které vidíme stěží jednou do roka
a jejichž jediným přínosem je právě pouze ten každoroční finanční příspěvek,
budou mít vždy nejvíc řečí. Snad by bylo čestnější, kdyby si přiznali, že v Řádu
mají své místo pouze lidé, kteří se o něj aktivně zajímají a přispívají svojí
aktivitou, modlitbou a podle svých zdravotních možností účastí na společných
akcích, než formální členové, jejichž účel členství v Řádu je zahalen závojem
tajemství. Úkol se v ČVP najde pro každého, jde pouze o projevení zájmu žít
společně s naší komunitou. Budiž proto na tomto místě pouze připomenuto,
že pouze ti, kteří zaplatí svůj členský příspěvek, jsou podle mezinárodních
zvyklostí členy a že do budoucna budeme mít a získávat pouze takové lidi,
kteří budou své duchovní, charitativní a členské podmínky v Řádu brát vážně.
K tomu nám dopomáhej Bůh, Panna Maria a náš patron sv. Lazar…
Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP

krátce
Tříkrálový koncert

Zahájení kurzu první pomoci na Moravě

Dne 8. ledna 2013 pořádal Český svaz stavebních inženýrů – oblastní poboč- S novým rokem 2013 začal podle plánu cyklus přednášek o laické první
ka Praha ve spolupráci s Českou komorou stavebních inženýrů a techniků
pomoci, který organizuje Lazariánská pomoc, zemské velitelství Mojiž tradiční Tříkrálový koncert. Opět jsme se sešli na prahu nového roku, rava. Kurz je bezplatný a je určen nejširší veřejnosti. První přednáška
se uskutečnila 22. ledna v Duchovním centru Vranov u Brna, kde má
abychom si popřáli všechno dobré a začali nový rok krásným kulturním
LP svoje zázemí. I přes sníh a náledí se sešel dostatečný počet zájemců,
zážitkem: poslechem děl A. Dvořáka, L. van Beethovena, P. I. Čajkovského
a dalších v podání studentek HAMU Kateřiny Ochmanové – klavír, Ester kteří si nejen se zájmem vyslechli odborný výklad cfr. Pavla Ondráčka,
BLJ, který tento kurz vede, ale také se aktivně zapojili svými dotazy.
Kabátové – housle a Kateřiny Blahové – violoncello. Součástí večera byla
již tradičně sbírka na dobročinné účely. Tentokrát podpořili účastníci Účastníkům se dostalo podrobného vysvětlení, jak vlastně v ČR funguje
koncertu částkou 4 700 Kč charitativní křesťanskou činnost Českého
Integrovaný záchranný systém, jak je organizována zdravotnická pomoc,
velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruza- jakou výbavu mají k dispozici profesionální záchranáři a především,
lémského. Peníze ze sbírky podpoří Dětskou psychiatrickou léčebnu
s jakými nejčastějšími život ohrožujícími stavy se mohou setkat. Za
v Opařanech, část bude použita na mezinárodní humanitár- Moravskou komendu Českého velkopřevorství se přednášky zúčastnil
ní aktivitu řádu k zajištění pitné vody pro uprchlické tábory
chev. Ivan Koláčný, KCLJ, který frekventanty kurzu seznámil s činností
v Africe. Je dobře, že se i v dnešní překotné, nejisté a uspěchané době a posláním Řádu. Pokračování kurzu laické první pomoci na téma
dokážeme na chvíli zastavit, vzájemně se vyslechnout a nezištně přispět „První kontakt s nemocným, vyšetřovací metody a vědomí“ se konalo
—Mgr. Martina Tesaříková, postulant
potřebným na dobrou věc.
—Ing. Milan Čejka, postulant 26. února 2013 tamtéž.
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Z jednání Velké rady 21. listopadu 2012
se v minulosti neosvědčila. Úspory je nutno hledat zejména
Velká rada rozhodla o konání řádových rekolekcí v termínu v zasílání tisknuté verze nečlenům.
8.–10. března 2013 v Hejnicích a pověřila chev. Antonína
Všichni novi postulanti a společníci budou automaticky
Schauera jejich přípravou.
dostávat při přijetí do postulátu nebo za společníka:
Velká rada akceptovala přihlášku csr. Martiny Tesaříkové ◆◆ aktuální Adresář
za postulantku s termínem jejího přijetí do postulátu během ◆◆ Řeholi sv. Augustina
Řádového dne 2012.
◆◆ informaci o historii Řádu
Velká rada projednala poslední nutné záležitosti při přípravě ◆◆ Velká rada děkuje cfr. Čejkovi za organizaci koncertu a
Řádového dne 2012.
sbírky na Tříkrálovém koncertě Českého svazu stavebních
V sobotu 3. listopadu se konal pietní akt v Milovicích. Z Itálie inženýrů. Viz též str. 2 tohoto čísla Reunionu.
přijely čtyři autobusy účastníků, VR děkuje organizátorům a
přítomným členům ČVP.
•
Skauti LP již začali číst seniorům v rámci Projektu Pinocchio.
Z jednání Velké rady 20. února 2013
•
Členové VR vzpomněli v modlitbě na zesnulého Mons. Pierre
Boze (článek je zveřejněn na jiném místě Reunionu).
Z jednání Velké rady 19. prosince 2012
Bailli informoval o stavu příprav darovací medaile kard. DoVšichni účastníci i členové Velké rady vysoce hodnotili prostře- minika Duky – kromě omezené nabídky členům ČVP bude
dí, atmosféru, průběh mše sv., ceremonii, hudbu i následující limitovaný počet 50 ks uvolněn k prodeji prostřednictvím
program. Na vysoké úrovni jsou služby kuchyňského provozu Numismatického časopisu (MUDr. Michal Mašek). Částka
a ochota sester obecně. Bylo výborné, že se ŘD zúčastnily z prodeje bude určená zejména k financování práce, raznice
tradičně děti z Opařan.
a odražků.
Členové Velké rady dále hovořili o nutném jmenování ceKancléř podal informaci o stavu zaplacených příspěvků,
remoniáře ČVP, který bude elegantně řídit řádové ceremonie. dlužníci budou ještě jednou osloveni s výzvou k okamžité
Velká rada děkuje za přípravu adresáře 2012, další vydání až úhradě. ČVP je víceméně připraveno k úhradě poplatku po
v roce 2014 a pak vždy po dvou letech (v sudé roky). Do r. 2014 obdržení faktury.
bude nutné mít dostatečné množství adresářů 2012 k dispozici
Velká rada projednala termíny dalších akcí:
a průběžně dávat novým členům, postulantům, společníkům ◆◆ vzpomínkové akce na Dr. Vladimíra Pouzara, příznivce
a dalším, dle potřeby.
Řádu a spoluautora Almanachu české šlechty;
Byl podepsán dokument (Stanovy Slovenské komendy), de– 25. března 2013 v 18:00 (pondělí) v Národním technickém
legující právní subjektivitu této komendě. Cfr. Zdeněk Kučera muzeu v rámci cyklu Hovory o Praze, bude mít přednášku Ing.
zašle dokument chev. Radovanu Ocsovayovi. Zároveň Velká Gabriela Kalinová na téma Heraldické památky Malostranrada děkuje cfr. Zdeňku Kučerovi za odvedenou práci.
ského hřbitova 2013, věnovanou památce RNDr. Vladimíra
Pouzara a ing. Mojmíra Chromého;
•
– 12. dubna 2013 v 16:00 (pátek): tryzna za p. RNDr. Vladimíra
Pouzara na Malostranském hřbitově. Komentovaná procházka
Z jednání Velké rady 16. ledna 2013
Ing. Gabriely Kalinové zaměřená opět na publikaci Heraldické
Chev. Antonín Schauer informoval o průběžném zajištění památky na Malostranském hřbitově;
rekolekcí. Účastnící zaplatí za ubytování a stravování. Popla- ◆◆ cfr. Milan Čejka se ujme organizace pouti na Chlum sv.
tek doporučujeme uhradit formou bezhotovostního převodu Máří – 13. dubna 2013;
přímo MCDO.
◆◆ 11. května 2013 – Mezinárodní pouť smíření, Hejnice;
Velká rada debatovala o financování ČVP a průběžném stavu ◆◆ sponzorská večeře 2013 se bude konat 7. června 2013 v Choinformování o cash-flow. Usneseno, že jednou za dva měsíce těboři, následně 8. června bude jednání Velké rady;
bude kancléř informovat formou přehledné tabulky o aktivech ◆◆ termín a místo konání Generální kapituly ČVP jsou již
a pasivech ČVP. Financování ČVP je v současné době složité určeny: Křtiny, 13. – 15. září 2013;
a i když je dlouhodobým cílem mít zajištěný další příjem nad ◆◆ termín konání Velké generální kapituly OSLJ byl oznámen
rámec členských příspěvků, musíme akceptovat realitu a praco- na 19.– 22. září 2013 (Valencie).
vat s vyrovnaným rozpočtem, jehož příjmy jsou spíše od členů
než z externích zdrojů a přizpůsobit výdaje těmto příjmům.
Distribuce Reunionu – bude provedena revize zasílání
tisknutých časopisů. Velká rada odmítla myšlenku distribuOndřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP
ce formou přímého rozdávání členům komend, tato praxe
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Joseph Ratzinger
(Benedikt XVI.)

P
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ZJEVENÍ
PÁNĚ

Jacopo da Pontormo, Klanění Tří králů (1519–1520)

řed časem jsem mohl se svými
spolupracovníky navštívit kdysi
slavnou papežskou hvězdárnu
v Castel Gandolfu. Viděli jsme mohutné
teleskopy, jejichž pomocí se ještě donedávna pokoušeli učení otcové zkoumat
tajemství oblohy. Dnes je to vše už jen
pouhé muzeum. Ne že by všechny tyto
přístroje už nefungovaly: ale světla nad
městem Římem a nad téměř celou západní Evropou jsou tak intenzivní, že je sotva
ještě možné vidět hvězdy, což prakticky
znemožňuje pozorování oblohy. Pokud
bychom chtěli v pozorování pokračovat, museli bychom odjet do odlehlé,
liduprázdné oblasti, třeba v Americe.
Umělé osvětlení – světlo vyrobené člo-
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věkem – přehluší světla na obloze. Přes
naše osvětlení není možné spatřit Boží
hvězdy. Tuto skutečnost můžeme chápat
jako obraz toho, že kvůli tomu, co jsme
sami zhotovili, nejsme schopni rozpoznat stvoření Boží, jeho stopy.
A nyní připutovali muži z východu,
kteří říkají: „Viděli jsme jeho hvězdu na
východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Jací to byli lidé a jaká to byla hvězda?
Nový překlad Písma svatého použil
jako ekvivalent slova magoi pojem mágové či hvězdopravci. Ale tito muži zcela
jistě nebyli ani mágové, kteří by se chtěli
zmocnit Boha a světa, ani astronomové
v dnešním vědeckém smyslu, ani astrologové, kteří by zkoumali tajemství Výcho-

du a svoje poznatky by pak chtěli zpeněžit. Byli to lidé, kteří hledali více. Hledali
světlo, které nám ukazuje cestu, po níž
musíme ve svém životě jít. Byli to lidé,
kteří byli přesvědčeni, že Boží rukopis je
otištěn ve stvoření a my se musíme, a můžeme, pokusit jej rozluštit, že je možné
Boží stopy najít a nechat se jimi vést, abychom dosáhli opravdového života. Nebyli
to tedy dobrodruzi jako novodobí plavci
kolem světa, kteří chtěli získat věhlas tím,
že přinesou nové poznatky o Zemi; nebyla v nich ani zvědavost vědy, která vysílá
rakety do vesmíru, aby vyrvala jeho poslední tajemství. Jejich pohled sahal mnohem dál: byli to lidé, kteří hledali Boha,
a tím sami sebe. Šli ve stopách Abraháma,
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jen diskutovat a je znát, ale že se má žít,
je vůbec nenapadla. Znovu tu zaznívá
otázka pro nás: Nejsme také my v pokušení považovat Písmo svaté i víru církve
spíše za předmět diskuse než za cestu
života? Při rozlišování mezi těmi, kteří
věděli, ale podle poznaného nejednali,
a těmi, kteří neznali, ale jako hledající
našli cestu, bychom měli i my poznat, že
Kristus nechtěl církev proto, aby o Božím slově pouze diskutovala, ale proto,
aby byla místem, kde se toto slovo žije.
Naše srdce by měla být stále připravena
nebrat slovo Bible jen jako jeden z předmětů naší zvědavosti vedle mnoha jiných,
nýbrž jako pravdu, která nám říká, co je
člověk a jak se může stát dobrým; jako
pravdu, která je cestou a po které náš
život volá a na niž dobře odpovíme jen
tehdy, pokud žijeme a jdeme společně.
Můžeme si představit, že tito muži byli
mnohokrát vystaveni posměchu. Podle
nějakých zpráv se prý v Izraeli narodil
božský král světa a ti tři vyrazí na cestu
podle konstelace hvězd; to se zdá rozšafným lidem značně absurdní a dětinské.
Mudrci byli jistě vystaveni posměchu,
museli znovu vytrpět osud Abraháma,
který o sobě řekl to, co opakovali první
křesťané: ,,Poutníci a cizinci jsme v tomto světě“ – dívají se na nás jako na cizí,
kteří sem nepatří. Ale pro mudrce nebylo
nejdůležitější, co lidé říkali o jejich chování a jaké bylo veřejné mínění, které se
den ode dne mění. Pro ně bylo důležité,
co je pravda a z čeho pramení opravdový
život a proto rádi snesli lidský posměch.
A k tomu nás mudrci vyzývají také
dnes.. Právě dnes je opět dobrodružstvím
žít opravdově víru, nepokládat slovo
církve za jednu z řady dávno překonaných teorií, nýbrž odvážit se být křesťanem se všemi nároky, věřit slovu a žít je.
I dnes je člověk nahlížen jako exotický
živočich a bývá vystaven posměchu; stává se tak určitým způsobem poutníkem a
cizincem. Ale právě to je to, co potřebujeme, abychom vyrostli z maloměšťáctví
do pravdy, do pravé výše lidského bytí,
které nám Bůh odkázal. Dosáhneme
toho, že se sami staneme podobnými
Bohu, protože naším světlem a životem
se stanou jeho pravdivé bytí a jeho láska.
I dnes musí platit myšlenka, která se vine
celým Písmem: Zde nemáme žádné stálé místo, ale hledáme to budoucí. Jsme

vděčni za krásnou pozemskou vlast, ale
ta se stala krásnou právě tím, že se lidé
dívali dál a vybavili ji ukazateli k věčnosti.
A zůstane krásnou jen tehdy, budeme-li
vždy současně na cestě a budeme-li do
našich měst, trhů a vesnic vnášet světlo
přicházejícího nebeského Jeruzaléma.
Tím se dostáváme k druhé otázce. Jakou hvězdu mudrci viděli? Po staletí se
o ní vedly mnohé astronomické diskuse. Kepler se domníval, že to byla nova
nebo supernova, tzn. jedna ze zprvu
zcela slabých hvězd, ve kterých mohutná vnitřní exploze náhle způsobila
intenzivní vyzařování světla. Jiní tvrdili,
že to byla Halleyova kometa, další zase
hovořili o konjunkci Jupitera a Saturna.
Všechny tyto náměty k diskusi jsou sice
zajímavé, ale nepřivádějí nás k podstatě
věci. Tito lidé chtěli poznat Boží stopy.
Byli přesvědčeni, že nebesa zvěstují Boží
slávu, že Boha lze vidět ve stvoření, že
ten, kdo stále nehledí jen dalekohledem
k obloze, může najít Boha především dalekohledem srdce, které po něm touží
a které se mu může přiblížit. Svět není
jen produktem náhody a nutnosti, jak
chce dnes namluvit mnoho současných
teorií. Při zkoumání světa můžeme poznat více: rozum Stvořitele, nekonečnou
a nevyčerpatelnou Boží fantazii; lásku, se
kterou pro nás tento svět připravil. Ani
dnes bychom se neměli nechat zaslepit
teoriemi, které všechny mohou dojít jen
do určitého bodu a – správně pochopeno
– s vírou si vzájemně vůbec nekonkurují.
Nesmíme si nechat vzít to, že budeme
v kráse světa, v jeho tajemství, velikosti
a rozumu vidět věčný rozum, jímž se
vždy novým způsobem necháme vést
k Bohu, Stvořiteli nebe a země. Jestliže
toto budeme činit, pak objevíme, že ten,
který stvořil svět, a ten, který se narodil
v Betlémě a přebývá mezi námi v eucharistii, je jeden a týž živý Bůh, jenž nás
volá a jenž nás chce připravit na věčný
život. Tak se toto slovo zásluhou mudrců
stalo pravdivým a staletími se stále více
naplňuje: od východu, západu, severu a
jihu přijdou mnozí a zasednou ke stolu
s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Neznamená to pouze, že ze všech světových
stran přijdou křesťané, povolaní od Boha,
ale že ze všech duchovních prvopočátků, z vědy i náboženství vedou ukazatele
cesty k Bohu, že každé lidské srdce nese
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který se nechal oslovit Bohem a podle
jeho vůle se stal poutníkem. Byli to lidé
neklidného srdce, kteří se nespokojili
s mapou a pouhou učeností, nýbrž hledali skutečnou moudrost, hledali způsob,
jak máme žít a být lidmi. To, co je na těchto tajemných mužích zvláštní a co je jim
vlastní, můžeme asi nejlépe poznat na
protikladu, který se ukázal v Jeruzalémě.
Začněme postavou Heroda: o dítě se
zajímá, ale ne proto, aby se mu, jak tvrdí, poklonil, nýbrž aby je odstranil. Je
to člověk moci, který v druhém cítí jen
konkurenta. I na Boha se dívá jako na
konkurenta, dokonce jako na toho nejnebezpečnějšího, který by chtěl omezit
člověku jeho životní prostor a vůli a nechce, aby byl svým neomezeným pánem.
Proto musí být Bůh odstraněn a lidé degradováni na pouhé figurky, které jsou
v jeho, Herodově, moci. Je snadné takového brutálního panovníka odsoudit, ale
myslím, že bychom měli uvažovat, zda
také v nás není něco z Heroda. Zda také
my nevnímáme Boha jako konkurenta,
který nám určuje hranice, brání nám dělat si, co chceme, a který nám bere něco
z vlastních představ o našem životě?
A tak jsme vnitřně nespokojení a neradostní, protože rebelujeme proti podstatě
všech věcí. Cestu smíření však můžeme
najít jen tehdy, když nejprve zcela opustíme posedlost myšlenkou na konkurenci
a když poznáme, že přítomnost všemocné lásky nám nic nevezme, ani nás v ničem neohrozí, ale naopak nám poskytne
prostor, ve kterém lze opravdu žít.
Pak jsou tu také obyvatelé Jeruzaléma: neměli bychom je odsuzovat! Byli to
lidé jako my – dobří i špatní. Měli tolik
starostí a námahy i malých radostí všedního dne, že na víc již neměli čas ani sílu.
Také nám se snadno stane, že se utápíme
v každodenních starostech a nehledáme
ono větší a vyšší, cestu k Bohu.
Nakonec jsou tu vykladači Písma, teologové, specialisté na Písmo svaté, kteří je
znají a umějí je vykládat, všechny úryvky
dokážou vyložit napoprvé a tak mohou
být hledajícím opravdovou pomocí. Ale,
jak říká svatý Augustin: Ukazatele ukazují cestu, ale samy zůstávají stát. Pro
tyto teology Písmo nakonec zůstalo jen
atlasem jejich zvědavosti, množstvím
zvládnutých myšlenek, o kterých diskutovali. Myšlenka, že se o Písmu nemá

znamení oné hvězdy, která nakonec vede
každého do Betléma a ukazuje nám: Zde
je ten, na kterého všechno v tichosti čeká.
Ale když nyní tito muži přicházejí do
Jeruzaléma, nad tímto velkým městem
hvězda pohasíná a už ji není vidět. Co
to má znamenat? Jeruzalém jistě nebyl
tehdy osvětlen tak jako nyní Řím a světla
města by určitě nezakryla hvězdy. Zde
jde o něco jiného a hlubšího.
Tito muži samozřejmě předpokládali,
že se nový král narodil v domě vladařově;
předpokládali, že toho, který je moudrostí a pramenem všeho vědění, naleznou
mezi učenci. Ale zjistili, že se tam sice
nacházejí informace, ale nikoliv samotné novorozeně. Museli poznat, že Bůh je
zcela jiný, že nepodléhá moci tohoto světa, ani není jednoduše ve vědě či teologii,
Bůh je neuchopitelný. Museli poznat, že
moc, a také moc vědění, jim k němu naopak často uzavírá přístup. Museli se učit
měnit své smýšlení i samé své bytí. Museli odejít do malého města, které bylo
kdysi jedním z nejmenších, ale teď už po
všechny časy nejmenším nebude: do Betléma. Aby našli krále světa, museli tam
jít také k putujícím a nejchudším. Museli
poznat, že Boží měřítka jsou zcela jiná,
že Bůh se neukazuje v moci tohoto světa,
ale zcela jinak: v pokoře své lásky, která
může od naší svobody jen žádat, aby ho
přijala a my byli proměněni a schopni
vnímat Boha. Ani nám se nevede jinak
než oněm mužům. Kdybychom museli
vymyslet, jakým způsobem by měl Bůh
vykoupit svět, pak bychom řekli: Měl by
svou velkou mocí potlačit všechno současné a s velkou vědeckou precizností
zavést správné světové hospodářství, aby
všichni měli všechno, co si přejí. Takové je naše myšlení. Ve skutečnosti by se
jednalo o znásilnění a odcizení člověka;
tímto způsobem by totiž právě to nejhlubší v něm odumřelo, neboť by nebyla brána v potaz naše svoboda a láska.
Proto se musí moc Boha ukázat jinak:
v Betlémě, v pokorné bezmocnosti jeho
lásky. Tam půjdeme, tam stojí hvězda.
Chceme poprosit Pána, aby nás znovu
a znovu obnovoval darem nikdy nekončící proměny, abychom se učili vždy nově
poznávat tohoto jiného Boha a abychom
našli odvahu vyjít ze svých představ a snů
a hledat ho v pokoře víry.
Tím se ozřejmuje druhý aspekt dění
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v Jeruzalémě. Řeč stvoření a náboženská znamení nás vedou velký kus cesty
dále. Ale poslední krok neukazují. Na
konci své cesty potřebovali mudrci hlas
Písma svatého. Teprve ono jim mohlo
ukázat završení jejich cesty. Slovo Boží
je pravá hvězda, ona velká nova, z níž
ze slabosti lidské řeči náhle vyráží nekonečná síla světla božské pravdy a stává se
nám ukazatelem cesty. Tuto novu, tuto
hvězdu Božího slova následujme. Když
s ním budeme žít v církvi Boží, v níž
toto Slovo postavilo svůj stan, půjdeme
správnou cestou. Pak najdeme onu jasnost, kterou ostatní znamení nemají.
Se slavností Zjevení Páně se v naší
zemi pojí jeden zvyk. Na dveře svých
obydlí píšeme letopočet a písmena
C+M+B, což znamená „Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku“. Prosíme ho, aby
s námi bydlel, aby chránil tento dům
a uzavřel ho všemu zlému, hrozícímu
a ničivému. Prosíme ho, aby ho otevřel
v duchu pravé lásky, aby ho učinil domem
pohostinnosti, ve kterém se budeme mít
rádi a společně se staneme poutníky
k věčnosti.
Tato písmena jsou ale také zkratkami
jmen Kašpar, Melichar, Baltazar, která
jsou, jak víme, byť v poněkud jiné podobě, dosvědčena již z první poloviny
druhého století. Také dnes naznačují, že
se chceme připojit k těmto mudrcům
z východu, že chceme v našich příbytcích a s vděčností za příbytek, který
máme, být přesto poutníky, kteří jdou
za hvězdou. A jestliže se dobře díváme,
můžeme říci: Během staletí se mudrci
z východu stali sami hvězdami, které nás
vedou a které nám ukazují, kde je Kristus.
Všichni svatí jsou takovými novami, kdy
nejprve z bezvýznamného, sotva patrného člověka explozí světla, Božím slovem,
vytryskne zář pravdy Boží a ukazuje nám
cestu.
Toto je poslední připomínka dnešního
dne: Pán chce, abychom se i my sami
stali hvězdami, aby také v nás explodovala tato proměňující víra, kterou se
uvolní do nás vložené světlo, abychom
našli cestu a stali se jejími ukazateli pro
druhé. O to v tento sváteční den prosme
Pána. Amen.

Mudrci samozřejmě předpokládali, že se nový král
narodil v domě vladařově; předpokládali, že
toho, který je moudrostí
a pramenem všeho vědění, naleznou mezi učenci.
Ale zjistili, že se tam sice
nacházejí informace, ale nikoliv samotné novorozeně.
Museli poznat, že Bůh je
zcela jiný, že nepodléhá
moci tohoto světa, ani není
jednoduše ve vědě či teologii, Bůh je neuchopitelný.

Kardinál Joseph Ratzinger, současný
papež Benedikt XVI., z knihy Vánoční
promluvy, která sestává z devíti homilií
z let 1977–1994. Většina z nich zazněla
v mnichovské katedrále. Česky vydalo
Karmelitánské nakladatelství.
Převzato ze serveru www.pastorace.cz.
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Výročí smrti Ludvíka XVI.
Mgr. Jakub Holman, BLJ
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21. ledna 2013 uplynulo 220 let ode
dne, kdy se zastavilo srdce Ludvíka
XVI., krále Francie a velmistra Řádu
sv. Lazara. Ludvík byl popraven na základě rozsudku politického procesu.
Případ, který můžeme nazvat první
justiční vraždou moderní historie.
reunion 1/2013

udvík je historiky považován
za kontroverzní postavu, ale
o čem skutečně musíme mluvit,
je složitý osud. Nastoupil na trůn jako
pokračovatel tařka zbožštělého absolutismu a okázalosti. Na rozdíl od svých dvou
předchůdců – „krále Slunce“ a Ludvíka
XV. – byl spíše skromným a introvertním.
Nejraději nosil jen obyčejný hnědý kabátec a ve volném čase spravoval hodiny.
Coby král zdědil zemi s dluhy z válečných tažení, s vyšší aristokracií, která
chtěla větší podíl na moci. Nižší šlechta
si přála změny v placení daní. Filosofové
přicházeli s myšlenkami, které budovaly
nový způsob politického myšlení – nacionalismus. Ideu národa, která byla
v rozporu s dosavadním uspořádáním
stavovské společnosti a křesťanským
univerzalismem. A do toho všeho se
roztáčela kola technického pokroku.
Sám král Ludvík se rozhodl, že udělí
šlechtický titul každému, kdo se odváží
letu balónem...
Napětí v zemi však rostlo současně
s vysokou zadlužeností, kterou se nedařilo řešit. V té době již fungovalo několik
desítek pařížských tiskových periodik,
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které hýbaly veřejným míněním (mnohem častěji domněnkami autorů než
skutečnými fakty). Svolání Generálních
stavů otevřelo stavidla událostem, které rozbily ekonomicko-politický status
quo. Dav podnícený Desmoulinsem se
vydal na pochod za získáním zbraní a
střelného prachu, které byly uskladněny v Bastile. Stará pevnost sloužila
v té době víceméně jako atraktivní relikt
z minulých časů a cosi na způsob luxusně
zařízené ubytovny pro duševně narušené.
Kupříkladu markýz de Sade zde měl celý
svůj honosný šatník a v době vycházek se
vězni mohli sejít u biliáru. Osud Bastily
byl už několik měsíců zpečetěn. Městská
rada rozhodla o jejím zbourání v rámci
modernizace hlavního města. Nicméně,
události šly jinou cestou. Pevnost se zásobami na osmačtyřicet hodin nemohla vydržet delší obléhání. Guvernér de
Launay přikázal otevřít brány a dav vtrhl
dovnitř. Posádku povraždil a osvobodil
sedm věznů – jeden z nich se považoval
za Julia Caesara.
Když se o pádu Bastily doslechl král
Ludvík, stanul před historickým rozhodnutím, ve kterém se rozhodl zachovat

jako panovník odpovědný před Bohem.
Stáhnul vojáky, aby zabránil dalšímu krveprolití. Možná, že už tehdy tušil, že si
tím podepisuje vlastní rozsudek smrti.
Francie přešla na konstituční monarchii,
která omezila královské pravomoci. Králův vliv se vytrácel do ztracena, zatímco
vládla ulice. Stále častěji se objevovaly
vraždy „nepřátel lidu“. Královská rodina,
která nejednou unikla lynčování davu, se
právem bála o život. Pokusila se o neúspěšný útěk, na jehož konci stálo už jen
faktické vězení.
Francouzská republika byla vyhlášena 22. září 1792. Královská rodina byla
vězněna v Templu, kde zůstávala vystavena soustavnému šikanování. Ludvík
stanul před soudem s obviněním pro
vlastizradu. Proces měl však jiný podtext a na argumentech příliš nezáleželo.
Jak ostatně prohlásil sám Robespierre
k poslancům z konventu: „Zde se nevede
soudní proces. Ludvík není obžalovaný
a vy nejste žádní soudcové. Jste pouze
politikové a zástupci národa… Vaším
úkolem není vyslovit nad někým soudní
rozsudek, ale přijmout opatření v zájmu
veřejného blaha.“
Národní konvent odhlasoval Ludvíkovu popravu o jeden hlas. Do Paříže
začaly přicházet dopisy, které žádaly
královo okamžité propuštění. Nejeden
z nich vzešel z pera přesvědčených republikánů, včetně Thomase Paina: „Lid
USA považuje tohoto muže, kterého jste
odsoudili k smrti, za svého nejlepšího
přítele...“
Bylo rozhodnuto. Ludvík XVI. nastoupil svou poslední cestu 21. ledna
1793. Vezl ho kočár se zatemněnými okny.
V ulicích bylo ticho. Král vystoupil na
náměstí Revoluce, kde již čekaly davy Pařížanů. Tam, kde kdysi stála socha Ludvíka XV., bylo nyní postavené pódium
s guillotinou. Král si svlékl kabát a stráže
se mu pokusily svázat ruce. „To snad není
nutné!“ vykřikl. V tu chvíli přispěchal
kněz a pod jeho tichými slovy král povolil. Ještě pomohl králi vystoupat nahoru
a pomodlil se s ním. Kat Sanson, který
řídil popravu, přikázal pacholkům, že
čas nastal. V tu chvíli se král naposledy
vrhl k zábradlí a zvolal do davu: „Lide,
umírám nevinen! Odpouštím viníkům
své smrti a prosím Boha, aby má krev
nedopadla na Francii.“

9

Rytířské řády a jejich obedience

Fr� Ludovico Chigi Albani della
Rovere, 76. velmistr Suverénního vojenského a špitálního řádu
maltézských rytířů s řetězem a
hvězdou Nejvyššího řádu Kristova

Mgr. Zdeněk Kučera, SBLJ

10

zatímco rakouští Habsburkové si taktéž
ponechali titul vévodů burgundských a
hlava rodu Habsbursko-Lotrinského je
nadále řádovým suverénem a uděluje
řád jako své nejvyšší dynastické vyznamenání.
Otázka, která obedience Řádu zlatého
rouna je legitimní, byla bezúspěšně řešena na mírové konferenci v Cambrai roku
1724 a obě obedience mlčky dospěly k nezávislému udělování. Až do roku 1983
byla uznávána zásada, že pokud bude
řád udělen někomu jednou hlavou řádu,
nebude mu opakovaně udělen druhou.
Toho roku však došlo k tomu, že Juan
Carlos I. udělil řád lucemburskému velkovévodovi Jeanovi, ačkoliv ten již měl
řádovou kolanu od Otty Habsburského.
Tento bezprecedentní krok byl Španělskem obtížně vysvětlován.
Naši bratři z Vojenského a špitálního řádu sv. Jana (Maltézští rytíři) jsou
sami rozděleni do pěti, navzájem se
uznávajících obediencí, a to již od dob
reformace. Roku 1581 byli z řádu johanitů
vyloučeni členové Bailiviku Braniborsko,
neboť se stali luterány, nicméně bailivik
pokračoval ve své činnosti, přijímal

nové členy, oznamoval volby představených velmistrovi a dokonce pokračoval
v platbách ústředí. Po Třicetileté válce se
stali protektory bailiviku Hohezollernové a bailivik se stal samostatným řádem,
s komendami v Nizozemí a ve Švédsku.
V důsledku druhé světové války se tyto
komendy staly v r. 1946 samostatnými
řády, pod ochranou nizozemského, resp.
švédského krále. Britský Nejctihodnější
řád sv. Jana Jeruzalémského má poněkud
komplikovanější dějiny, neboť byl roku
1831 založen jako soukromé sdružení
a až roku 1888 získal záštitu britského
panovníka.
Roku 1961 vznikla mezi protestantskými řády sv. Jana Aliance řádů sv. Jana
Jeruzalémského, jejímž cílem je bližší
spolupráce mezi členy a jejíž členové se
navzájem uznávají jako dědici Vojenského a špitálního řádu sv. Jana. Roku 1987
se k této Alianci přidal i katolický Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana
v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, který
tak uznal legitimitu všech obediencí.
Řád německých rytířů má malou
protestantskou obedienci v Nizozemí –
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van
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FOTO wikimedia commons
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ěkteří kritici našemu Řádu vyčítají, že je rozdělen do dvou
obediencí – naší Orleánské a
maltské. Není to však nic, zač bychom
se měli stydět, a není to ani nic výjimečného ve světě rytířských řádů.
Nejvznešenější řád křesťanstva – Řád
zlatého rouna – je rozdělen do dvou obediencí již přes tři sta let a není tím nijak
snížena jeho vážnost. Tento řád založil
roku 1430 burgundský vévoda Filip Dobrý a ustanovil, že suverénem – hlavou
řádu – bude vévoda Burgundský a jeho
dědicové. Roku 1477 vévodský rod vymřel
a jeho dědici se sňatkem stali Habsburkové, přičemž země burgundského vévodství získala španělská větev Habsburků a
do roku 1700 byl hlavou řádu španělský
král. Nicméně uvedeného roku španělští Habsburkové vymřeli a nastaly války
o dědictví španělské, které skončily nástupem Bourbona Filipa z Anjou na španělský trůn, přičemž burgundské země
připadly rakouským Habsburkům. Španělští králové z rodu Bourbonů si ovšem
ponechali titul vévodů burgundských a
nadále udělují Řád zlatého rouna, který
považují za nejvyšší španělský státní řád,

FOTO Mario Schwaiger

Rytíři Řádu zlatého rouna na rekviem za Ottu a Reginu von Habsburg-Lothringen
v dómu sv. Štěpána ve Vídni 11. 7. 2011

Utrecht; Utrechtská bailiva německého
řádu. Tato bailiva se stala protestantskou
v roce 1581, ale až roku 1637 zpřetrhala
svazky s katolickým řádem a dostala se
pod ochranu královského domu Nassavského.
Řád konstantiniánských rytířů sv.
Jiří má dnes dokonce tři obedience. Dle
legend tento řád navazuje na bratrstvo,
založené roku 313 římským císařem Konstantinem po bitvě u Milvijského mostu,
ale ve skutečnosti byl řád založen v Itálii
boční větví císařského rodu Komnenovců a první zmínka o řádu je z roku 1575,
kdy papež oslovuje hlavu rodu jako velmistra konstantiniánského řádu. První
známé stanovy vyšly v Benátkách, kde
tehdy sídlil velmistr, roku 1573. Finanční problémy velmistrovského rodu vedly
k tomu, že roku 1696 prodal Giovanni
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to článku, nicméně obě větve mají jako
duchovního velkopřevora kardinála.
Řád Kristův byl založen roku 1317 jako
nástupnický řád templářů v Portugalsku
a byl pod ochranou portugalské koruny.
Nicméně středověcí papežové udělovali
tento řád bez ohledu na portugalské krále s tím, že v zakládací bule mají vyhrazeno toto právo. To vedlo k diplomatickým
sporům, jejichž následkem bylo dokonce uvěznění jednoho z papežských rytířů v Portugalsku. Až roku 1905 byl spor
po skoro 600 letech vyřešen zřízením
Andrea II. práva k řádu rodině Farnese, samostatného Nejvyššího řádu Kristova,
která vládla parmskému vévodství. Roku což je nejvyšší řád a vyznamenání ka1731 rod Farnese vymřel a velmistrovství tolické církve, přičemž portugalský Řád
přešlo na neapolskou větev Bourbo- Kristův je nejvyšším vyznamenáním Pornů. Velmistrovství se pojí s dědictvím tugalské republiky.
Je tedy zřejmé, že rozrůzněnost rytířpo parmském rodu Farnese, takže za
parmské vévodkyně Marie Luisy roku ského řádu do několika obediencí mu
1816 byl řád obnoven v Parmě a je dodnes neubírá na ctihodnosti či vážnosti. Také
veden parmskou větví Bourbonů. Ne- je patrné, že k vyřešení vztahů mezi obeapolští Bourboni zůstali velmistry řádu diencemi nemusí dojít brzo a že se jedná
i poté, co přišli o vládu nad Královstvím o proces v řádu století.
Obojí Sicilie v roce 1860. Až roku 1960
Použitá literatura:
nastal smrtí velmistra Ferdinanda Pia
LOBKOWICZ, František. Encyklopeproblém v následnictví, který vyústil
v rozdělení řádu na „neapolskou“ vě- die řádů a vyznamenání. 2. vyd. Praha :
tev, vedenou princem Karlem, vévodou Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-71-0.
CARDINALE, Hyginus. Orders of
z Castra, a „španělskou“, vedenou infantem Karlem, vévodou z Kalabrie. Spory Knighthood, Awards and the Holy
mezi „neapolskou“ a „španělskou“ větví See, 3. vyd. Van Duren Ltd. 1985, ISBN
jsou dynastického rázu, nad rámec toho- 0-905715-26-8.
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Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

Margaretha Ebner

FOTO Bildindex der Kunst und Architektur Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg a Bayerische staatsbibliothek münchen

Její spiritualita byla výrazně kristocentrická, většina
osobnost přesahujících projevů nadpřirozených milostí
se zvýrazňovala s vánočním
a s velikonočním okruhem.

estliže s nástupem novověku a průmyslové revoluce dochází k rozvoji
společenského a individuálního vědomí, kdy projevy nadpřirozené milosti
mystického charakteru jakoby postupně
mizely, aby v současné postindustriální
a globalizující se společnosti ve své –
původně osobnost přesahující – formě
byly téměř nepostižitelné, potom zvláště
v oblasti ženské spirituality středověku
byly tyto projevy poměrně časté a schematicky nabývaly následujících forem: a]
předcházející milostí spuštěný mystický
zážitek zahájil změnu, vyúsťující do stavu rekluzy (Juliana z Norwiche), bekyně
(Hadewijch z Antwerp), vstupu do řehole (sv. Hildegard von Bingen), zatímco
u provdaných žen někdy došlo k pozdějšímu ovdovění a zintenzívnění již předcházející charitativní činnosti, ke vstupu
do třetího řádu, případně i k založení nového společenství (sv. Kateřina z Janova,
sv. Louisa de Marillac, sv. Františka Římská, bl. A. M. Taigi); b] po případném
vstupu do řádu projevy nadpřirozených
milostí zpravidla pokračovaly, doprovázeny nástupem cesty očistné, často projevy vážného onemocnění a výrazným
tělesným a duchovním utrpením, projasňovaným stavy míru a prožitky vnitřního
sjednocení; c] zásadní změnu vedoucí
k nástupu očistné a kontemplativní cesty
mohla způsobit významná životní ztráta
(Markéta z Cortony, sv. Alfons Rodriguez); d] vstupu do řádu nepředcházely žádné nadpřirozené projevy, došlo
k němu někdy i přes počáteční nesouhlas rodičů a v některé fázi zasvěceného
života se mohlo objevit vážnější, někdy
i do konce života trvající onemocnění (sv.
M. M. de Pazzi, Margaretha Ebner). Ve
většině studiemi zpracovaných případů
byla zachycena cesta výrazného odříkání, směřující k praxi kontemplativního
života s eschatologickou perspektivou.
Margaretha Ebner (cca. 1291–1351)
se narodila v patricijské rodině
v Donauwörthu; v r. 1305 vstoupila – zřejmě se souhlasem rodičů – do
ženského dominikánského kláštera
v Mödingen.V r. 1312 byla postižena
vážným onemocněním, vedoucím
k tělesnému zhroucení a následnému
fyzickému a duševnímu utrpení až do
r. 1325 a dále s údobími přerušovaného
zotavení až do smrti. Souběžně se jí do-
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stávalo i výrazných projevů nadpřirozené milosti, vyúsťující v prohlubování
jejího vnitřního života, prožitků míru a
darů lásky, které byly již za jejího života
přijímány jako požehnání pro spolusestry i pro vzdálené okolí. Její spiritualita
byla výrazně kristocentrická, většina
osobnost přesahujících projevů nadpřirozených milostí se zvýrazňovala
s vánočním a s velikonočním okruhem,
ostatní – jako např. prožitky vnitřních
vizí, ztráty čití pro bolest v souvislosti
s mystickými vytrženími, výměna srdcí,
dotek srdce a vokální – akustické – projevy jsou zaznamenány i u dalších postav
středověké spirituality.

Setkání s Jindřichem z Nördlingenu
v r. 1332 znamenalo pro Margarethu
Ebner trvalé duchovní přátelství, avšak
i podnět k psaní a diktování Zjevení,
obsahujícího záznam jejího vnitřního
omilostněného života. Z jednoduchého stylu textu je mj. patrné napětí mezi
utrpením a vlivy nadpřirozené milosti
a z hlediska formy i jazyka i některé vlivy Plynoucího světla božství Mechthildy
von Magdeburg, s nímž byla Margaretha
Ebner prostřednictvím Jindřicha z Nördlingenu seznámena.
Margaretha Ebner umírá 20. června
1351 a je pohřbena v kapli jí zasvěcené
v klášterním kostele Maria Medingen
(Nanenbevzetí Panny Marie) v Mödin-

genu v okrese Dillingen a. d. Donau nedaleko Augsburgu. Rukopis Zjevení a její
modlitby Pater Noster jsou dochovány
v manuskriptu z r. 1353 v archivu kláštera.
Uctívání této mystičky hlubokého vnitřního života bylo uznáno 24.února 1979.
Srovnávací studium životů svatých
žen a mužů a v nich působících projevů nadpřirozené milosti tedy naznačuje vedle vlastních forem zasvěceného
života i následující společné prvky:
a] poměrně častý výskyt onemocnění,
která jsou v dobových záznamech někdy
charakterizována jako „nevysvětlitelná“,
jimž některé současné studie přikládají
význam jisté „zkoušky“ a která lze interpretovat i jako součást očistného procesu
na nastoupené vita contemplativa (pozn.:
při nezbytném zohlednění dobového stavu a možností lékařské vědy je možno
i dnes některá popisovaná onemocnění
interpretovat např. jako projekci archetypů na tělesné orgány – rozlišování je
nezbytné); b] manifestní projevy („oživeného“) nevědomí, tj. především skrytých
a nedostupných (event. odštěpených)
částí psychiky, které by se bez předchozí milostí inciovaného povolání pravděpodobně vůbec „nedostaly ke slovu“ a
které jsou touto formou rovněž určeny
k produchovnění a k očištění (pozn.:
často výrazné emotivní projevy popisované na cestě kontemplativního sjednocení je tedy vhodné interpretovat tímto
způsobem; přes svou – někdy zdánlivou
– bizarnost mohou signalizovat příběh
nezpracovaného žalu, který v osobnosti existoval v latentní formě (srv. Knihu
Margery Kempe aj.) a v kontemplaci
docházelo k jeho očišťování a objektivizaci; c] skrytým smyslem někdy tvrdé
asketické praxe středověké spirituality
byl i převod některých nesdělitelných
vnitřních stavů na vědomí těla (případné
následné onemocnění mohlo přinést úlevu). Vlastní záznamy (Zjevení)– vzniklé
zpravidla na pokyn zpovědníků – pak
hybně přinášely terapeutický efekt a při
nezbytném slití horizontů v nich lze nacházet terapeutický efekt i dnes – efekt,
započatý duchovní cestou spoluúčasti
na omilostněném životě svatých mužů
a žen a její transformací do podmínek
současného světa.
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zprávy z komend
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Jacob Gürtler. Musíme si uvědomit, že
Žitava byla 16 let místem asylu pražských
kanovníků, kteří utekli 1421 z Prahy před
husity, a po přestupu arcibiskupa Konráda z Vechty ke kališníkům řídili z papežova pověření z této vedlejší země Koruny české arcidiecézi. Až do roku 1776
byla Žitava také sídlem křtícího biskupa.
Tedy významným duchovním centrem.
Ačkoli v pozdějších letech byla Lužice také zasažena reformací a s ní spo-

reunion 1/2013

fie pořízená chev. Alanem Uhurou je
reprodukována v minulém čísle. Obě
plátna jsou trvale instalována v Žitavě.
Skutečnost, že putovní výstava postních
pláten začala v Hejnicích, byla velkým
oceněním tohoto mezinárodního poutního místa, z trosek obnoveného naším
spolubratrem paterem Rabanem, SChLJ.
Jeho památku si opět připomeneme při
březnové postní rekolekci.
Antonín Schauer, KCLJ
Severočeská delegace
Prameny :

Volker Dudeck, Žitavská postní plátna, Zittau 2012 a Zittauer Geschichtsblätter 1/2000

Tady povstává z Božího hrobu

Se smyslem pro spravedlnost sedí
u Posledního soudu

Lazariáni obdarovali hospic v Banskej Bystrici

FOTO Pharm.Dr. marcela ocsovayová

V minulém čísle Reunionu čtenáři našli
zprávu o výstavě postních pláten, která
byla otevřena v Hejnicích, místě březnové duchovní obnovy. Protože se jedná
o výjimečná umělecká díla s biblickou
tématikou, dokumentující mysl lidí
konce středověku a jakých se v Evropě
dochovalo jen pár, vracíme se k nim
podrobněji.
V roce 1472 věnoval dílo hlavnímu
žitavskému kostelu sv. Jana obchodník

jeným obrazoborectvím, bylo veliké
plátno vystavováno až do roku 1672.
Pak bylo uschováno v radní knihovně,
kde přečkalo i obléhání v roce 1757, které
zničilo větší část města. Až v roce 1840
pozdější král Jan Saský, veliký ctitel a
sběratel umění, si vyžádal „obrázkovou
bibli“ pro muzeum v Drážďanech. To, že
v roce 1876 bylo velké plátno vráceno do
Žitavy, tento skvost zachránilo. Požár
následující po bombardování Drážďan
roku 1945 by ho jistě zničil. Plátno bylo
zatím uschováno na nedalekém hradu
Ojvíně (Burg Oybin). Pro nás je zajímavé,
že tento rozlehlý hrad a přilehlý klášter,
dnes převážně zříceniny, založil Karel
IV. Tam plátno vyšťourali sovětští vojáci, rozstříhali ho a použili jako zástěny
ve svých lesních parních lázních. Toto
barbarství paradoxně plátno zachránilo.
I když tím vznikly na některých částech
nevratně škody, ušlo pozornosti komisí, které kulturní památky zabavovaly a
odvážely do SSSR.
Roztrhané plátno našel v lese starý
venkovan, který ho přinesl svému faráři
na Oybin. Farář poklad přivezl do Žitavy,
kde až do převratu v roce 1989/90 bylo
uloženo tak, aby se veřejnost nedověděla o kulturním barbarství rudoarmějců.
Nové vedení muzea, které si hned uvědomilo význam této památky, ji nechalo
za pomoci Nadace Aberg v Riggisbergu
u Bernu restaurovat. Zmíněná nadace
Velké žitavské plátno jako celoevropskou
památku zrestaurovala bez nároků na honorář. Po několika prezentacích v Evropě
je Velké plátno opět vystaveno v kostele
sv. Kříže v Žitavě. Plátno je široké 6,8 a
vysoké 8,2 metru. V Hejnicích a dalších
městech byly vystaveny jen kopie obrazů jednotlivých polí. Těch je devadesát
a zobrazují biblické příběhy od Stvoření
světa po Poslední soud.
Malé plátno, široké 3,4 a vysoké 4,3
metry, nemělo tak dramatické osudy. Bylo instalováno v kostele sv. Jana
až v roce 1573. Přesto patří k velice
vzácným plátnům typu Arma Christi
(s nástroji Kristova umučení) a zobrazuje ukřižování Krista. Jeho fotogra-

FOTO archiv chev.schauera

Postní plátna ze Žitavy

zprávy z komend

Ako sa už stalo tradíciou, pri príležitosti
vianočných sviatkov odovzdala Slovenská komenda Českého veľkopriorstva
Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského charitatívny vianočný
dar pre svoje patronátne zariadenie. Ním
sa od roku 2011 stal hospic Dom Božieho
milosrdenstva v Banskej Bystrici, v ktorom sa nachádza 16 klientov v terminálnom štádiu ochorenia. Okrem osobného
počítača v hodnote 359EUR venovali Lazariáni pre hospic peňažný dar vo výške
250EUR na nákup hygienických potrieb
pre klientov, ako aj 30ks šiltoviek. Tie sú
určené imobilným pacientom pri ich pobyte na slnku v areály zariadenia, ktorý
zvyknú v rámci terapie využívať najmä
v letných mesiacoch. V tomto roku tak
celková výška pomoci hospicu zo strany slovenských Lazariánov presiahla
hodnotu 3.300EUR. Naposledy koncom augusta, počas oficiálnej návštevy
Domu Božieho milosdenstva, venovali
svätolazarskí rytieri hospicu z rúk svojho
veľmajstra a českého veľkopriora, J.Exc.
Jána grófa Dobrzenského z Dobrzenicz,
peňažný dar na nákup polohovateľného
lôžka pre dekubitných klientov.
Radovan Ocsovay, KLJ
veliteľ slovenskej komendy

reunion 1/2013

Veliteľ Slovenskej komendy ČVP, Radovan Ocsovay (na snímke v pravo), počas odovzdávania vecného a peňažného daru
miestnemu správcovi farnosti a personálnemu manažérovi Domu
Božieho milosrdenstva, o. Radoslavovi Bujdošovi.
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Již tradičně se Pražská komenda sešla počátkem ledna na mši k oslavě sv. Basila Velikého
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Matthias Grünewald, vl. jménem Mathis Gotthart Neithardt (*kol. 1470 v Aschaffenburgu, †31. srpna 1528

v Halle) byl významnou osobností německého renesančního malířství a představitel pozdně gotického expresívního spiritualismu.
Pocházel z Aschaffenburgu. Vyrůstal ve Würzburgu a mezi léty 1501 a 1521 vlastnil dílnu v Seligenstadtu. Většinu života strávil
v Mohuči. V roce 1516 se stal dvorním malířem mohučského arcibiskupa, kardinála a kurfiřta Albrechta Braniborského. Působil
zde i jako architekt a navrhoval kašny. Protože se stal luteránem, musel toto pracovní místo opustit v roce 1520. Za zprávy o něm
vděčíme německému malíři, rytci, historikovi umění a překladateli Joachimu von Sandrartovi, který Grünewalda srovnával s Correggiem. Grünewaldův styl je naturalistický i fantastický, tvary jsou neobvyklé a blíží se k renesanční malbě. V jeho nejznámějším
díle, Isenheimském oltáři (dnes Musée d’Unterlinden, Colmar) věnuje malíř velkou pozornost detailům rozdrásaného těla Kristova
a žalem znetvořených tváří Marie a Jana. Teprve zde se sakrální malířství přiblížilo definitivní tragédii Kristova ukřižování. Na rozdíl od idealismu a humanismu vrcholové renesance Grünewald zobrazuje násilí a tragédii ve světelně vysoce kontrastních scénách.
Právě tyto prvky, které jsou patrné i z autorova raného díla, z něj dělají mistra individuálního stylu, plně rozvinutého a patrného
v jeho oltářním skvostu. Právem je považován za předchůdce expresionismu.

Mathis Gotthart Neithardt – Zesměšňování Ježíše Krista (1503-1505 ) – Alte Pinakothek, Mnichov
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