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Stojánek s letáčky, které informují o možnosti pomoci dětem – pacientům
Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech – bude k předání zájemcům
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Tedy již nyní může každý z nás přemýšlet o nejlepším využití, šíření a propagaci tohoto projektu!
Petr J. Řehoř, KCLJ, OMLJ
kancléř ČVP
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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.
Jakubrafael Patay OFMCap, ChLJ
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slovo bailliho

z velké rady
Tak jako každoročně se koncem prázdnin připravujeme na účast na
Generální kapitule. Ta letošní se bude konat po několika letech na
Moravě, v srdci Moravského krasu. Pozoruhodný santiniovský komplex
areálu ve Křtinách mě snad pozvbudí nejen k tomu, abych znovu sáhl
po knize Miloše Urbana Santiniho jazyk, ale zcela jistě mě (a všechny
účastníky kapituly) nadchne atmosféra a duch místa. Často jezdíme
do mariánských Hejnic – takže letos s úctou navštívíme jiné významné
mariánské poutní místo. A navíc právě ve významný svátek Povýšení
Svatého Kříže…
Na svých internetových stránkách píší: „Křtiny patří k našim nejstarším mariánským poutním místům. Je velice pravděpodobné, že
ve zdejším údolí svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci křtili naše předky.
Dosvědčuje to i starodávný název místa Vallis baptismi – údolí křtu.
V nedaleké Bukovince se r. 1210 zjevila Panna Maria a její socha pak
byla dle tradice přenesena do Křtin. Od té doby sem přicházejí poutníci.
Kostel zde stál už v roce 1237, jak dosvědčuje papežská listina z toho
roku. Poutníků přibývalo a Křtiny se po třicetileté válce staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány První Ave. Proto
mohl být v první polovině 18. století postaven dle návrhu architekta
Jana Blažeje Santiniho Aichla nynější barokní kostel, který je právem
nazývaný Perla Moravy. Je zasvěcen Jménu Panny Marie, v kalendáři
najdeme tento svátek 12. 9. a to je den naší vlastní pouti neboli pravých křtinských hodů. Kostel byl požehnaný 1. 5. 1750 zábrdovickým
opatem Kryštofem Jiřím Matuškou. Posvětil jej olomoucký biskup
21. 4. 1771, proto máme 21. dubna křtinské posvícení. Už přes 800 let
sem k Panně Marii přicházejí poutníci a v duchu slyší její přivítání:
VÍTÁM VÁS, MÉ MILÉ DĚTI.“
Ta letošní lazariánská návštěva bude významná ještě z jednoho
důvodu – tamní kostnice totiž získá status kaple, bude vysvěcena ve
jménu sv. Lazara a dostane se pod patronaci našeho Řádu. Moravská
komenda tak získá své pevné duchovní ukotvení v jednom z duchovně
nejvýznamnějších míst Moravy.
Velmi rád bych popřál všem účastníkům krásné a hluboké zážitky.
Těšíme se na společně strávený čas, debaty, plány a zprávy o všem, co
jsme dokázali. A všem nově přijímaným postulantům lze popřát jen:
„vítejte v naší řádové rodině!“

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Během úvodní modlitby vzpomněli přítomní členové Velké rady
svátku řádové patronky Panny Marie Karmelské a vzpomněli
na nemocné členy Řádu.
AAVelká rada doporučila, aby se Valná hromada LP konala
paralelně s Generální kapitulou, resp. v odpolední části
jednání v sekcích. Velká rada dále projednala aktivity
Lazariánské pomoci zejména s přípravou strategie dalšího
veřejného působení, např. při zajištění služby na Velehradě.
Tyto body budou osobně probrány s představiteli LP ve
Křtinách.
AAČVP má vyrovnané účetnictví a nemá žádné pohledávky.
Závazkem je odeslání 40.000 Kč do leprosária SUROL a
po vystavení faktury úhrada poplatku za insignie a taxy za
povýšení do mezinárodního sekretariátu. Velká rada přijala
informaci o finančních záležitostech Nadační delegace
a pověřuje p. Aleše Randla, CompLJ, dalším jednáním
s nakladatelstvím „Český domov“ ohledně DMS pro DPN
Opařany.
AAVelká rada obdržela písemné svolení o. b. Vojtěcha Cikrleho
ke konání investitury s požehnáním pro činnost Řádu. Křtiny
navštívil chev. Petr Řehoř a informoval, že přípravné práce
probíhají v naprostém pořádku. Velké poděkování v tomto
punktu patří cfr. Pavlu Ondráčkovi.
AABailli informoval o jednání s p. kanovníkem Vladimírem
Kelnarem ohledně dalších kroků v záležitosti pamětní desky
v Katedrále. Je s podivem, že p. kanovník (ani ostatní členové
Kapituly) nebyli informováni o vývoji tohoto případu od
roku 2004.
AAVelká rada projednala a vzala na vědomí zápis ze setkání
Slovenské komendy ze 16. 7. 2013 a plně všechny body a aktivity
podporuje.

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě s jednání zabývalo následujícími body:
AAVelká rada projednala aktuální stav příprav Generální
kapituly, stav přihlášek, hostů a zahraničních účastníků.
Velmi vysoce je hodnocena skutečnost, že před vigilií bude
prostor kostnice vysvěcen jako Kaple sv. Lazara, která bude
pod patronací našeho Řádu. Křtiny se tak stávají skutečným
domovem pro členy Moravské komendy. Velká rada však
požaduje po cfr. Pavlu Ondráčkovi předložení komplexního
návrhu řešení před zahájením jakýchkoliv úprav tohoto
prostoru.
AABailli předal informaci o možném sponzoringu (v jednání)
a dědictví po RNDr. Václavu Pouzarovi (v notářském řízení).
AAVelká rada přijala Zprávu metodika LP k povodním 2013
s výhradami k formě a obsahu.
AAKancléř chev. Petr Řehoř se setkal s cfr. Alešem Randlem,
CompLJ. Po jednání konstatoval potěšitelný rozvoj, bylo
vydáno 25 000 letáčků, dojednána spolupráce s novinami
distribuovanými firmou „Český domov“. Velká rada souhlasí
s umístěním recipročních internetových odkazů. Metodiku
ke sbírkám do pokladniček zpracuje chev. Řehoř.
Zveme všechny členy Řádu na 29. září 2013 do Lysé n. Labem – mše sv. s účastí p. kardinála.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Je naší milou povinností a ctí popřát
k významnému životnímu jubileu emeritnímu špitálníkovi, rytíři-komturovi doc. MUDr.
Vladimíru Janu Nepomuk. Stiborovi, CSc.

FOTO daniel vojtíšek
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Z jednání Velké rady 21. srpna 2013

jubileum

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP
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Z jednání Velké rady 17. července 2013

Boží požehnání a radosti mnohé do dalších let!
–red
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Bernard
z Clairvaux
Svatý

Benedikt XVI.

Cisterciácký klášter v Clairvaux dnes

D

V nebezpečích,
v úzkostech, v nejistotách,
mysli na Marii, vzývej
Marii. Nikdy ať se neztrácí z tvých úst, nikdy ať
nevymizí z tvého srdce,
a aby z tvé modlitby vzešla pomoc, nezapomínej
nikdy na příklad Jejího
života. Když Ji následuješ, neztratíš cestu; když
Ji prosíš, nemůžeš zoufat;
myslíš-li na Ni, nemůžeš
chybit. Je-li ti oporou, nepadneš, chrání-li tě Ona,
nemáš strach; vede-li tě,
neunavíš se; je-li ti milostiva, dojdeš cíle.

“
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„

razí bratři a sestry, dnes bych
chtěl mluvit o sv. Bernardovi
z Clairvaux, jenž bývá nazýván
„poslední z otců“ Církve, protože ve
12. století znovu oživil a prezentoval velkou teologii Otců. Neznáme podrobnosti
o jeho dětství; víme však, že se narodil
roku 1090 ve Fontaines ve Francii v početné a poměrně zámožné rodině. Jako
mladík nastoupil studium takzvaných
svobodných umění, zvláště gramatiky, rétoriky a dialektiky, v kanovnické
škole kostela Saint-Vorles v Châtillonsur-Seine a postupně v něm uzrálo rozhodnutí začít řeholní život. Přibližně ve
dvaceti letech vstoupil do Cîteaux, nové
mnišské fundace, která byla svěžejší ve
srovnání se starobylými a úctyhodnými
kláštery té doby a současně přísnější co
do praktikování evangelních rad. Po několika letech, roku 1115, je Bernard poslán
svatým Štěpánem Hardingem, třetím
opatem Cîteaux, do Clairvaux, aby tam
založil klášter. Mladý opat, kterému bylo
teprve 25 let, tady mohl vytříbit své pojetí mnišského života a pustit se do jeho
uskutečňování. Při pohledu na disciplinu
ostatních klášterů Bernard rázně vyzvedl
nezbytnost střídmého a uměřeného života – při stolování, v odívání a pokud
jde o mnišské příbytky – a položil důraz
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na podporu a péči o chudé. Komunita
v Clairvaux mezitím početně rostla a
rozmnožovala své nové fundace.
V těchto letech před rokem 1130 udržoval Bernard rozsáhlou korespondenci
s mnoha lidmi, ať už byli společensky významní anebo obyčejní. K mnoha Listům
z této doby je třeba přiřadit také početné
Homilie, jakož i Sentence a Traktáty. V té
době se zrodilo také velké přátelství Bernarda s opatem Vilémem ze Saint-Thierry a s Vilémem ze Champeaux, jedněmi
z nejvýznamnějších postav 12. století. Od
roku 1130 se pak začal věnovat mnoha
závažným záležitostem Svatého stolce a
církve. Z tohoto důvodu musel stále častěji opouštět svůj klášter a někdy i Francii.
Založil také několik ženských klášterů
a vedl živou korespondenci s Petrem
Ctihodným, opatem z Cluny, o kterém
jsem mluvil minulou středu. Napsal zejména polemické spisy proti Abelardovi,
velkému mysliteli a iniciátorovi nového
způsobu pěstování teologie, který zavedl do konstrukce teologického myšlení
dialekticko-filosofickou metodu. Další
frontou, na níž Bernard bojoval, byla
hereze Katarů, kteří pohrdali matérií a
lidským tělem a v důsledku toho pohrdali samotným Stvořitelem. On naproti
tomu cítil povinnost ujmout se obrany

židů a odsoudil stále více se rozmáhající
návaly antisemitismu. Právě pro tento
rys jeho apoštolského působení vzdal
Bernardovi o několik desítek let později
nadšený hold rabín Ephraim z Bonnu.
V téže době napsal svatý opat svá nejproslulejší díla, jako jsou slavné Homilie
na Píseň písní. V posledních letech svého
života – zemřel roku 1153 – musel Bernard své cesty omezit, ačkoli je nepřerušil docela. Využil tak času, aby znovu
definitivně přehlédl soubor svých Listů,
Homilií a Traktátů. Zmínku si zasluhuje
jedna poněkud výjimečná kniha, kterou
dokončil právě v tomto období roku
1145, když byl jeho žák Bernard Pignatelli zvolen papežem, jenž nosil jméno
Evžen III. Za těchto okolností Bernard
v roli duchovního otce sepsal pro tohoto svého duchovního syna pojednání De
consideratione, které obsahuje ponaučení
o tom, jak je možné být dobrým papežem. V této knize, která je vhodnou
četbou pro papeže všech dob, Bernard
nepodává jenom to, jak dělat dobře papeže, ale podává zde hlubokou vizi tajemství církve a tajemství Krista, která
nakonec vyústí do kontemplace tajemství Trojjediného Boha: „Mělo by se ještě
pokračovat v hledání tohoto Boha, který
stále není hledán dostatečně“, píše svatý

5

6

kud neobsahuje tuto sůl. Co píši nemá
pro mne chuť, pokud tam nečtu Ježíš.“
A uzavírá: „diskutuješ-li nebo mluvíš-li,
je to pro mne bez chutí, pokud neslyším
znít jméno Ježíš“ (Sermones in Cantica
Canticorum XV, 6: PL 183,847). Pro Bernarda totiž pravé poznání Boha spočívá
v hluboké osobní zkušenosti Ježíše Krista
a jeho lásky. A toto, drazí bratři a sestry,
platí pro každého křesťana: víra je především osobní niterné setkání s Ježíšem,
je to zakoušení jeho blízkosti, jeho přátelství, jeho lásky. Jedině tak je možné
jej poznávat, milovat a následovat stále
více. Kéž je tomu tak pro každého z nás.
V další slavné Homilii na neděli v oktávě Nanebevzetí, svatý opat popisuje
nadšenými slovy niternou účast Marie
na vykupitelské oběti Syna. „Svatá Matko“, volá Bernard, „tvou duši skutečně
proniknul meč!... Násilí bolesti proniklo
tvou duši natolik, že tě právem můžeme zvát mučednicí, protože v tobě účast
na utrpení Syna mnohokrát překonala
pronikavost fyzických trýzní mučednictví“ (14: PL 183,437-438). Bernard nemá
pochyby: „per Mariam ad Iesum“, prostřednictvím Marie jsme vedeni k Ježíši.
Na základech tradiční mariologie jasně
potvrzuje Mariinu podřízenost Ježíšovi.
Text Homilie však vyjadřuje také před-

Proslov Benedikta XVI. na generální audienci 21. 10. 2009.
Přeložil Milan Glaser.
Převzato z Radio Vaticana.
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Aleš Randl,
člen Nadační delegace OSLJ-B
ptal se Zbyněk Rýpar

Praha „Na Knížecí“

FOTO daniel vojtíšek

opat, „ale patrně je možné lépe hledat a
snadněji nalézt modlitbou než diskusí.
Proto zde knihu zakončíme, ale nikoli
hledání.“ (XIV, 32: PL 182,808), tedy bytí
na cestě k Bohu.
Rád bych se nyní pozastavil pouze
u dvou ústředních aspektů Bernardova
bohatého učení. Týkají se Ježíše Krista
a nejsvětější Panny Marie, jeho Matky.
Jeho starost o niternou a živou účast
křesťana na lásce Boží v Ježíši Kristu
nevnáší nové ukazatele do vědeckého
statutu teologie. Opat z Clairvaux však
způsobem více než rozhodujícím představuje teologa v jeho kontemplativním
a mystickém rozměru. Jedině Ježíš, zdůrazňuje Bernard v prostředí složitých
dialektických úsudků své doby, jedině
Ježíš je „medem v ústech, písní pro uši
a radostí srdce (mel in ore, in aure melos,
in corde iubilum)“. Právě jemu bývá tradicí dáván titul Doctor mellifluus (učitel,
z něhož plyne med). Jeho chvály Ježíše
Krista vskutku „plynou jako med“. Ve
vyčerpávajících bojích mezi nominalisty
a realisty, dvěma filosofickými proudy té
doby, opat z Clairvaux neúnavně opakuje,
že platí jenom jedno jediné jméno: Ježíš
Nazaretský. „Vyprahlý je každý pokrm
duše,“ vyznává Bernard, „pokud není
svlažen tímto olejem; bez chuti, po-

rozhovor
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Fr� Bartolomeo: Vidění sv. Bernarda (1504)

nostní postavení Marie v ekonomii spásy, které je důsledkem výjimečné účasti
(compassio) Matky na oběti Syna. Půl
druhého století po Bernardově smrti
klade Dante Alighieri nikoli náhodou
v poslední písni Božské komedie do úst
„medonosného Učitele“ majestátní modlitbu k Marii: „Panenská Matko, dcero
svého Syna, pokornější a vznešenější než
tvor, pevný cíli věčné rady“ (Ráj 33, 1).
Tyto myšlenky, charakteristické pro
toho, kdo je jako svatý Bernard zamilován do Ježíše a Marie, dodnes spásonosně provokují nejen teology, ale všechny
věřící. Někdy se usiluje o řešení základních otázek o Bohu, o člověku a o světě
jen silami rozumu. Svatý Bernard, který
se pevně opírá o Bibli a církevní otce,
nám však připomíná, že bez hluboké víry
v Boha, živené modlitbou a kontemplací,
a niterného vztahu k Pánu, hrozí našim
úvahám o božských tajemstvích, že se
stanou prázdným intelektuálním cvičením a ztratí svoji věrohodnost. Teologie odkazuje na „vědu svatých“, na jejich
intuici tajemství živého Boha, na jejich
moudrost, na dar Ducha svatého jako na
opěrný bod teologického myšlení. Spolu
s Bernardem z Clairvaux musíme také
my uznat, že člověk lépe hledá a snadněji
nachází Boha „modlitbou než diskusí“.
Nejpravdivější postavou teologa a každého evangelizátora je v posledku apoštol Jan, který klade svou hlavu k srdci
Mistrovu.
Chtěl bych tyto reflexe o svatém Bernardovi zakončit invokacemi k Panně
Marii, které čteme v jedné jeho krásné
homilii. „V nebezpečích, v úzkostech,
v nejistotách“, říká Bernard, „mysli na
Marii, vzývej Marii. Nikdy ať se neztrácí
z tvých úst, nikdy ať nevymizí z tvého
srdce, a aby z tvé modlitby vzešla pomoc, nezapomínej nikdy na příklad Jejího života. Když Ji následuješ, neztratíš
cestu; když Ji prosíš, nemůžeš zoufat;
myslíš-li na Ni, nemůžeš chybit. Je-li ti
oporou, nepadneš, chrání-li tě Ona, nemáš strach; vede-li tě, neunavíš se; je-li
ti milostiva, dojdeš cíle“. (Hom. II super
Missus est, 17: PL 183,70-71).

AA V předminulém čísle Reunionu jste informoval
o aktivitách Nadační delegace při zviditelňování
dárcovských SMS pro Opařany. Co se od té doby
událo nového?
Tak za prvé si myslím, že samotná realizace projektu dárcovských SMS pro nemocnici v Opařanech je velký počin, za který
patří velký dík zejména ředitelce Nadační delegace MUDr.
Zahálkové CompLJ. Bohužel se o tom, že taková sbírka probíhá, dosud mnoho neví. V nápravě tohoto stavu spatřuji jeden
z největších úkolů Nadační delegace pro nejbližší období.
Kromě distribuce letáků a plakátů, o kterém jsme informovali minule, jednáme o možnostech propagace DMS i s vydavatelstvím, které zajišťuje vydávání městských zpravodajů ve
zhruba padesáti velkých městech, a to včetně většiny městských
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částí hlavního města Prahy. Tato periodika oslovují pravidelně
skoro 2 miliony domácností. Zatím proběhla dvě jednání a je
velká naděje, že se na nějaké spolupráci domluvíme.
AA A další novinky?
Podařilo se nám umístit velkoplošný billboard s tématem DMS
v centru Prahy na autobusovém nádraží „Na Knížecí“, což je
velmi frekventované místo. Při běžných ceníkových cenách
reklamních agentur by taková propagace stála až dosud cca
25 tisíc korun, ale nám se podařilo zajistit výrobu plakátu
i pronájem plochy sponzorsky (obr. 1).
Zároveň se podařilo dohodnout spolupráci ve městě Písek.
Již před prázdninami nám zdejší vedení města povolilo umístit
plakáty o DMS v 25 „úředních“ vitrínách Městského úřadu na
veřejných místech a také v budově úřadu. Od července máme
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Novodobí „templáři“

S

Aleš Randl (vpravo) s delegací ČVP
v Opařanech
Písek

AA S tou ostatně úzce spolupracujete?
Ano. Pozorný čtenář Reunionu v minulém čísle jistě zaregistroval, že členové Jihočeské jednotky LP - Receptorie vybrali
mezi sebou 1.000 Kč, které byly použity k zaplacení roznášky letáků o DMS ve městě Milevsko. Také zajišťují přesuny a
administraci sbírkové kasičky, jejíž výtěžek bude použit pro
Opařany. Za první pololetí tohoto roku bylo prostřednictvím
kasičky vybráno 2.903 Kč, které již byly zaslány na účet Řádu.
Někomu by se mohla zdát tato suma malá, ale musíme si uvědomit, že v dnešní době, kdy je přetlak charitativních sbírek a
frekventovaná místa jsou téměř trvale „obsazena“ dobrovolníky
různých charitativních organizací, tak lidé přispívají většinou
jenom pár drobnými. Přesto se ale domníváme, že tato aktivita
má smysl a budeme v ní pokračovat.
AA Na čem pracujete nyní?
Kromě již zmíněné snahy o proniknutí do tištěných médií
jsme díky impulsu kancléře chev. Řehoře realizovali výrobu
stojánků na umístění letáků o DMS, které budou instalovány
v kostelích a na jiných vhodných místech.
Dále se pokusíme prodloužit možnost umístění výše zmíněných velkoplošných plakátů v Praze, Písku a Táboře, kde
citylight funguje již od října minulého roku.
Také bychom rádi více oslovili samotné členy a příznivce
Poděkování starosty Putimi za pomoc
Řádu v rámci projektu DMS. Velice proto oceňujeme opětovné
při povodních
zveřejnění upoutávky na DMS v minulém čísle Reunionu a
doufáme, že to bude mít mezi členy a příznivci Řádu kladnou
odezvu při odesílání dárcovských SMS.
dále k dispozici jednu velkou skleněnou vitrínu na autobusové AA A co se nepovedlo?
Hledáme nové umístění pro druhou sbírkovou kasičku, jejíž
zastávce městské hromadné dopravy u velkého píseckého sídliště. Velkoplošný plakát o DMS zde bude umístěn dlouhodobě, výtěžek bychom také rádi použili pro Opařany. V místě, kde
zbývající prostor využije Jihočeská jednotka LP - Receptorie jsme měli příslib možnosti umístění, se změnil provozovatel
obchodu a my nyní musíme hledat nové prostory pro umístění.
(obr. 2).
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nad každý z nás zná velmi dobře jeden z největších rytířských
řádů středověku, řád templářů.
Také každý zná jejich tragický osud, a
to jejich rozpuštění, zákaz a upálení velmistra. Podle bully papeže Klementa V.
z roku 1312 Vox in excelso byli zrušeni a
bullou Ad providam byl jejich majetek
převeden johanitům.
Většina prostých rytířů však nebyla
upálena, ale přešli do jiných rytířských
řádů, tj. k johanitům, lazariánům a německým rytířům. V Portugalsku byl
utvořen z místního templářského převorství nový „Řád Kristův“, který přetrval dodnes jako záslužný řád Portugalské
republiky. Ve Španělsku aragonský král
Jakub II. podobně převedl templářský
majetek (a pravděpodobně i část členů)
na nový Řád rytířů z Montesy, který
existuje doposud. Oba tyto řády jsou
tedy nástupci templářů, ale nestaví na
tom svou tradici a své nástupnictví ani
nezdůrazňují.
Koncem 18. století počali svobodní
zednáři používat templářské insignie a
symboly ve svých rituálech. Přišli s teorií,
dnes již vyvrácenou, že původ svobodných zednářů je u templářů, kteří po
svém zákazu přešli do ilegality a hodlali se pomstít Církvi za utrpěné příkoří.
Od počátku 19. století jsou v Yorském
ritu svobodných zednářů nejvyšší stupně
„Rytíř templář“, „Rytíř sv. Pavla“ a „Maltézský rytíř“. Nicméně tyto stupně nejsou
samostatnými rytířskými řády a obvykle
nedochází ke zmatení s legitimními řády.
Obsah těchto zednářských stupňů je pochopitelně tajný.
V roce 1804 se Francii objevil jistý Bernard-Raymond Fabré-Palaprat, původně
katolický kněz, který odpadl a vystudoval medicínu. Uvedeného roku založil
organizaci zvanou l’Ordre du Temple
a prohlásil se jejím velmistrem. Svůj
nárok opíral o tzv. Larmeniovu chartu,
tedy o listinu údajně pocházející z roku
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1324 a obsahující jména 22 po sobě následujících velmistrů templářů v ilegalitě, přičemž posledním uvedeným byl
právě Fabré-Palaprat. Podle pověsti tuto
listinu započal rytíř Larmenius, kterému
velmistrovství ústně předal poslední velmistr de Molay před svou smrtí. Larmenius před svou smrtí předal listinu a velmistrovský úřad Františku Theobaldovi
s tím, nechť je každý následující velmistr
zapsán na listinu jako potvrzení kontinuity a legitimity. Originál je uložen v zednářských archívech v Londýně, ale listina
byla publikována v roce 1830. Rozborem
obsahu listiny bylo zjištěno, že je psána
v moderní školské latině, přičemž pokud
by byla sepsána ve 14. století, byla by sepsána středověkou církevní latinou. Fabré-Palaprat však neměl dosti na tom, že
se stal „velmistrem templářů“ a roku 1812
si založil vlastní Johanitskou církev, která měla svůj „Apoštolský dvůr templářů“
v bývalém obchodu s lahvemi. Ve svém
rozchodu s Církví pokračoval radikálně
a zavedl vlastní kalendář Magistropolis,
který počínal založením templářů roku
1118. Také přepracoval Janovo evangelium, z kterého vyškrtl části, týkající se
vzkříšení a přidal komentář, v němž
tvrdil, že Ježíš Kristus byl zasvěcencem
Osiridovým.
Po Fabré-Palapratově smrti roku 1838
byl l’Ordre du Temple spravován regenty,
přičemž jedním z nich se stal Joséphin
Péladan, spoluzakladatel zednářského Řádu Martinistů a alchymista. Ten
spolu s nechvalně proslulým mágem
Gérardem Encaussem, zvaným Papus,
zavlekl „templáře“ do ještě temnějších
vod. Oba byli vůdčími postavami magické organizace Hermetický řád Zlatého
úsvitu a došlo ke spojení obou organizací.
Z této organizace vzešel satanista Aleister

Crowley, zakladatel Ordo Templi Orientis (Řád východních templářů), organizace, která je dodnes nevýznamnějším
společenstvím, provozujícím sexuální
magii. Takto hrubě bylo zneužito jméno templářů, kteří bojovali a umírali za
Krista a ve prospěch Církve.
Je třeba říci, že se i dnes objevuje řada
skupin, odkazujících se na templáře a
honosících se bílým pláštěm s červeným
křížem.
Jak je tomu z hlediska církevního
práva a mají být tito lidé vpouštěni do
chrámů? Papežská bulla Vox in excelso
hovoří takto: „Se smutkem a hořem
v srdci zrušujeme řečený Řád templu
neodvolatelným a trvale platným výnosem a zákaz jeho činnosti je trvalý,
v souladu s míněním Svatého koncilu.
Všem se přísně zapovídá i v budoucnu
do řečeného řádu vstoupit, přijímat či
nosit řádový oděv anebo vystupovat jako
templář. Každý, kdo by jednal v rozporu
s tímto zákazem, je vyobcován z církve
ipso facto.“ Tedy Vox in excelso nejenom
že rozpustila templáře, ale i do budoucna zakázala komukoliv vystupovat jako
templář a nosit řádový oděv, tedy bílý
plášť s červeným křížem.
Samozřejmě by bylo možné říci, že
bulla byla vydána již před 700 lety a není
tedy platná, ale opak je pravdou. Papežská bulla jako taková má sílu zákona a je
možno ji zrušit pouze jinou bullou. Platný Codex iuris canonici v Can. 6 praví, že
se zrušují všeobecné nebo místní církevní
zákony, pokud jsou v rozporu s ustanoveními tohoto Kodexu. Vzhledem k tomu,
že Kodex nestanoví ničeho o templářích,
není Vox in excelso s ním v rozporu, tedy
je platná. K stejnému závěru dospěla
i vatikánská tajná archivářka Barbara
Fraleová ve své knize Templáři. Je tedy
zřejmé, že kdokoliv se dnes vydává za
templáře, je tímto skutkem automaticky
exkomunikován z Církve.
Mgr. Zdeněk Kučera, SBLJ
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Starohorský odpust


Dňa 7. júla 2013 oslávila bazilika v Starých Horách svoje patrocínium pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie.
Tento sviatok je pripomienkou Máriinej
cesty za Alžbetou, ktorú vykonala s cieľom podeliť sa o radosť zo svojho počatia. Bezprostredne nadväzuje na sviatok

la prirodzene opýta, ako sa jej počatie
stane, ale následne sa s úplnou dôverou
odovzdá Božiemu zámeru – „nech sa mi
stane podľa tvojho slova“. Každý z nás
vo svojom živote zažíva náročné chvíle a musíme čeliť rôznym problémom,
ale Boh ponúka aj nám garanciu, že nás
v ťažkých okamihoch neopustí, podobne,
ako hovorí prostredníctvom anjela k zaskočenej Márii – „neboj sa, Mária, našla
si milosť u Boha“, povzbudil v závere svojej kázne prítomných o. Ivan.
Po omši pozval miestny správca farnosti, Stanislaw Miernik, OCD, farníkov i prítomných hostí k spoločnému
pohosteniu na terase pri bazilike, ktoré
bolo sprevádzané príhovorom pátra Jána
Holbíka, bývalého starohorského administrátora a toho času farára v Handlovej
Zvestovania, keď anjel navštívil Máriu a nábožnými piesňami miestneho banícv Galileji a oznámil jej Boží zámer po- keho cechu „Richtergrund“.
Počas púte zaisťovala Lazariánska
čatia a porodenia syna Ježiša.
Hlavný celebrant svätej liturgie, Ivan pomoc z Banskej Bystrice a zo Žiliny
Flimel, CSsR, vo svojej homílii veriacim zdravotnícku predlekársku službu prvej
pripomenul práve tento zásadný mo- pomoci a bezplatný pitný režim.
ment v živote Márie, ktorá sa síce anje-

Mariánska púť v Starých Horách
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Žiť spravodlivý a láskou naplnený život
sa stále oplatí, odkázal biskup Chovanec
pútnikom v Starých Horách.
Slávenie Nanebovzatia Panny Márie
patrí k najstarším kresťanským sviatkom
a spomína sa už v prvej pol. 5. storočia.
V roku 1950 ho pápež Pius XII. vyhlásil
za doposiaľ poslednú dogmatickú súčasť
viery. Sviatok vychádza z tradície, podľa
ktorej Panna Mária vstúpila na nebesia
po vzore svojho syna Ježiša Krista nie len
duchom, ale aj telom, čo pre veriacich
predstavuje ústrednú nádej, že aj oni raz
budú vzkriesení.
Najbližšiu sobotu a nedeľu po sviatku,
ktorý oficiálne pripadá na 15. augusta, si
Nanebovzatie Panny Márie pripomínajú veriaci tradičnou mariánskou púťou
v Starých Horách. Tohtoročnú hlavnú
svätú omšu celebroval banskobystrický
biskup, Mons. Marián Chovanec, v nedeľu 18. augusta na Studničke. Za hojnej
účasti veriacich a pútnikov zo širokého
okolia biskup Chovanec vo svojej kázni
poukázal na Pannu Máriu ako na dôkaz
existencie spasiteľnej večnosti, o ktorú by
sme sa všetci mali usilovať. Tak ako Mária nasledovala Krista, aj my máme nasledovať príkladný kresťanský život, ktorý
nás môže priviesť do večnosti v blízkosti
Pána Boha. Podľa biskupa dnešní ľudia
pochybujú o tom či sa ešte oplatí milovať druhých, žiť láskou a konať spravodlivo a odpovede na svoje existenciálne
otázky hľadajú v modernom svete. Ten
však nie je spravodlivý a preto ani nemôže ponúknuť spravodlivú odmenu.
No podľa biskupa práve príklad Panny
Márie, ktorá sa dostala k Bohu svojim
duchom i telom, najlepšie dokazuje, že
Boh za spravodlivý a láskou naplnený
život kráľovsky odmeňuje a že snaha
o takýto život nie je márna.
Na záver liturgie biskup Chovanec
poďakoval všetkým veriacim za účasť,
ako aj osobitne všetkým organizátorom
púte, hudobnému sprievodu, technickému zabezpečeniu či zdravotníckej službe,
ktorú už tradične zaisťovala Lazariánska
pomoc z Banskej Bystrice a zo Žiliny.
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Lazariánska pomoc, ktorej zriaďovateľom je Slovenská komenda Českého
veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho
rádu sv. Lazara Jeruzalemského, poskytuje predovšetkým charitatívnu podporu
zdravotníckym zariadeniam pre paliatívnych pacientov a centrá sociálnych
služieb. Medzi jej patronátne zariadenia
patrí hospic Dom Božieho milosrdenstva
v Banskej Bystrici. Lazariánska pomoc
prevádzkuje zásahovú skupinu prvej
zdravotníckej pomoci a zaisťuje bezplatný pitný režim na katolíckych púťach.
chev. Radovan Ocsovay, KLJ
veliteľ Slovenskej komendy ČVP

FOTO 1 – Slávnostné agapé na terase
pri bazilike počas zborového vystúpenia
Starohorského baníckeho cechu „Richtergrund“ (foto PharmDr. Marcela Ocsovayová)
FOTO 2 – Hlavný celebrant, banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec počas homílie (foto Ing. Marek Sobola, PhD.)
FOTO 3 – Mariánska púť prilákala do
Starých Hôr stovky pútnikov zo širokého
okolia (foto Ing. Marek Sobola, PhD.)
FOTO 4 – Službu zdravotníckej prvej pomoci a bezplatný pitný režim zaisťovala aj
tohto roku Lazariánska pomoc (na snímke
Mgr. Radovan Ocsovay; foto Ing. Marek
Sobola, PhD.)
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Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ
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Jan Blažej Santini Aichl: Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách
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