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Noví řádoví duchovní

Otec Evropy

Sv. Alfons Rodriguez

O knize
Setkání s kardinálem Dominikem Dukou

1200 let od úmrtí Karla Velikého

foto Karel Feitl

foto Tomáš Vrzák

foto Karel Feitl

Slavná mše svatá k výročí Karla Velikého dne 25. 1. 2014

Pozvání ke společné postní rekolekci

I v letošním roce se můžeme společně sejít při postní rekolekci v Mezinárodním centru
duchovní obnovy v Hejnicích a to v termínu 28. 3.–30. 3. 2014
Program začne již v pátek v podvečerních hodinách workshopem velitelů komend.
Další program bude již duchovní a povede jej jak náš vikář duchovního převora o. Pavel
Porochnavec, tak místní farář o. Pavel Andrš a liberecký děkan o. Radek Jurnečka.
Společným setkáváním naplňujeme nejen literu duchovní formace člena Řádu, ale
dává nám možnost se zapojit do Řádového duchovního díla!
Zveme srdečně i postulanty!
Přihlášky k ubytování a ceník si můžete stáhnout z aktualit našeho webu www.oslj.cz
a poslat na uvedenou adresu do 24. 3. 2014.
Petr J. Řehoř KCLJ, CMLJ, kancléř ČVP
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FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY
Hlava Karla Velikého (detail) z lodi
Réal de France, 1694. Paříž, Musée
de la Marine. Foto Cathou Cathare.
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Milý spolubratře, spolusestro…
Když píšu toto zamyšlení, prožíváme dny masopustu, které pozvolna přejdou
do popeleční středy, kdy označením popelce vstoupíme do období postního.
Člověk, který se účastnil třeba karnevalu, nebo podobné oslavy masopustu
v našich městech a vesnicích, hledá i v převleku do karnevalové masky a veselením novou cestu…
Je to ale zvláštní, půst, který budeme prožívat, směřuje k tomu najít alternativy, také nové cesty, osvojovat si je, abychom mohli po nich kráčet následující
období našeho života.
Samozřejmě, nejde tady o atrakci snad několika hodin, z které bychom se
„svlékli“ jako z kostýmu použitého o masopustu… Období půstu nás zve k práci
na sobě: Obraťte se! Čiňte pokání! Ano, já chápu, některá usměrnění Bible
znějí podle některých nerealisticky, nebo dokonce bláznovsky. Vezměme si jen
takovou výzvu, která se bude objevovat v postu častěji než jindy: „Kdo chceš
jít za mnou, zapři sám sebe a vezmi svůj kříž“ (Lk.9,23).
Proto se právem ptáme: To má vést k životu? Ke štěstí? Vždyť to jsou slova,
která spíš ukrajují a tlačí nás k zemi.
Podívejte! Příliš často se setkáváme se skutečností, že to, jak cítíme a jak
prožíváme určité skutečnosti, jaký na ně máme názor, že to je – tedy podle nás
– jediná možnost, jak řešit věci a pokládáme to za obecně platné. Protože my to
tak cítíme a vidíme, tak ať to je platné pro všechny! Samozřejmě si uvědomujeme, že naše mínění nemusí být jedinou správnou cestou, jak problém řešit,
a kromě toho, kdyby i bylo, nemusí být způsob jeho prezentace přijatelný pro
všechny. Uznáváme tedy, že to zatěžuje naše společné vztahy v rodině, v Církvi
neposledně, na pracovištích, a když nedovolíme prosadit se i jinému názoru a
lpíme na svém tak to je něco. Proto nás Ježíš zve k hodnotě zapření, jakémusi
druhu „násilí“ na sobě samotných, které se pak projeví i v mezilidských vztazích
pozitivně. Může to být například osvobozující v rodině, kde jsou rodiče trpěliví
a moudří, důvěřují svým dětem, na pracovištích, v jakémkoliv společenství
v našem budování rytířskosti, když dovedu přijmout názor druhého, popřípadě
si nejasnosti dovedeme přiměřeně vysvětlit – i to znamená jít novou pozitivní
cestou, která nemusí být vždy shodná s našimi představami, které jsme pokládali
za jediné správné. Ano to může naše vztahy obnovit a uzdravit. Ježíš vyzývá
„…ať vezme svůj kříž“ (Mk. 8,34), vše máme takříkajíc „překřížit“, tedy s Kristem
osvobozovat naše vztahy. Ježíš nás volá právě takhle z naší jistoty do svobody a
lásky. On šel touto cestou otevřenou pro druhé. Má jméno Radostné poselství,
ne jako nějaká poučka k zapamatování, kterou si můžeme zapsat, ale jako
uzdravující odpověď připravená na konkrétní život i utrpení.
Přijal alternativu od Otce a to bez toho, že by snad ztratil svou svobodu,
a nakonec uměl říci: „Ne má, ale Tvá vůle ať se stane“ – to připomíná pater
Hans Brunner SVD.
Kdo takto věří, už učinil první krok a překročil hranici, do které byl uzavřen
jeho život. Vstoupil do krajiny Boha. Odtamtud je možné vidět vše v jiném
světle – novém světle.
Dietrich Bonhoeffer radí: „Věříš – tak udělej nový krok!“ S ním opouštíme
sféru lidské bezmocnosti a vstupujeme do sféry Boží všemohoucnosti. Taková
víra mění naší situaci, protože mění nás. V tomto čísle se nám dostává jako
příloha do rukou regule, která je spojena se slibem, jenž je zavazujícím. Někdo
by si mohl položit otázku: Jeho následovat skrze reguli ve 21. století – je to snad
vyšinutí? Toto převyšuje všechny míry světa, otevírá to život, dává mu možnost
jít novými cestami, a ještě víc, dává mu rozlet…
P. Pavel Porochnavec ECLJ, vikář duchovního převora
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slovo bailliho

z velké rady
Z jednání Velké rady 18. prosince 2013
Milé spolusestry a vážení spolubratři,
letošní mírná zima přechází v brzké jaro a zanedlouho nás čekají
řádové exercicie v Hejnicích. Věřím, že i v letošním roce si uděláte ve
svých diářích prostor pro toto důležité setkání, které je věnováno zejména osobnímu usebrání a prostoru pro postní „inventuru“ každého
řádového člena.
V naší činnosti před sebou stále vršíme nové a nové úkoly, snažíme
se zvládat záležitosti rodinné, řádové a pracovní a mnohdy nás to vše
pohlcuje. Stojí tedy rozhodně za úvahu uvědomit si, co je skutečně důležité a nezbytné a co nás mnohdy odvádí od podstaty. Právě k tomu
mohou takové exercicie významně pomoci.
Zároveň nám často chybí čas k tomu, abychom uskutečněné akce
zhodnotili a s odstupem se na ně podívali – „vždyť je zde opět další
úkol, tak hrrr do něj“. Navlékáme jednotlivé události za sebe jako
korálky, ale ten provázek nemá neomezenou nosnost. Je proto nutné
si občas odpočinout, říci si jak dál, oslavit úspěchy a zapít neúspěchy
tak, abychom poučeni a s čistým štítem mohli začít odznovu. I k tomu
slouží naše občasná setkání, takže je pojďme využít naplno.
Jako přílohu naleznete v tomto vydání Reunionu důležitou přílohu – Rukověť svatolazarského rytíře. Je to něco, co jsme všichni
dlouho postrádali, souhrn nejdůležitějších pravidel, řehole a stanov
v takové úpravě, kterou může mít každý člen při sobě v tašce, kapse
či na psacím stole. Důležitou kapitolou je část, věnovaná duchovní
formaci postulantů a členů. Každý v Řádu má své povinnosti, které
vznikaly v minulých desetiletích. Zde je nám velkým vzorem doba
vzniku samostatného Českého velkopřevorství v roce 1937 a jeho vklad
do duchovních hodnot novodobého rytířství. Nemáme se zač stydět,
pokud jsme dali dohromady všechny podmínky a povinnosti tak, jak
byly postupně zaváděny a očekávány, vznikl úctyhodný materiál, nepochybně dokazující, že Řád je v první řadě duchovní institucí s vysokými nároky kladenými na jeho čekatele a členy. Nebylo nutné mnoho
doplňovat, ale je nutné tyto podmínky brát nikoliv jako folklór, ale
jako reálné podmínky řádového rytířského života.
Přeji vám všem, aby se Rukověť svatolazarského rytíře, kterou budou
dostávat také všichni noví čekatelé jako souhrn závazných pravidel,
nestala pouhou ozdobou vašeho pracovního stolu nebo knihovny, ale
aby to byl často užívaný dokument, který bude posunovat každého
z nás (a tím zároveň všechny dohromady) dál, k vyšší kvalitě. K tomu
nám pak pomáhej Bůh, Panna Maria a svatý Lazar!
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Velká rada zhodnotila Řádový den a konstatovala, že setkání se
vydařilo, členové, přátelé a hosté byli spokojeni. VR děkuje csr.
Zuzaně Zahálkové CompLJ za přípravu a distribuci dárečků
pro děti z DPN Opařany. Do postulátu byli přijati spolubratři
Aleš Randl a Zbyněk Rýpar.
Velká rada projednala poslední úpravy návrhu duchovní
formace postulantů, členů a rytířů.

Z jednání Velké rady 15. ledna 2014
Velká rada projednala další kroky k posílení lazariánské skupiny v západních Čechách.
Před exerciciemi v Hejnicích proběhne workshop velitelů
komend, jehož cílem je debata o možnostech, programech a
aktivizaci členů.
Materiál Duchovní formace byl schválen J. E. bisk. Františkem Lobkowiczem, duchovním převorem ČVP. Komplexní
brožura bude vydána tak, aby ji každý postulant a člen mohl
mít neustále po ruce.
Špitálník podal informace o záležitostech Lazariánské pomoci. Získali jsme oprávnění proškolovat zdravotníky a udělovat
kvalifikaci „zdravotník zotavovacích akcí“. To je velký úspěch.
Dále špitálník informoval o úspěšném jednání s ředitelem
Pražské záchranné služby ohledně stáží vojenských zdravotníků.
Velká rada schvaluje další spolupráci s Nadačním fondem
prof. Pafka a děkuje špitálníkovi za vykonané činnosti.

Z jednání Velké rady 18. února 2014
Bailli seznámil přítomné s návštěvou lazariánské skupiny v Plzni, kterou uskutečnil s kancléřem 7. února 2014. Je vytvořena
skupina zájemců o Řád okolo P. Miroslava Martiše, z Maltské
obedience přestoupil cfr. Petr Vavřík.
Bailli seznámil přítomné s návštěvou v Českých Budějovicích, kterou uskutečnil s csr. Kamilou Malinskou 10. února
2014. Na hejtmanství byl představen projekt Ostrolovský Újezd
1. náměstkyni hejtmana pí. Stráské, setkání se zúčastnil také
p. Ing. Mikeš a starosta OÚ p. Němec. Byly dohodnuty další
kroky pro jednání. Následně proběhla návštěva u generálního
vikáře Mons. Adolfa Pintíře s velmi pozitivním výsledkem.
Na základě této návštěvy vyvíjí další činnost také cfr. Randl
ve věci sanace vybraného poutního místa v jižních Čechách.
Dne 13. února se setkali bailli, kancléř a cfr. Petr Blecha se
zástupci Vojenského historického ústavu. Další kroky vyplynou
z tohoto jednání průběžně.

Velká rada vzala na vědomí personální změny a koncepci
LP. Zároveň konstatovala, že kurs první pomoci, organizovaný P. Ondráčkem, členem LP, byl profesionální a bezchybně
připravený.
Velká rada projednala další působení v Milovické iniciativě,
organizované Italským velvyslanectvím, městem Milovice, farností a Řádem. Pro nás je to příležitost k většímu zviditelnění
jako spoluorganizátoři zejména v duchovní části a případném
mezinárodním lazariánském zapojení.
Bailli, kancléř a špitálník se setkali s manželi Neumaierovými a seznámili se s projektem Hnízdo (azyl pro bezdomovce
a ohrožené ženy) v Ústí nad Labem. Před vyjádřením jsme si
vyžádali měsíční čas.
Byla ustavena „historická skupina Řádu sv. Lazara“. Cílem je
koordinace badatelské, akademické, propagační a publikační
činnosti.
Členské příspěvky za ČVP a komendu Slovensko a Polsko
jsou připraveny k odeslání na základě našeho hlášení o počtu
členů. Rakouská komenda bude následovat.
Kancléř informoval o výsledku jednání s medailérem p. Vitanovským a p. Kazdou z firmy Triga, ve věci vyznamenání
„Fide et Merite“.
Postulant cfr. Kupec kompletně představil projekt aukčního
portálu, zaměřeného na zbraně a střelivo, následně na všechny další komodity. Za každou vydraženou položku by byla
odevzdána jistá částka ve prospěch OSLJ. Velká rada vítá tuto
nabídku a poskytne potřebnou součinnost.
Velká rada projednala plánované akce v 1. pololetí roku 2014:
AA12.3. 18:00 mše sv. ke sv. Sophroniovi – Kostel Nejsv. Trojice,
Praha;
AA28.–30. 3. řádové exercicie, Hejnice, organizuje Pražská
komenda;
AA15. 4. křížová cesta na Skalce – organizuje Pražská komenda;
AA2. 5. „audience“ u císaře Karla v Brandýse nad Labem, ČVP
jako spolupořadatel, mše sv. ve Staré Boleslavi, adorace v Kapli
bl. Karla Habsburgského – organizuje Pražská komenda;
AA24. 5. Řádová pouť – Želiv – organizuje cfr. Čejka;
AA19. 6. svátek Těla a Krve Kristovy - Katedrála sv. Víta;
AA14.–15. 6. Formační setkání postulantů, Chotěboř;
AA16. 7. svátek Panny Marie Karmelské – mše v Lysé nad
Labem;
AA25.–27. 7. řádové ostrostřelecké setkání v Holicích
u Pardubic.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme cfr. Bc. Ing. Milanu Čejkovi, BLJ a Českému svazu stavebních inženýrů, oblastní
pobočce Praha za uspořádání sbírky u příležitosti Tříkrálového koncertu. Vybraná částka
byla předána Českému velkopřevorství k použití pro charitativní projekty Řádu.
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Jan Royt, SBLJ

Karel Veliký
Renovatio imperii
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FOTO wikimedia commons a university of michigan

V

letošním roce uplyne 1200 let
od smrti císaře Karla Velikého,
panovníka, jehož říše je považována za jeden z předobrazů dnešní
sjednocené Evropy. Karel Veliký pocházel z významné franské rodiny, která po
dlouhá desetiletí sloužila dynastii Merovejců jako majordomové. Karlův děd Karel Martel (zv. Kladivo, 686–741) zastavil
v roce 732 u Poitiers vpád Maurů vedených emirem Abd ar Rahmánem, který
vládl na Pyrenejském poloostrově. Martel byl papežem Řehořem III. prohlášen
ochráncem říše. Po smrti merovejského
krále Theudericha IV. v roce 737 nechal
neobsazený královský trůn. Vládcem
země se po Martelově smrti (pohřben
v St. Denis) stal jeho syn Pipin III. zv.
Mladší či Krátký, z jehož manželství
s Bertradou, dcerou hraběte Heriberta
z Laonu, se narodil Karel Veliký. Přesné
datum jeho narození neznáme, v literatuře se objevují roky 742, 747, 748 či 751.
O Karlově životě se dovídáme z proslulého životopisu (Vita Caroli Magni) legendické povahy, který sepsal věhlasný
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učenec Karlova dvora Einhard. Karel
Veliký se ujal roku 768 vlády ve Franské říši se svým bratrem Karlomanem.
Po bratrově smrti (pohřben v St. Denis)
v roce 771 se Karel Veliký stal jediným
vládcem říše. V letech 772–804 si podmanil a christianizoval Sasy. Nejprve
nechal zničit jejich posvátný sloup Irminsul a pak je dal hromadně pokřtít
v řece. V roce 774 vtrhl Karel Veliký se
svým vojskem do severní Itálie, kde dobyl Pavii a svrhl langobardského krále
Desideria. O sedm let později se do Itálie vypravil znovu a založil zde Italské
království, podřízené Frankům. Sám se
pak prohlásil langobardským vladařem.
V roce 778 Karlova vojska překročila
Pyreneje, záhy však byla před vojskem
Basků nucena ustoupit k průsmyku
u Roncevalles. Bretaňský hrabě Roland
– velitel zadního voje, aby ochránil při
ústupu hlavní část Karlova vojska, obětavě zadržoval nepřítele a přitom padl.
O tři sta let později vznikl na podkladě
této události Epos o Rolandovi. V roce 787
svrhl Karel bavorského vévodu z rodu

Agilolfingů Tassila III. za to, že se nezúčastnil vojenské výpravy do Akvitánie
a následně ho poručil oslepit. V letech
791 až 803 vyvrátil Karel říši Avarů, rozkládající se přibližně na území dnešního
Maďarska a založil zde tzv. Panonskou
marku. V roce 800 se vypravil Karel Veliký do Itálie a na Boží hod vánoční mu
při bohoslužbě ve svatopetrské bazilice
vsadil papež Lev III. na hlavu císařský
diadém. Karel Veliký byl prý tímto aktem překvapen, neboť údajně zamýšlel si
posadit korunu na hlavu sám. Papežové
na základě této epizody, která je patrně
pozdějším dodatkem, si osobovali právo souhlasu s císařskou volbou a naopak
světští vladaři papeži přisuzovali právo
pouze je korunovat. Takovýto názor sdílel o mnoho staletí později i sám Karel IV.,
jak to postuloval ve Zlaté bule. Rok po
své korunovaci Karel podnikl výpravu
do Španělska, která byla úspěšnější než
ta první. Franské území rozšířil až k řece
Ebro a založil zde tzv. Španělskou marku.
V roce 805 se Karlovo vojsko vedené Karlovým synem Karlem mladším vypra-
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Rekonstrukce kláštera St. Gallen

Dóm v Cáchách (Aachen) s Karlovým oktogonem na fotolitografii z roku 1910
vilo na území Čech. Annales Mettenses v roce 815. Rodinný život Karla Velikého
priores a Chronicon Moissacense hovoří nebyl z dnešního hlediska příliš uspořáo bitvě u Canburgu. České vojsko údajně daný, ale odpovídal intencím doby, v níž
ustoupilo a Karlovy voje zemi popleni- násilně řešené spory mezi příbuznými,
ly. Češi, aby zabránili hladomoru, podle konkubíny a levobočkové u vládnoucích
Annales regni Francorum a Chronicon dynastií nebyly výjimkou. První manželGothanum se zavázali k placení tributu. ství s Gerberou, dcerou langobardského
Důležitým aktem bylo uznání vlády Kar- krále Desideria nebylo v roce 770 konzula Velikého ze strany byzantského císaře mováno a nevěsta vstoupila do kláštera.

V roce 771 se Karel oženil s třináctiletou
Hildegardou, dcerou avarského markraběte Gerolda. Tuto manželku měl Karel
podle pramenů nejraději, povila vladaři
devět dětí, avšak zemřela v pětadvaceti
letech. Záhy se oženil s třetí manželkou
jménem Fastrada, která zemřela v roce
794. Manželství se čtvrtou manželkou
Alemánkou Luitgardou uzavřené roku

FOTO library of congress a archiv autora

Sarkofág Karla Velikého
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800 zůstalo bezdětné. Po její smrti
Karel uvažoval o sňatku s byzantskou
císařovnou Ireno, ale po jejím svržení
s trůnu od sňatku upustil a zůstal vdovcem. Úspěch vlády Karla Velikého byl
založen na dobrých vztazích sacerdotia
a imperia, tedy moci duchovní a světské. Karlova moc se opírala jak o mohutnou dobře organizovanou armádu, tak
o sílu vzdělanosti a zbožnosti, kterou
reprezentovaly velké benediktinské
kláštery (např. Lorsch, Reichenau, St.
Gallen, Fulda) či vzdělaní duchovní, ke
kterým patřil Alkuin z Yorku, Theodulf
Orleánský, Pavel Jáhen, Angilbert, Petr
z Pisy či již zmíněný učenec Einhard.
Důkazem karolinské vzdělanosti jsou
nádherné iluminované rukopisy, opisované v klášterních skriptoriích (např.
Godescalcův evangeliář, Alkuinova Bible)
či vzorná hospodářská struktura klášterů,
kde vedle zemědělství vzkvétala i řemesla.
Není náhodou, že v St. Gallen v té době
vzniká vzorový plán benediktinského
kláštera, který ukazuje, že kláštery byly
plně funkční samostatnou hospodářskou
jednotkou, předobrazem nebeského Ráje.
Duchovní působili přímo na Karlově
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dvoře a podíleli se i na organizaci Karlovy císařské „kanceláře“ a státní správy. Jejím základem se stala hrabství a na okraji
říše tzv. marky. Vzhledem k neexistenci
velkých sídlišť, která by uživila rozsáhlou
Karlovu družinu, císař zakládal tzv. falce
(např. Cáchy, Ingelheim), jejichž správci
měli za povinnost shromáždit dostatek
potravin k dočasnému pobytu panovníka. Sám Karel Veliký nevystupoval jako
orientální despota, ale v tradici vládnutí římského císaře Augusta byl „primus
inter pares“. To ovšem neznamená, že se
svými nepřáteli nakládal „v rukavičkách“,
četné zprávy, zejména ze Saska, svědčí
o opaku. Karel Veliký si velmi vážil
vzdělání, naučil se v pozdním věku latinskému jazyku a znal základy řečtiny.
Ve školách klášterních a dvorských se
vyučovalo na podkladě sedmi svobodných umění. Žák takové školy byl nejprve vzdělán v tzv. triviu, to znamená, že se
nejprve naučil latinskou gramatiku, pak
rétoriku a dialektiku. Po té postoupil ke
studiu quadrivia (aritmetika, geometrie,
astronomie a muzika). Všechny tyto disciplíny byly vyučovány na podkladě děl
antických autorů, jejichž spisy opisovali

ve svých klášteřích mniši. V Cáchách založil Karel věhlasnou dvorskou školu, která byla přístupná i nižším sociálním vrstvám. Zajímavým rysem Karlovy vlády byl
programový návrat k antice respektive
k modelu vlády císařského Říma (Renovatio imperii). Byl zde ovšem podstatný
rozdíl, římští císařové budovali světovou
říši, Karel Veliký se mohl zmocnit pouze
území v Evropě. Viditelným znamením
snahy o Renovatio imperii bylo v duchu
programového historismu používání tzv.
spolií, to je například antických sloupů
přivezených z Itálie při výstavbě cášského
oktogónu, užití římské kapitály v karolinských rukopisech a listinách, napodobení výzdoby antických mincí, užití
antických gem na památkách zlatnictví
Karlovy doby a v neposlední řadě použití
antického sarkofágu s námětem únosu
Persefony k pohřbení těla Karla Velikého v cášském dómu. Dalším důkazem
uvedené Karlovy snahy o programové
navázaní na antiku jsou bronzové dveře cášského dómu, napodobující dveře
římského senátu (později přenesené do
S. Giovanni in Laterano), volná kopie
známé římské vlčice (dóm v Cáchách)
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z bronzu či malá bronzová jezdecká socha Karla Velikého (Louvre, Paříž) pocházející z Met či sokl stříbrného svícnu
ve tvaru římského vítězného oblouku pro
sv. Servatia v Maastrichtu, známý pouze z mladší kresby v pařížské Národní
knihovně.
Výrazem císařské reprezentace Karla
Velikého se stala architektura. Oblíbeným Karlovým sídlem se staly Cáchy,
kde nechal vystavět nádherný oktogón,
v němž byl v roce 814 pohřben. Tento
oktogón odkazoval svým půdorysem ke
stavbám antického i raně křesťanského
Říma (např. Hadrianovo mauzoleum,
baptisterium u S. Giovanni in Laterano,
hrobka Konstancie, dcery císaře Konstantina, mauzoleum sv. Heleny u baziliky SS. Pietro e Marcellino), Jeruzaléma
(Boží hrob), císařského Milána (S. Lorenzo) či Theodorichovy královské Ravenny
(S. Vitale). Součástí komplexu v Cáchách
byla velká aula (dnes budova radnice),
v níž přijímal k audienci významné hosty. Stejně velkoryse byla budována falc

v Ingelheimu, která připomínala svým
sloupořadím Trajánovo fórum v Římě.
Po celé říši podporoval Karel Veliký
stavby nových klášterů. Šlo o rozsáhlé
komplexy s kostely bazilikálního typu
uzavřenými jednou či dvěma apsidami.
Interiéry byly vyzdobeny nástěnnými
malbami, vzácněji mozaikami.
Karlovým nástupcem měl být jeho
syn Karel mladší (772–811), jenž se stal
neustrijským králem, avšak zemřel tři
roky před Karlovým odchodem na věčnost. Po Karlově smrti byl nastolen na
trůn další jeho syn Ludvík I. Pobožný
(778–840). Problémy nastaly, když v roce
827 vpadli do pohraničních oblastí nájezdníci ze Španělska a poplenili celé
území. V císařské rodině vznikly spory,
jak na tuto situaci reagovat. Výsledkem
byly dva pokusy o Ludvíkovo sesazení
s trůnu v letech 830 a 833. Převrat v roce
833 zorganizovali Ludvíkovi synové: Pipin I. Akvitánský, Lothar I. Franský a
Ludvík Němec za podpory papeže Řehoře IV. Záhy však mezi nimi vypukly

spory o rozdělení říše, které eskalovaly
po Ludvíkově smrti v roce 840. Lothar
se chtěl zmocnit vlády, avšak byl svými
bratřími poražen. Nakonec přece jenom
sourozenci došli kompromisu a v roce
843 uzavřeli ve Verdunu tzv. Verdunskou
dohodu, podle níž Ludvík II. Němec
se stal vládcem Východofranské říše
(prakticky území dnešního Německa);
Karlu II. Holému byla svěřena vláda nad
Západofranskou říší (v podstatě území
dnešní Francie); Lothar, jenž obdržel
císařský titul, se usadil v Itálii a vládl
Středofranské říši (území mezi Rýnem
a Rhônou, Itálie). Lothar se s takovýmto
kompromisem nikdy nesmířil a dál se
snažil uchopit veškerou moc do svých
rukou a proto Verdunská smlouva došla
svého naplnění až po Lotharově smrti
v roce 855. Karlovi nástupci již nikdy nedosáhli moci, kterou vládl Karel Veliký.
Byli to až Ottonci, kteří se opět pokusili
v duchu Renovatio imperii vytvořit univerzální říši.

ýznamný německý historik
Ernst Kantorowicz ve své věhlasné knize King’s Two Bodies
uvažuje o tom, že svatí panovníci mají
dvojí tělo – přirozené a politické. Význam politického těla svatého panovníka spočívá v tom, že hraje ideovou roli
v „politické“ teologii středověku. Velmi
dobře charakterizuje úlohu svatých panovníků zvolání „král je mrtev, ať žije
král“, to znamená, že přirozené tělo
spočinulo pod nádherným náhrobkem
či v relikviářové tumbě, tělo politické pak
žilo v politických koncepcích vládnoucích dynastií po celá staletí. Tak je tomu
i s politickým tělem sv. Karla Velikého.
Kult Karla Velikého vzkřísil císař Fridrich I. Barbarossa. Z jeho podnětu byly
v cášském dómu vyzdviženy z hrobu
ostatky Karla Velikého a následně prohlásil roku 1165 kolínský arcibiskup a
císařův kancléř Reinhard von Dassel
Karla Velikého za svatého. Stalo se tak se
souhlasem vzdoropapeže Paschalise III.
a proti vůli tehdejšího papeže Alexandra
III. V roce 1176 byla úcta ke sv. Karlu Velikému povolena pouze pro Cáchy, poz-

ději i pro další místa (např. Ingelheim,
Praha).
Na odkaz svého dědečka Fridricha I.
navázal císař Fridrich II. jenž se také
snažil vytvořit sjednocenou říši podle
vzoru Karla Velikého. Proto se programově přihlásil k odkazu velkého císaře.
V cášských zlatnických dílnách nechal ku
příležitosti ročního výročí bitvy u Bouvines, v níž bylo rozhodnuto o obsazení
trůnu římských králů právě Fridrichem,
zhotovit nádhernou relikviářovou tumbu
pro ostatky Karla Velikého. V den výročí
bitvy 27. července 1215 osobně Fridrich II.
uložil kosti Karla Velikého do tumby.
Ikonografie tumby vyjadřuje myšlenku
legitimity vlády dynastie Štaufů jako dědiců Karlovců a Ottonců, neboť na bocích
tumby spatřujeme postavy osmi vladařů reprezentujících jmenované dynastie:
Jindřicha II., Otty I., Otty II., Otty III.,
Karla Tlustého, Jindřicha III., Jindřicha IV.,
Otty IV., Jindřicha I., Zwentibolda, Lothara I. a Ludvíka Zbožného. Víko relikviáře zdobí scény z legendického života
Karla Velikého koncipované na základě
legendárního životopisu Karla Veliké-

ho Historia Karoli Magni et Rothalandi,
údajně sepsaného biskupem Turpinem
z Remeše, jenž je na tumbě také zobrazen.
Na první čelní stěně spatřujeme postavu
Madony s archanděly Gabrielem a Michaelem, na druhé pak trůnícího Karla Velikého, doprovázeného papežem Lvem III.
a biskupem Turpinem.
Úcta, kterou Karel IV. vzdával Karlu
Velikému, souvisí s jeho korunováním na
římského krále a později na císaře. Cesta
ke koruně římského krále však nebyla
lehká. V cestě mu stál císař Ludvík Bavorský, jehož stoupenci ovládali Cáchy,
proto byl Karel IV. poprvé korunován
na římského krále 26. listopadu 1346
kolínským arcibiskupem Walramem
z Jülichu nikoliv v cášském dómu, ale
v kostele sv. Cassiana v Bonnu. Po několika neúspěšných pokusech být korunován v cášském dómu se Karel IV.
přece jenom dočkal, neboť 25. července
1349 mu korunu římských králů vsadil
na hlavu trevírský arcibiskup Balduin.
Korunu také přijala Karlova manželka
Anna. Na památku korunovace věnoval
Karel IV. do cášského pokladu relikviářo-

V

Portrét Karla Velikého v Kapli sv. Kříže
na Karlštejně
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FOTO wikipedia(podpis) a archiv autora

Druhý život Karla Velikého a jeho úcta v Čechách

vou bustu Karla Velikého a dal jí ozdobit
domácí korunou, kterou byl v Cáchách
korunován. Po náhlé smrti Ludvíka
Bavora došlo k dohodě Karla IV. s jeho
příbuznými. Na počátku roku 1350 vydal
Ludvík Bavorský Karlovi říšské svátostiny. Z Mnichova je přivezli do Prahy na
Květnou neděli 21. března 1350 olomoucký biskup Jan a nejvyšší purkrabí Vilém
z Landštejna. Mezi nimi se nacházely
i relikvie spojované tehdy s Karlem Velikým: meč, roucho a koruna. Tyto relikvie
byly poprvé ukazovány lidu z kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze při
příležitosti svátku Svátostí v roce 1369.
Podle Kodexu s inventárním číslem IX
byly relikvie spojené se sv. Karlem Velikým ukazovány při tzv. kratším obřadu,
a to při čtvrtém ukazování, poté co bylo
zpíváno „Ingressus Pilatus“. Relikvie sv.
Karla Velikého byla uložena také v pokladu na hradě Karlštejn, jak víme ze soupisu relikvií z roku 1515. V roce 1645 byly
relikvie z Karlštejna přivezeny do Prahy a
přivtěleny do svatovítského pokladu. Na

Půdorys kostela P. Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově
Karlštejně byl Karel Veliký jako předek
Karla IV. připomenut v rámci tzv. Lucemburského rodokmene, jenž zdobil
velký sál císařského paláce. Na konci 16.
století tento cyklus namalovaný Mikulášem Wurmserem ze Štrasburku zanikl,
ale známe ho z kopiáře zv. Kodex Heidel
bergensis (NG v Praze), jenž vznikl v letech 1574–1575. Výrazem úcty Karla IV.
ke Karlu Velikému bylo také čestné umístění jeho zobrazení v Kapli sv. Kříže na
Karlštejně. Nachází se na severní stěně
kaple uprostřed sboru svatých králů a
sv. Karel Veliký jako jediný ze svatých
vladařů má na hlavě malou korunu. Snad
největší pocty se Karlu Velikému dostalo
v Praze tím, že mu byl zasvěcen v roce
1377 na Karlově kostel kláštera augustiniánů kanovníků. Jeho stavba však probíhala již od roku 1350. Jako odkaz na
cášskou kapli Karla Velikého má pražský
kostel centrální polygonální loď. Podle
některých badatelů (Z. Hledíková), byly
v tomto kostele zasvěceném vedle Karla
Velikého také Panně Marii, uchovávány

relikvie přivezené do Prahy z Karlštejna
v předvečer svátku relikvií. Jako volitelé
římského krále udržovali čeští králové
velmi dobré vztahy s Cáchami i po smrti
Karla IV., jak o tom svědčí tzv. český oltář,
který patrně objednal český král Ladislav
Pohrobek.
Ke Karlu Velikému se přihlásila i dynastie Jagellonců, vládnoucí v Čechách
od roku 1471. Roku 1502 se Vladislav II.
oženil s příbuznou francouzského krále Annou z Foix, která mu porodila dvě
děti, následníka trůnu Ludvíka a dceru
Annu. Anna z Foix nechala pořídit pro
kostel Panny Marie a Karla Velikého dvě
vitraje, s vlastním znakem a s postavou
Karla Velikého. Důvodem takovéto donace byla snaha v duchu Renovatio regni
navázat na slavnou dobu Karlovu, oslavit
svého předka a připomenout nároky Jagellonců na tradiční pozici českých králů
v kurfiřtském sboru volitelů římského
císaře. K tradici Karla Velikého se později přihlásili i Habsburkové.

Podpis Karla Velikého
(„Signum KAROLVS Caroli
gloriosissimi regis“)

Noví řádoví duchovní
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P. Miroslav Martiš, CM, ChLJ

svěcen a působil v Košicích jako farář a
vězeňský kaplan. Je misionářem společnosti sv. Vincence z Pauly, tzv. lazaristů.
Svatý Vincenc z Pauly (*1581 Gaskoňsko,
†1660 Paříž) byl francouzský kněz, v roce
1625 založil kongregaci lazaristů. Založil
také Společnost dcer křesťanské lásky a
je považován za jednoho ze zakladatelů
moderní charity a péče o chudé. (Velký
článek o něm z pera našeho spolupracovníka Mgr. Jana Jeřábka, CompLJ, jsme
přinesli v Reunionu 5/2011.)
Otec Miroslav pobýval v Paříži, od
roku 2003 je v Plzni. Byl konzultantem
diecézního biskupa, vede Slovenské
katolické centrum v Plzni a je pověřen
duchovní službou ve vězení na Borech.
Stal se členem Maltské obedience a po
několika letech působení v jejích řadách
požádal o přestup do našeho Řádu. Tomuto přání J. E. velmistr rád vyhověl a

o. Martiš přestoupil v hodnosti řádového
kaplana ChLJ. Jeho cílem je nadále pracovat v západních Čechách.
P. ThLic. Norbert Jan Maria Hnátek
OT, Ordo Equitum Teutonicum vykonává duchovní službu ve farnostech Luká,
Chudobín a Náměšť na Hané (děkanát
Konice). Řád Německých rytířů se řídí
také Řeholí sv. Augustina a společně se
svatolazarskými rytíři mají jako společné patrony Pannu Marii a sv. Alžbětu
Durynskou.
Otec Norbert se narodil v r. 1974 a působil také jako pedagog Církevní konzervatoře Řádu Německých rytířů v Opavě.
K Řádu byl přizván J. E. velmistrem jako
SChLJ, Cappellanus Maior ad honorem.
Vítáme nové spolupracovníky a přátele
v naší lazariánské rodině.
—red
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Mým posláním je nést znamení kříže v obou jeho dimenzích: úcty a lásky k Bohu a úcty a lásky k člověku, který byl
stvořen k Božímu obrazu.

V
repro reunion

P

ři mši sv., sloužené při příležitosti svátku sv. Basila Velikého, řádového patrona, přistoupili dne
7. ledna 2014 k Českému velkopřevorství
dva duchovní. Tuto významnou událost
jsme oslavili ve Svatováclavské kapli Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Oba
duchovní jsou již členy kanonických
řádů (ostatně jako většina duchovních
v ČVP) a tak samozřejmě kromě poslušnosti Církvi budou i nadále v první řadě
plnit povinnosti ke svému řádu. Působení v Řádu sv. Lazara je pro ně doplňkem
k tomuto působení, a věříme, že to bude
spolupráce pro všechny strany prospěšná.
P. Miroslav Martiš CM, Congregatio
Missionis je rektorem kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni – Borech. Narodil se
v r. 1968 v Ilavě na Slovensku a po střední
škole se stal uměleckým brusičem křišťálu. Po studiu teologie byl v r. 1994 vy-

Generální kaplan řádu sv. Lazara
Dne 14. září 2012 během slavnostní investitury Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, konané na svátek Povýšení sv. Kříže, se Dominik
Duka stal novým Generálním kaplanem Řádu.
V duchu historické tradice bude garantem spirituálního vedení Řádu v souladu s principy
katolické nauky a ekumény. Kardinál Duka je
tak v pořadí již třetím, původně královéhradeckém biskupem, který přijal Svatolazarský
kříž a patronát nad duchovním působením
řádu v České republice, ale poprvé v dějinách
s působností pro převorství a komendy po celém světě. Při příležitosti své investitury vyzdvihl především oběť, kterou svatolazarští rytíři
přinesli během druhé světové války či v době
komunistické perzekuce, kdy několik řádových
členů podstoupilo mučení a smrt v koncentračních a pracovních táborech. Duchovní Velkokříž sv. Lazara přijal kardinál Duka během
ceremonie v katedrále sv. Víta na Pražském
hradě z rukou 50. velmistra řádu Jana hraběte
Dobrzenského z Dobrzenicz a předsedy řádové vlády Charlese-Philippa Prince ďOrleáns,
vévody z Anjou, za přítomnosti papežského
nuncia v České republice, Giuseppe Leanzy.
Slavnostní liturgie se zúčastnili duchovní
a zástupci sedmi řádových jurisdikcí spolu
s představiteli Českého velkopřevorství. (str. 61)

foto Římskokatolická farnost Náměšť na Hané a Daniel Vojtíšek

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT, SChLJ

Ukázky z knihy

loňském roce oslavil své významné životní jubileum náš
generální kaplan, otec kardinál
Dominik Duka. Při té příležitosti byla
vydána řada článků, zaznělo množství
rozhovorů a těsně před Vánocemi se
na pultech knihkupectví objevila kniha
autorské dvojice Pavel Veselý – Renáta
Lucková Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP. Knihu, která má úctyhodných 424 stran, vydalo nakladatelství
IKAR, ISBN 978-80-249-2387-1. Je zde
popsána pozoruhodná životní pouť otce
kardinála, vzpomínky mnoha význam-
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ných osobností veřejného života, promluvy a přednáška, vzniklé v době jeho
úřadu pražského arcibiskupa. Kniha je
doplněna množstvím fotografií, heraldickými tabulemi a informacemi o katolické
církvi v České republice.
Vzhledem ke členství otce kardinála
v našem řádu je zde na několika místech
tato skutečnost také připomínána. Kniha
stojí za přečtení a zařazení do knihovny
jako významný dokument o výjimečné
osobnosti otce kardinála.
Ondřej Vanke, bailli

Znak Velkého kaplana a velkokřižníka OSLJ
Čtvrcený štít,
v 1. a 4. poli znak
pražského arcibiskupství, ve 2. a 3.
poli osobní znak
s vloženou hlavou
štítu, stříbrnou se
zeleným křížem.
Štít je podložen
zeleným osmihrotým křížem, ovinut zelenou
stuhou svatolazarského velkokříže, podložen
arcibiskupským křížem a palliem, vše převýšeno kardinálským kloboukem, dole páska
s heslem.Tato kresba využívá druhou možnost
(oproti předchozí), jak vkomponovat do štítu
hlavu s řádovým znakem. V tomto případě patří Řádu svatého Lazara a právo na její užití je
spojeno s hodností velkokříže. Kardinálové jsou
přímými následníky svatých apoštolů, proto
neexistuje žádná hodnost, která by mohla jejich
důstojnost zvětšit, a podobně nejsou žádné od
znaky, které by mohly zvýšit prostou vznešenost
jejich znaku. Je zvykem, že pro oficiální potřeby
užívají pod znakovým štítem pouze dekorace
(pokud jsou jejich nositeli) rytířského Řádu
Božího Hrobu a Suverenního řádu sv. Jana
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty (SMOM, zvaného Maltézský). Tato kresba (a podobně
i další dvě) může sloužit jen pro řádové nebo
soukromé příležitosti. (str. 378)
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foto Philadelphia Museum of Art

foto The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Francisco de Zurbarán: Vidění sv. Alfonse Rodrigueze, 1630, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Sv. Alfons Rodriguez SJ

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

J

sou-li životy mnohých svatých mužů a žen poznamenány nutností vyrovnávat se s různými životními ztrátami,
onemocněními a protivenstvími, pak sv. Alfons Rodriguez (1531-1617) tuto linii umocňuje. Narodil se v početné rodině
dobře situovaného obchodníka, charakterizované katolickou
zbožností. Jeho studia na koleji v Alcala byla otcovou smrtí
přerušena, Alfons je nucen vrátit se do Segovie, kde ve věku
17 let přebírá vedení obchodu – následuje však rychlý úpadek;
podobně končí i další obchod po uzavření manželství s Marií
Suarezovou. Po smrti bratra Diega umírá Alfonsovi dcera, po
vleklé nemoci manželka, po jejímž úmrtí zůstává Alfons sám
s tříletým synem a téměř bez existenčních prostředků. Poslední
ztrátu nejbližších vztahů – smrt syna v r. 1565 – začíná Alfons
prožívat jako postupné nasměrování k novému způsobu života:
v následujících šesti letech začíná psát paměti, v důsledku působení milosti a předchozí životní linie u něj dochází k vnitřní
proměně a dostavují se i některé mystické zkušenosti.
V r. 1569 konzultuje ve Valencii s P. Santanderem otázku svého
povolání a na jeho doporučení začíná znovu chodit do školy;
budoucí světec žil v této době z almužen a teprve později byl
přijat k výuce a výchově dvou dětí v domě váženého obchodníka. Do Řádu Tovaryšstva Ježíšova byl vzhledem k vyššímu
věku a tělesné slabosti přijat rozhodnutím provinciála až po
dvojnásobném odmítnutí a noviciát zahájil v r. 1571 v Jezuitské
koleji ve Valencii.
Po složení slibů zastával Rodriguez po více než třicet let post
vrátného a pomocníka sakristiána v montesionské koleji na Mallorce; vedle praktikování sebezáporu a modlitby, s níž budoucí světec spojoval i „zahojování emocionálních výkyvů“, jsou
i některé jeho další zkušenosti srovnatelné jak se zkušenostmi sv.
Terezie od Ježíše, tak především sv. Jana od Kříže: světec uvádí
např. výskyt jakési „mdloby všech duševních schopností, zvláštní
slabosti, ...malomyslného zármutku, ...krajní opuštěnosti a ...temnoty noci...“, interpretovatelné jako stavy mystického očišťování
(srov. Temná noc a Výstup na horu Karmel sv. Jana od Kříže);
tyto zkušenosti byly na výzvu zpovědníka v r. 1594 zaznamenány
pod názvy Muka lásky a Muka pro víru. U sv. Alfonse se v letech
1583–93 objevovalo i prožívání mučivých bolestí při ranní modlitbě, výkyvy emocí, je u něj popsáno několikadenní vytržení
i dočasná ztráta vědomí těla. Obyvatelé Palmy v něm viděli již za
jeho života světce a Alfons byl postupně navštěvován a písemně
oslovován mnohými církevními a světskými osobami a žádán
o radu a přímluvu v obtížných situacích; literatura uvádí mnoho takto vyslyšených proseb. Budoucí světec se rovněž věnoval
apoštolátu a ve vztahu k nadřízeným a k řádovým pravidlům
usiloval o dokonalou poslušnost.
Ve svých záznamech zmiňuje Alfons nestálost světa, žádoucnost odtržení srdce od nadměrné péče o pomíjející záležitosti a
žádoucnost odumírání výkyvům emocí... tato forma „odumření
světu“ je jím samým v duchovním zápisníku zmiňována jako
jakási „smrt srdce“ a Alfons sám byl v Palmě s úctou nazýván
„mrtvým bratrem“.
V r. 1607 byl světec vzhledem k věku a k dlouhodobému onemocnění z úřadu vrátného uvolněn a na výzvu představeného
začíná v r. 1604 psát paměti. Počátkem r. 1617 u něj dochází
k výraznému zdravotnímu zhoršení a v říjnu téhož roku Alfons
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Rodriguez umírá. Jeho ostatky jsou uloženy v kapli P. Marie
v montesionském kolejním chrámu na ostrově Mallorca.
Příběh tohoto laického bratra, charakterizovaného výraznou
dokonalostí v duchovním a v řádovém životě i obdarováním
vyšším stupněm kontemplativní modlitby, je současně příkladem
povolání „vytepaného“ výraznými lidskými ztrátami... Člověk
všech dob byl však přinejmenším více či méně nevědomému
strachu z podobných neočekávaných ztrát či z onemocnění
vystaven a ani současná nesrovnatelně vyšší úroveň lékařských
možností nedovede takovou možnost zcela odstranit; rovněž
individuální prožitkově-emocionální reakce na podobné ztráty se v základu pravděpodobně nebudou příliš lišit; z hlediska
eschatologické perspektivy to nicméně může být právě prožitek
žalu a zármutku (a jeho odpovídající „zpracování“), který již
v tomto bytí naznačuje možný nástup cesty očistné, v příznivém
případě možnost alespoň dílčí objektivizace, sublimace a zaintegrování takové – často velmi bolestné – zkušenosti do života;
to by mohlo např. znamenat – byť i s delším časovým odstupem
– nástup nového životního nasměrování, hlubší ztotožnění se
s řádovou regulí, zahájení postulátu, činnosti charitativního charakteru podobně, jako tomu bylo u sv. Alfonse. Tak i tento světec,
u něhož byl hlubinně-spirituální vklad realizován nejprve vně,
aby se vnitřním procesem transformoval v cestu kontemplativně-mystickou, představuje při dostupném slití horizontů možnou cestu k uvolnění a proměně některých úzkostných obsahů,
skrytých v nevědomí člověka současné pluralitní společnosti
(srov. Pastorální konstituci GS, čl.4-10) a zároveň určitou roli
iniciující, zprostředkující a skrytým způsobem i „zástupnou“...
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zprávy z komend

lazariánská pomoc

Slávnosť spoločenstiev na sviatok Obrátenia sv. Pavla so vzácnou relikviou
V sobotu, 25. januára sa v Žiline na sv.
omši spoločenstiev zúčastnila aj Slovenská komenda Českého velkopřevorství.
Slávnosť sa konala v Kostole Obrátenia sv.
Pavla práve pri príležitosti sviatku tohto
svätca. Celebrantom sv. omše bol gvardián br. Krišpín Vladimír Nociar, OFMCap.
Liturgiu ozvláštnila kázeň br. Jakubrafaela Pataya, OFMCap., ChLJ, rektora
kostola, ktorá rozoberala ikonografiu
hlavného oltára. Výkladom podobenstiev rozoberal um barokových majstrov,
prostredníctvom ktorých sa obrazmi,
sochami a plastikami prihováral Pán aj
tým najposlednejším. Pripomenul, že
keď zídeme z cesty a padneme, Boh nás
vždy prijme, pretože sa môžeme obrátiť
aj v našom živote, podobne ako sv. Pavol.

Hlavnému oltáru v minulosti dominovala veľkoplošná maľba Obrátenia sv.
Pavla od sliezskeho barokového maliara
Jána Ignáca Cimbala. Po odstránení z oltára a nevhodnom uskladnení bol obraz
v dezolátnom stave sústredený do zbierok
Považského múzea v Žiline a po náročnom reštaurovaní inštalovaný v kaplnke
na hrade Strečno. V súčasnosti je v depozitári múzea. Okrem tohto obrazu sa
naďalej v Kostole Obrátenia sv. Pavla nachádzajú tieto Cimbalove diela: Ukrižovanie, Sv. Ján Nepomucký, Sv. Alojz Gonzaga
a Smrť Františka Xaverského, ktoré mali
byť pôvodne tiež súčasťami bočných oltárov, ale zrejme z finančných dôvodov
žilinskí Jezuiti, ktorým kostol patril nikdy
tieto oltáre nezrealizovali.

Na oltári počas slávnosti stál vzácny
barokový relikviár s časťou kosti sv. Pavla,
zrejme jedinou na Slovensku. V závere
liturgie predstavil rád sv. Lazara a jeho
ciele na poli charity, rytierstva a kresťanskej viery člen Slovenskej komendy
chev. Marek Sobola, KLJ. Otec Krišpín
potom pripomenul aj vznikajúcu spoluprácu kapucínov s rádom sv. Lazara. Jej
prvé hmatateľné výsledky si odniesli na
pamiatku všetci zúčastnení. Komenda
zabezpečila tlač sv. obrázkov a záložiek
s témou sv. Pavla (každú po 2500 kusov), ktoré boli na sv. omši požehnané
relikviárom. Svätej omše sa zúčastnil aj
chev. Daniel Holeček, KLJ s postulantom
MUDr. Jurajom Lexmannom.
Radovan Ocsovay, KLJ

Zprávy z jižních Čech
Skončené období vánoční je vždy v srdci
každého křesťana spjato s tou částí jeho
duchovního života, kdy si připomíná narození našeho Pána Ježíše Krista. Nejinak
je tomu i u členů jednotky Lazariánské
pomoci z jihu Čech. Účast zástupců jednotky na prosincovém Řádovém dni, kde
se stali Aleš Randl a Zbyněk Rýpar postulanty Řádu, či jejich účast na lednové
mši věnované vzpomínce na jednoho
z patronů Řádu, konkrétně sv. Basila, je
toho důkazem.
Jihočeši si ale v letošní mírné zimě našli čas i na další aktivity spjaté s Lazariánskou pomocí a Vojenským a špitálním
řádem sv. Lazara Jeruzalémského. Za
zmínku stojí jejich deklarování připravenosti zapojit se do projektu „Ostrolovský

Záložka so sv. obrázkom, ktoré kapucínom venovala Slovenská komenda (foto Marek Sobola)
Zúčastnení členovia Slovenskej komendy, zľava:
Mgr. Daniel Holeček, Mgr. Jakubrafael Patay,
Ing. Marek Sobola, PhD. a MUDr. Juraj Lexmann
(foto Miroslava Holečková)
Relikviár sv. Pavla, (foto Lukáš Macek)

Újezd“, a to jak v jeho přípravné fázi, tak
i ve fázi realizační. Dále lze zmínit činnosti související s vytipováním opuštěné
sakrální stavby malého rozsahu na území
Jihočeského kraje za účelem případného převzetí dlouhodobé patronace nad
tímto objektem. Nemůžeme samozřejmě
zapomenout ani na jejich aktivity související s dlouhodobou podporou Dětské
psychiatrické nemocnice v Opařanech.
V rámci akce „kasičky“ bylo v lednu na
konto Řádu předáno 1468 Kč, které se
i přes velké množství charitativních sbírek v adventním čase podařilo vybrat na
sběrném místě v Písku. Zároveň bylo
zajištěno obnovení výlepových ploch
v Praze Na Knížecí, v Táboře u nádraží
a na jednom ze sídlišť v Písku, které upo-

zorňují na možnost zasílání DMS. Díky
spolupráci s panem Liborem Kalmánem
z vydavatelství Český domov, které vydává městské zpravodaje v cca 50 velkých
městech či pražských městských částech,
se začal dařit průnik do dalších tištěných
periodik. Jako první se podařilo zdarma uveřejnit letáček propagující DMS
v Letňanských listech, které vycházejí
v desetitisícovém nákladu. A je zde příslib, že postupně vyjde letáček v dalších
městských zpravodajích.
Doufejme, že tyto aktivity přinesou
potřebnou pomoc nejen DPN v Opařanech, ale přispějí i k propagaci samotného Řádu.
Zbyněk Rýpar

nové knihy
téměř všechny otázky související především s historickými a výtvarnými aspekty
heraldiky. Obsahuje několik set typických znaků, které dostatečně ilustrují
rozsah výrazových možností tohoto
oboru. Kniha se krom jiného dotýká
i dalších pomocných věd historických
a v základních obrysech zachycuje též
vývoj naší státnosti v symbolice znaku.
V závěru předkládá vícejazyčný slovník
s heraldikou souvisejících pojmů, který
v naší zemi dosud nebyl zpracován.
480 stran, 176 × 246 × 36 mm, vázaná
EAN: 9788086781211
ISBN: 978-80-86781-21-1

Henry C. Pohanka
Heraldika v souvislostech
Agentura Pankrác 2013
Publikace se pokouší svébytným způsobem ukázat, že heraldika je provázána
celou řadou historických, ideových, sociálních a věcných souvislostí. Vychází
z toho, že heraldika naší provenience je Jan Pelant
nedílnou součástí evropského kontextu, Erby české, moravské a slezské šlechty
a tak také na ni pohlíží. Odpovídá na Nakladatelství Lidové noviny 2013
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Kniha plzeňského historika představuje
erby a stručné dějiny 610 šlechtických
rodů, žijících a působících v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, které sehrály
v historii naší země významnou roli.
Každý erb je v knize posuzován ze
čtyř hledisek: nejprve je každý tzv. blasonován (popsán), pozornost je věnována jeho historizování (výkladu dějin),
kritice (rozboru a posudku) i jejich
vlastnímu kreslení. Kniha uvádí esej
o dějinách a významu šlechtické heraldiky a o fenoménu, kterým bezesporu
česká, moravská a slezská šlechta byla a
stále je. Závěr knihy doplňují seznamy
erbovních figur a základní literatury
k problematice šlechty.
624 stran, 23,5 × 16,5 cm, vázaná
EAN: 9788074222542
ISBN: 978-80-7422-254-2

Pro texty bylo použito nakladatelských
anotací.
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Heraldické střípky

Sir Henry VII., hrabě pařížský
(1933–)
Na modrém štítě tři zlaté lilie (2,1). Štít je
položen na modrý, zlatými liliemi posetý, hermelínem podšitý pavilon završený
královskou modře vyloženou korunou.
V záhybech pláště jsou zavěšeny dekorace
vpravo Řádu sv. Lazara a vlevo Společnosti Cincinnati.
Zatímco štítové figury a tinktury
jsou dané, honosné kusy poskytují obvykle řadu možností – jejich výběrem je
možné vyjádřit nebo zdůraznit určitou
skutečnost. Řád sv. Lazara a americkofrancouzská Společnost Cincinnati byly
v době Francouzského království pod
ochranou krále. Jestliže se k této ochraně
hlásí i dnes (stejně, jako se hlásily k jeho
otci, Siru Henrymu VI.), vyjadřují tím,
že považují Sira Henryho VII. za právoplatného dědice francouzských králů,
tedy de iure za krále Francie.

16

Charles hrabě OtzenbergerDetaille (1881–1944)
Štít se stříbrnou hlavou, v ní zelený heroldský kříž. Dole polceno, vpravo červené pole se stříbrnou (?) hlavou oddělenou
sedmkrát zalomeným pilovitým řezem
(čtyři a půl zubu), vlevo stříbrné (?) pole
s obdobnou červenou hlavou. Štít korunovaný perlovou hraběcí korunou, podložený svatolazarským křížem a ovinutý
svatolazarskou kolanou a provázený po
stranách dvěma vztyčenými klíči (zuby
nahoře dovnitř) je položen na svatolazarský řádový plášť podložený kosmým
mečem a šikmým žezlem (resp. velitelskou
holí). Po stranách koruny řádové heslo.
Jeden z otců současné podoby svatolazarského Řádu, někdy mylně označován za velmistra (sám ale užíval titul
superintendent, velmistrem byl v exilu
vévoda sevillský). Jeho osud dobře
předznamenává lesk i bídu Řádu, jak
ji známe dodnes. Znak je zřejmě nový
(stejně jako hraběcí titul). Trochu záhadné jsou klíče podle štítu. Podobné
klíče jsou známé ze znaků papežského
dvora, přidávali si je takto do znaku
maršálové konkláve, tedy italští, papežskému dvoru věrní šlechtici, kteří
měli tu čest velet personálu dbajícímu
o bezpečí a potřeby kardinálů, volitelů
nového papeže. Tím ovšem hrabě Charles samozřejmě nebyl a ani nemohl být.

Baron Augustin-François de
Silvestre (1762–1851), rytíř Řádu Čestné legie, rytíř a herold Řádu sv. Lazara,
Modrý štít s nachovou (fialovou) hlavou, v ní zlatá královská červeně vyložená koruna. Dole zlatá krokev provázená
třemi zlatými (nebo přirozenými) žaludy se dvěma lístky na stopce (někdy i bez
lístků, obrácené nahoru). Štít je podložen
svatolazarským křížem a korunován francouzskou baronskou korunou, pod ním
jsou zavěšeny dekorace řádů Čestné legie
a sv. Lazara.
Pozoruhodný muž mnoha talentů,
kreslíř, básník a dramatik, přírodovědec,
knihovník. Bez ohledu na své materiální ztráty a nutné obtíže zůstal věrný
králi Ludvíkovi XVIII., sdílel s ním exil
a až s ním, v jeho službách, se vrátil do
vlasti. Odměnou mu byl baronský titul
a Čestná legie.

stránku připravil
Croix Amaranth
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Šek pro DPN Opařany

U příležitosti tradičního adventního koncertu souboru duchovní hudby Musica da chiesa pro pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech předali zástupci Řádu primářce a ředitelce
ústavu paní MUDr. Ivě Hodkové další šek s částkou 30 000 Kč na podporu léčebných programů.

Naši jubilanti

cfr. Robert Šíma, SBLJ
2. února, 35

cfr. Michal Brich, SBLJ
8. února, 35

cfr. Milan Čejka, BLJ
9. března, 55

Přejeme všem hojnost Božího požehnání a spokojenosti v rodinném i pracovním životě.
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Pisanello (před rokem 1395, Pisa – 1455, Mantova), vlastním jménem
Antonio Pisano, byl italský malíř, iluminátor a medailér.
Antonio Pisano se narodil někdy před rokem 1395 v Pise – v tomto
roce totiž sepsal jeho otec Puccio di Govanni závěť, v níž ho jmenuje
svým jediným dědicem. Zemřel pravděpodobně v Mantově v roce 1455.
Na počátku 15. století se přestěhoval s rodinou do Verony. Dle dochovaných zpráv získal malířské vzdělání pravděpodobně ve dvacátých
letech 15. století v Benátkách, kde pracoval spolu s Gentilem da Fabrianem na freskách Dóžecího paláce.
V letech 1431 a 1432 pobýval v Římě, kde dokončoval fresky v kostele San Giovanni v Lateránu, které nestihl dokončit Gentile da Fabrino
před svojí smrtí.
Po svém návratu do Verony pracoval na freskách kostela Sant’Anastasia.

Pisanello patřil mezi nejoblíbenější malíře své doby v Itálii. Pracoval na šlechtických dvorech v Mantově, Ferraře, Rimini, Miláně, Pavii,
Neapoli (například pro Giana Franceska, Ludovika Gonanzu, Lionella
d’Este z Ferrary, Alfonse V. Aragonského, neapolského krále, atd.)
Pisanello byl také jedním z nejvýznamnějších italských medailérů
patnáctého století. Jeho nejstarší dochovanou medailí je medaile zobrazující byzantského císaře Jana V., odlitá v roce 1438 ve Ferraře při příležitosti konání koncilu východních a západních církví.
—Wikipedie
Pozn. redakce: Pisanellovo autorství miniatury není prokázáno, ale je
mu připisováno. Doprovodné materiály The J. Paul Getty Museum uvádějí jako dalšího možného autora Mistra Antifonálu Q pro benediktiny
v San Giorgio Maggiore v Benátkách.

Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program

Pisanello − Obrácení svatého Pavla (miniatura z rukopisu, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)
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