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Život a práce ve společenství a pro ně
Téma, jak bratr bratru nemá býti vlkem je v našich zeměpisných šířkách trochu na
pováženou, vždyť i vedoucí církevní činitelé jsou těm druhým vlky, liškami a všelijakou
verbeží ne právě úctyhodnou. Co potom my, řadoví věřící? Před oči je nám stavěn
příklad Pána Ježíše s jeho láskou k bližnímu, podivně však omezenou ohrazením se
„co mne tepeš?“ a nikoliv nastavením druhé tváře, jak káže samo Písmo svaté. Jsme
tedy poněkud zmateni. Jak být líbeznými ovečkami ve stádci, pokorně bečícími a
nabízejícími vlnu ke stříhání a ne rvavými asertivními katolíky, kteří svou církev mají
jen za prostředek k uspokojování svých ambicí?
Také společenství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského je
jen výsečí všeobecné církve, se všemi ctnostmi i nectnostmi. Nabízí půdu ke společnému
dílu a dobrým skutkům na straně jedné, je však i platformou pro možnost povrchního mávání prapory, vzájemného dekorování odznáčky a ohrnování nosu nad méně
ušlechtilými jedinci ve stádě.
Jak jít tím správným směrem? Vodítkem by nám krom Atavis et armis mělo být
i všekřesťanské přikázání lásky – k Bohu a k bližním. Zní to hezky, ale rozumný člověk
si řekne: „Copak lze lásku přikázat?“ A ví, že i při nejlepší snaze neporučí ani sám
sobě, aby mu na nervy nelezla ta příšerná baba odvedle, či spolubratr o pár vesnic dál.
Farářské řeči o nutnosti lásky zdají se poněkud přežilé, dobré tak na sváteční hodinku
do kostela, ale ne už do života všedního.
Oproti psychologizujícím halíkovským řečem současnosti dovolím si obrátit, bratři a
sestry, vaši ctěnou pozornost ke středověku, oné hrozné době, kdy se nejprve pro diskusi
definovaly termíny, aby obě strany hovořily o stejném obsahu a pak se hlava nehlava
argumentovalo a hledala se Pravda, ať už ji vyslovoval přítel či nepřítel.
V prvé řadě je třeba zapomenout na to, že láska je krásný cit. To je tak dobré do
krásné literatury a poezie, nikoli do teologie. Pro nás, křesťany, je totiž láska především
ctnost. Ovšemže má svou stránku citovou, ale také stránku volní a rozumovou. Jen
s touhle trojnožkou může stát pevně na zemi a nevznášet se v duchovních oblacích.
Citová část lásky může plápolat, a dokonce i musí po letech, plamenem menším, než na
začátku, musí se přetvářet v přátelství, které není založeno na libých a nelibých pocitech.
Rozum velí, co je důležité a vůle se to snaží vykonat. Jen potom je to láska, kterou lze
milovat i nepřítele. Jen potom je to láska, kterou lze „přikázat“, protože chápeme její
velikost, užitečnost a dobrotu. Půjdeme-li k nejjednodušší středověké definici lásky
Tomáše Akvinského, zjistíme, že „láska znamená chtít dobro pro druhého“. Potom
ovšem můžeme milovat nepřítele, protože přece chceme dobro pro něj, spásu, prohlédnutí, následování Krista. Taková láska neznamená společné objímání, ale společné
hledání cesty za Dobrem, Pravdu a Láskou s velkým „L“, tedy za Stvořitelem. Láska
ovšem znamená i chtění dobra pro sebe, v případě lásky k Bohu. Co víc, či kdo víc by
nás měl přitahovat tímto zvláštním poutem k sobě, než ten, kdo je láskou sám o sobě.
Vydejme se tedy na cestu v lásce přátelské, amor benevolentiae tomu kdysi říkali,
aby společenství, které se snažíme vytvořit, bylo domem postaveným na skále a ne
spolkem založeným k vzájemné sebeoslavě. Buďme k sobě připoutáni tímto poutem
vzájemné láskyplné úcty, radosti z toho, co se daří druhým, oceněním všeho, co kdo
z nás jednotlivě vnáší do této společnosti, abychom se oněmi dary obohacovali.
P. Milan Norbert Badal, OP, ECLJ
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slovo bailliho

z velké rady
Z jednání Velké rady 21. května 2014
Letošní připomínky historických událostí počátku 1. světové války, nebo
jak se také říká „Velké války“, nás znovu musí zákonitě přivádět k tomu,
že lidské dějiny jsou historií válek a konfliktů. Nostalgicky vzpomínáme
na hrůzy globálního konfliktu, do kterého se zapojili naši dědové a
pradědové ve světě, který si podobně rozsáhlé hrůzy ani zdaleka nedovedl představit. Velká válka skončila a již za několik let začal ze
vcelku pochopitelných, nikoliv však omluvitelných, důvodů klíčit nacionalismus reprezentovaný hlasitým křikem národního socialismu.
I k tomuto nebezpečí pro celou Evropu a svět se v roce 1939 důrazně
vyjádřila naše šlechta ve svém prohlášení věrnosti českému národu –
přestože by si oprávněně mohla dovolit být zdrženlivější k té republice,
která jako jeden z prvních kroků v r. 1918 v demokratizační euforii
administrativně zrušila prastaré zvyklosti a své základy hrdě vybudovala na troskách mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
s přesvědčením, že pryč od šlechty a Říma bude jejím občanům lépe.
Hrůzy Velké války odezněly a již brzy byly přehlušeny hrůzami
války ještě větší, kdy český národ neopustila ani „neexistující“ šlechta,
ani Panna Marie. Dalším silným příběhem je právě příběh Panny
Marie Lidické, o kterém jsme již psali v minulých vydáních Reunionu
a která ve své umělecké formě znovu ožila zejména zásluhou našeho
člena Zdirada.
A kolik dalších velkých konfliktů od té doby proběhlo – Korea,
Vietnam, Afghánistán a další. O mnohých ani nevíme, protože jsou
tak daleko, že nás ani nezajímají. V srpnu 1968 jsme viděli sovětské
tanky v Praze a dnes s úžasem sledujeme nemohoucnost Evropy a
světa ukončit konflikt na Ukrajině. To již není ideologická či nacionalistická parlamentní přestřelka politiků, ale otevřený válečný konflikt,
kdy si jedna velká země zkouší, co ještě svět unese. Stejně jako Hitler
byl překvapen tím, že velmoci nezasáhly proti vojenské okupaci Polska (případ Československa byl poněkud jiný, protože se vše dělo na
základě podepsané dohody), tak i ruský prezident dnes při vstupu do
řeky, oddělující Asii od Evropy, opatrně holí zkouší hloubku a testuje
svět, kam až mu povolí bezpečně dojít.
Jaké z toho plyne ponaučení? Jednak se potvrzuje stará pravda, že
lidstvo je nepoučitelné a konflikty jsou a budou. Situaci můžeme jen
těžko ovlivnit a tak nám zbývá jen působit každý tam, kde jsme a
snažit se jako jednotlivci a celý Řád o pomoc těm, kteří jsou oběťmi
válek, nepokojů a konfliktů. Dnes dětem v Afghánistánu, stařečkům
na Ukrajině, zítra pak — kde vlastně?
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP
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Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě bailli zahájil jednání a omluvil nepřítomné.
AABailli informoval, že meziresortní komise pro insignie
akceptovala návrh ČVP a zařadila insignie OSLJ do
povoleného seznamu dekorací ozbrojených složek.
AAVelká rada jednala o přípravách formačního setkání
postulantů. Zároveň rozhodla, že cfr. Milan Čejka se stane
„animátorem postulantů“, zodpovídajícím za pravidelnou
komunikaci s postulanty od jejich vstupu do postulátu až po
investituru. Velká rada podrobně projednala stav postulantů a
povyšovaných, dodržení nutných termínů a nutnost důkladné
přípravy na investituru, protože se jedná o značné množství
lidí, vč. spolubratrů z Polska.
AAVelká rada se zabývala otázkou kostela sv. Mikuláše, který
nám laskavě přidělil o. k. Dominik Duka jako trvalý řádový
kostel. Přípravné práce a dohoda o formě využívání bude
připravena tak, abychom mohli kostel využívat od ledna 2015.
AAŠpitálník informoval o jednání s DPN Opařany a Armádou
ČR ohledně koordinace armádní pomoci pro DPN. Dále VR
jednala o postupu zajištění zdravotní služby pro setkání Taizé.
AAVelká rada rozhodla o vzoru jednotných řádových vizitek,
které si všichni členové mohou objednat u kancléře.

Z jednání Velké rady 18. června 2014
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě za zesnulého fr. Gilberta Plíška O.Praem. a
vzpomínkou na výročí úmrtí Václava Bořka-Dohalského bailli
zahájil jednání a omluvil nepřítomné.
AAFormační setkání postulantů bylo velmi vysoce hodnoceno
účastníky i pořadateli. Jedná se o krok správným směrem,
vedoucí k lepšímu sžití postulantů se členy, procesy a
hodnotami Řádu. Velká rada děkuje zejména kancléři chev.
Petru Řehořovi za zajištění, J. E. velmistrovi za přítomnost a
možnost uskutečnit setkání v Chotěboři, a všem přednášejícím
a účastníkům za aktivní účast.
AAVelká rada se zabývala přihláškami a stavem postulantů.
Přihlášky jsou již kompletní a podepsané velmistrem. Kancléř
zašle materiály do mezinárodního sekretariátu. Informace

o ubytování, logistice a poplatcích pro účastníky Generální
kapituly bude zajišťovat kancléř po 22. červnu 2014.
AAVelká rada projednala průběžnou zprávu Slovenské komendy
o výstavbě a zasvěcení kaple Sv. Lazara a plánovaném setkání
s o. b. Gallisem.
AAVelká rada pověřila špitálníka, aby jménem Lazariánské
pomoci připravil a uzavřel smlouvu o dobrovolnické službě
se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Z jednání Velké rady 20. srpna 2014
Jednání proběhlo podle plánu činnosti Velké rady, v červenci se
setkání nekonalo. Bailli požádal o schválení zápisu z minulého
jednání. K zápisu nebylo námitek a byl schválen.
AAŠpitálník cfr. Zahálka informoval VR o přípravě
smlouvy s VFN ohledně projektu dobrovolnické činnosti
v adiktologickém oddělení. Smlouva je před podpisem,
všechny podrobnosti jsou projednány a dobrovolníci by měli
poskytovat zejména konzultační právní porady.
AAPříprava působení na setkání Taizé je také v plném běhu,
ČVP bylo biskupskou konferencí jmenováno jako oficiální
pořadatel a koordinátor zdravotnické péče. Špitálník je
v pravidelném kontaktu s organizačním štábem a kromě
dobrovolníků LP budou do akce zapojeni vojenští zdravotníci,
které Armáda ČR na tuto akci uvolní a dočasně přidělí
Lazariánské pomoci.
AAVelká rada se dále zabývala stavem příprav na Generální
kapitulu. Kancléř podal přehled o stavu přihlášených.
AAKancléř podal informace o práci na nových sponách na
pláště, přezkách na opasky a některých insigniích. Dále
informoval o připravované bibliofilii „Katedrála“ od člena
Řádu J. Suchánka. Její vydání bude ojedinělým dílem
objeveným v archivu StB a s ilustracemi chev. Zdirada
Čecha bude vydáno v letošním roce. Velká rada souhlasila
se uvolněním částky 5.000 Kč v rámci spoluúčasti na výstavě
75. let od výročí podpisu Prohlášení české šlechty, ČVP je
spolupořadatelem výstavy. Je připravováno CD duchovní
hudby prof. F. X. Thuriho pod patronací Řádu.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Pro účastníky Generální kapituly: další úprava cesty do Hejnic.
Protože v létě začala neočekávaně oprava silnice v Oldřichově v Hájích, spojená s uzavírkou, dochází
k další změně trasy cesty do Hejnic. Je velmi nepravděpodobné (i když ne vyloučené), že do doby
konání Kapituly bude uzavírka zrušená, uvádím upravenou trasu.
V obci Mníšek neodbočíte doprava na Oldřichov v Hájích atd., ale pojedete dále po hlavní silnici
přes Albrechtice do Frýdlantu. Frýdlantem projedete a budete pokračovat směrem na Nové Město
p. Smrkem. Je to silnice, na kterou bychom přijeli z Raspenavy. Další cesta (přes Ludvíkov, Zbytek
a Lázně Libverda) je už značená na plánku pro účastníky.
Pro ty, kteří přijedou vlakem, zatím nejsou hlášené žádné změny. Těšíme se na vás.
Antonín Schauer, Severočeská delegace
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Několik
válečných
osudů…

Ondřej F. Vanke
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té výročí zahájení 1. světové války
vzbudilo po mnoha letech oprávněný zájem o tuto etapu našich dějin, které se bez přehánění dotkly všech
našich rodin. Je potěšitelné, že obce
i oficiální státní reprezentace přiznali, že
většina našich předků bojovala velmi hrdinně v řadách rakousko-uherské armády, věrni své přísaze císaři, kdy slibovali,
že budou „na vodě a na zemi, ve dne
i v noci, v bitvách, útocích, zápasech
i v jakýchkoliv jiných podnicích vůbec,
na každém místě, každého času, při každé příležitosti udatně a zmužile bojovati, že svých vojsk, praporů, korouhví a
děl neopustíme, s nepřítelem nikdy ani
v nejmenší srozumění nevejdeme.“
Mnozí našinci žijící v okresech Benešov, Příbram, Sedlčany a Milevsko
bojovali ve slavném 102. pěším pluku,
jehož 2. prapor sídlil právě v dodnes
zachovalých benešovských kasárnách.
Český pěší pluk číslo 102 vznikl v roce
1883 při poslední vlně výstavby pěších
pluků pozemního vojska společné rakousko-uherské armády, kdy stávajících

před přechodem Driny 6 důstojníků a
269 mužů, se jedinému přeživšímu kadetovi přihlásilo pouze 23 přeživších mužů.
Celkový stav pluku před pochodem činil
téměř 4 000 mužů, nyní čítal pouhých
700 mužů.
Pluk byl také zasažen nešťastnými
událostmi v květnu 1915, kdy měl na
frontu odjet 10. pochodový prapor a
ještě před odjezdem došlo v benešovské posádce k nepokojům, které vyvrcholily házením cihel na důstojníky. Po
potlačení vzpoury byl infanterista Josef
Kudrna odsouzen vojenským soudem
k trestu smrti a dne 7. května 1915
v Motole zastřelen. Vojenské vrchní velení zpravidla reagovalo na tyto incidenty
přeložením náhradních praporů pluků
do jim jazykově cizího prostředí. Proto
i náhradní prapory benešovského pěšího
pluku 102 byly přeloženy do maďarské
Békéscsaby. Naopak do Benešova byl
v roce 1916 přesunut náhradní prapor
2. pluku tyrolských císařských myslivců
z Bozenu s převahou vojáků rakouské
národnosti.

ložit po značných obtížích a přes odpor
demokratické republiky spolek „stodruháků“ – jediný spolek bývalých rakousko-uherských vojáků v Československu.
První sjezd spolku se konal v roce 1932
v Praze, další pak v roce 1933 v Příbrami,
v roce 1934 v Milevsku a 1935 v Benešově.
Spolek dokonce vydával vlastní časopis
„Stodruhák“ a mimo jiné se aktivně věnoval charitativní činnosti.
Do historie pluku se nesmazatelně
zapsal P. Emanuel Chrysostom Bouška
O.Praem., vzácná osobnost a všemi uznávaný kněz. Emanuel Bouška se narodil
4. července 1883 v Příbrami a v září 1903
vstoupil do Strahovského kláštera. Slavné
sliby složil 16. května 1908 a o měsíc později přijal kněžské svěcení. Stal se kaplanem v klášteře v Milevsku a po vypuknutí války těžce nesl odchody svých farníků
na frontu. Tuto situaci vyřešil tak, že se
dobrovolně přihlásil do vojenské služby
a narukoval jako vojenský kaplan do 102.
pluku, se kterým prošel celou anabázi
až do r. 1919. Byl vždy tam, kde jej bylo
zapotřebí, nejen jako kněz ale také jako

80 pěších pluků doplnilo dalších 22, a stal
se posledním pěším plukem vytvořeným
před vypuknutím války. Kapelníkem pluku byl Franz Lehár, otec slavného skladatele operet. Složil pro pluk pochod a
za plukovní signál bylo zvoleno několik
taktů pochodu z Carmen se slovy „Stodruhej regiment zelený vejložky má.“
Po vyhlášení války Srbsku dne 27. července 1914 odjel první pochodový prapor z Benešova na frontu již 15. srpna.
Křest ohněm prodělali „stodruháci“ při
pokusu o přechod Driny, dělostřelecké
granáty potápěly jeden ponton za druhým a například u 16. roty, která měla

Posledním majitelem pluku byl polní zbrojmistr Oskar Potiorek, známý již
z doby sarajevského atentátu, kdy nedostatečně zajistil bezpečnost následníka
trůnu. Během první světové války byl
pluk nasazován na srbskou, ruskou a
nakonec na italskou frontu. Po ukončení první světové války se pluk účastnil
bojů s Poláky o Těšínsko a následně bojoval na Slovensku s Maďary až do roku
1919. Po vzniku Československé republiky nebyly povoleny žádné veteránské
spolky, avšak během třicátých let se přes
velkou nevoli oficiálních míst podařilo
bývalým vojákům pěšího pluku 102 za-

dobrý kamarád podporoval všechny, kteří podepřít potřebovali. Později vyprávěl:
„Ať jsem se sklonil k tomu nebo onomu
skonávajícímu ubožáku, každý šeptal své
úzkostlivé: ,maminko!‘ a v jeho zhasínajících očích jako bych zahlédl vždy Svatou
horu, symbol našeho rodného kraje…“
Pro své spolubojovníky složil písničku „Já jsem Honza bábinej“, která se stala
mezi všemi vojáky nesmírně populární
a podle níž byl také (samozřejmě neoficiálně) mezi vojáky přezdíván. Dodnes
existuje starší nahrávka herce Josefa Beka
nebo mladší verze této písně, zpívaná kapelou Šlapeto.
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P. Bouška O. Praem. 



P. Bouška sloužil po r. 1918 jako štábní kapitán duchovní služby ČSR a jako
farář v Libotenicích u Doksan. Byl neúnavným organizátorem „stodruháckého“
života, srazů, sbírek na podporu výstavby vesnických pomníčků obětem války
a dalším činnostem. Během 2. světové
války byl podplukovníkem duchovní
služby Vládního vojska v Itálii. Byl také
provizorem Strahovského kláštera a generálním inspektorem strahovské kanonie. Zemřel 12. března 1950.
Zajímavou postavou pluku byl též
frontový hrdina nadporučík Jan rytíř

Fousek, pozdější držitel rytířského kříže
Vojenského řádu Marie Terezie (během
války bylo těchto vyznamenání uděleno pouze 131), který byl jako mnoho
jiných hluboce zklamán z pozdějšího
politického vývoje a radikalizoval se
jako předseda Národního souručenství.
V padesátých letech jako součást politických perzekucí mu byla insignie řádu
zabavena – a rakouská vláda mu později
s uznáním udělila novou.
A jaké jsou další vazby tohoto vyprávění na dnešek? U pluku sloužil od r. 1915
v Haliči, Itálii až do r. 1919 při potlačová-

ní Maďarské sovětské republiky můj dědeček František Šácha (1894–1987), který
byl „Stodruhákem“. Dnes již rozumím,
proč si tak často ve včelíně broukal písničku, které jsem tak úplně jako dítě nerozuměl: „Já jsem Honza bábinej – já už
nebudu jinej – co by tomu řekl hejtman
Krátký – kdyby se nevrátil žádnej zpátky.
Stará! – vem si krok a nešmajdej!“.
Také můj prastrýc a jihlavský rodák,
setník Theodor v. Wanke (1887–1944),
byl jako kadet k pluku zařazen již
v r. 1908 a odjel s ním v srpnu 1914 na
frontu do Srbska. Již v listopadu 1914
byl vyznamenán bronzovou medailí
„Signum laudis“ s válečnou dekorací a
v r. 1917 stříbrným stupněm stejného
vyznamenání. Kromě ceněné dekorace
Karlova vojskového kříže byl později za
statečnost dekorován také rytířským
křížem Vojenského řádu Marie Terezie.
Ve 2. pluku tyrolských myslivců, který nahradil 102. pluk v Benešově, sloužil
před odjezdem na frontu jako důstojník
dědeček našeho spolubratra chev. Viktora Sušického.
Pamětní deska 102. pluku je dodnes
umístěna na Olšanských hřbitovech.

jaroslav michael pařík 1941–2014

J
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Je to už pět let, co nás 23. července opustil PaedDr Jan Stránský rytíř ze Stránky a Greifenfelsu,
rytíř Řádu sv. Lazara, nositel zlatého záslužného kříže, a vzácný člověk. Honzík, jak jsme ho směli
oslovovat, vstoupil do Řádu v emigraci v roce 1973. Patřil k těm spolubratrům, kteří tradici Českého velkopřevorství udržovali v zahraničí a po roce 1990 vytvořili předpoklady pro jeho obnovení.
I když žil trvale ve Švýcarsku, zúčastňoval se ve své rodné zemi řádového života, pokud mu to jeho
zdraví dovolovalo. Udržujme jeho památku a vzpomínejme na něj v modlitbách.

FOTO martina řehořová (stránský) archiv autora

Vzpomínka

aroslav Michael Pařík se narodil 23.
září 1941 ve Zlíně. Pocházel z rodiny
podnikatelů Paříkových z Napajedel,
kteří ve třech generacích vybudovali známou firmu Bratři Paříkové, jejímž předmětem podnikání byla výroba naftových
motorů a zemědělských strojů (pozdější
Fatra Napajedla). Po roce 1948 byl otec
s rodinou nucen z politických důvodů
emigrovat. Po dramatickém úniku na
loďce přes Dunaj se rodina nakonec
usadila ve Francii.
Ve Francii se Michaelovi dostalo základního, středního a posléze univerzitního vzdělání. V roce 1963 absolvoval filozofickou fakultu na pařížské Sorbonně.
Inklinace k diplomacii ho přivedla do
služeb francouzské ambasády v USA, kde
dva roky působil v tiskovém a informačním oddělení. Rodinné podnikatelské
geny ale zvítězily, po návratu do Evropy s bratrem Markem nejprve v Belgii
v roce 1971 vybudovali firmu na recyklaci
kovů a v roce 1980 založili dodnes prosperující společnost Avieta, zabývající se
potravinářstvím a mrazírenstvím.
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Společenské změny v naší republice
po roce 1989 se staly pro celou rodinu
výzvou navázat na prvorepublikové podnikatelské tradice. Jeho dědeček Jaroslav
Pařík byl dlouhá léta střídavě s Janem
Baťou předsedou Svazu průmyslníků, byl
starostou v Napajedlích a náčelníkem
Sokola. Patřil do skupiny lidí, jako byli
Baťa, Wichterle, Ringhoffer, Kotek a další,
jejichž kreativita a entuziasmus tvořily
páteř naší ekonomiky a jejichž etický a
občanský rozměr výrazně přispíval k duchovnímu zázemí Masarykovy republiky.
Po návratu do republiky počátkem
devadesátých let minulého století se
Michael s bratrem snažili obnovit výrobu zemědělských strojů ve znovu
zakoupeném rodinném podniku, avšak
vzhledem k jeho devastovanému stavu
tento záměr nebylo možné naplnit. Postupně vybudovali obchodní síť prodejen
Delvita a poté akciovou společnost Delta
Pekárny. Fúzí Delta Pekáren a skupiny
Odkolek se tak podařilo ustavit společnost United Bakeries, která je největší
pekárenskou skupinou ve střední Evropě

s aktivitami v České republice, Slovenské
republice a Maďarsku.
Jaroslav Michael Pařík, typický svojí
bohémskou image, byl nejen významným podnikatelem, ale velice se zajímal
o historii a politiku. Působil od roku 2004
jako konzultant Organizace pro hospodářský rozvoj OSN (UNIDO), hovořil
pěti jazyky. Jeho celoživotním koníčkem
byla egyptologie, byl významným donátorem Českého egyptologického ústavu
Karlovy univerzity.
Dne 23. září 2006 byl Jaroslav M. Pařík
v katedrále sv. Víta v Praze přijat do Řádu
sv. Lazara, později se stal členem Velké
rady a na rytíře byl pasován při Velké
generální kapitule Řádu v roce 2010 v katedrále v Orléans velmistrem Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz. Byl
též nositelem zlatého záslužného kříže
ČVP Pro Fide et Merite.
Michael, náš bratr a přítel, zemřel ve
Francii 11. srpna 2014.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
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SLAVNOST PANNY MARIE
KARMELSKÉ
Milan Čejka, BLJ

Slavnost Panny Marie Karmelské, ochránkyně Řádu
sv. Lazara.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Lysá nad Labem,
16. červenec 2014.

D
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O lhotecké Křížové cestě*) je nutné se
zmínit zvlášť. Toto dílo je pozoruhodným evropským a světovým unikátem
– znázorňuje totiž jednotlivá zastavení
Ježíšovy křížové cesty formou zastavení
na cestě utrpení člověka v průběhu dějin. Tato Křížová cesta vznikla v politicky
nelehké době po porážce Pražského jara
– z umělé pryskyřice ji Karel Stádník vytvořil v letech 1973–1975. V té době o osudech kostelů ještě nerozhodovala Církev,
ale komunističtí církevní tajemníci. Pro
ně právě křížové cesty byly symbolem
„církevního tmářství“. Věděli, že jejich děj
je pilířem křesťanské víry. Proto vznik
každé nové křížové cesty byl téměř tak
trnitý jako cesta sama. Křížová cesta je
výzvou k modlitbě, povznáší ducha a
její děj na čtrnácti zastaveních posiluje
v člověku statečnost. Právě Stádníkovy
nové křížové cesty, jež často pořizoval za
symbolický honorář, nebo jako svůj dar
do kostelů, které totalitní režim o tuto
naučnou výzdobu připravil, pomohly
lidem upevňovat důstojnost a čelit režimnímu útlaku.
Umělcova statečnost způsobila, že v té
době musel pobývat v ústraní na Velízu
u Kublova. Bydlel na faře a jako kostelník
se staral o tamní pustnoucí kostel Narození svatého Jana Křtitele. Ten podle
legendy stojí nad zbytky dubu, u nějž
Vršovci kolem roku 1000 mučili přemyslovského knížete Jaromíra. Později

tu vznikl kostel a Stádník se rozhodl, že
ho vlastnoručně opraví. Opravil klenbu
presbytáře, objevil fragmenty vzácných
gotických fresek – neměl ani žádnou
kladku a provaz na dopravu materiálu,
protože k tomu je zapotřebí lidí dvou, on
byl sám. Pod lešením si vždycky rozmíchal v kbelíku maltu z hašeného vápna,
po desetimetrovém žebříku ji vynesl
na lešení, zednickou lžící ji natáhl na
klenbu, čímž vzniklo několik decimetrů čtverečních omítky. Pak slezl a opět
znovu míchal.
Karel Stádník sloužil církvi nejen
svým uměním, ale také jako vůbec první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meisnerem 17. listopadu
1984 v Berlíně. Působil v chrámu Matky
Boží před Týnem po boku populárního
P. Jiřího Reinsberga, velkého příznivce
Řádu sv. Lazara. V roce 1992 o něm byl
Českou televizí natočen filmový medailonek Muž, který voní jako čerstvě upečený
chleba. Karel Stádník zhotovil plastiku
vzkříšeného Lazara pro kapli v bohnickém hospici a v roce 1997 se stal členem
Řádu sv. Lazara. I zde byl proslulý svojí
laskavostí, mírným úsměvem, pokorou a
otevřeným srdcem. Zemřel 12. ledna 2011
a pohřeb se konal v bazilice sv. Markéty
v Praze - Břevnově.
–red
*) Foto 5. zastavení „Ježíš potkává svou
matku“ na první straně obálky.
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těchto dnech si připomínáme devadesáté výročí od narození Karla
Stádníka. Narodil se 24. srpna 1924
v Třemošné u Plzně. Na pražské Akademii výtvarných umění absolvoval v roce
1949 u profesora Otakara Španiela. Svůj
talent věnoval výhradně sakrálnímu
umění – ať už šlo o restaurování převážně gotických a barokních plastik nebo
o volnou tvorbu.
Mezi jeho nejznámější díla patří originální Křížová cesta v kostele P. Marie
Královny míru v Praze na Lhotce. Vytvořil však další křížové cesty v katedrále
sv. Václava v Olomouci nebo v kapucínském kostele P. Marie Andělské v Praze
na Hradčanech. Celá řada pražských
chrámů vděčí Karlu Stádníkovi také za
oltářní stoly – počínaje kostelem sv. Jana
Nepomuckého na Hradčanech přes kostely sv. Havla, sv. Markéty v Břevnově až
po poslední realizaci v kostele P. Marie
a slovanských patronů v Emauzích. Jeho
díla najdeme také mimo hlavní město.
Například pro kostel sv. Václava v Břeclavi navrhl oltář, ambon a sedes. Oltář
podle jeho návrhu najdeme rovněž ve
farním kostele sv. Prokopa ve Žďáru
nad Sázavou. Do Stádníkova obsáhlého díla patří i významné restaurátorské
práce v chrámu Matky Boží před Týnem.
A poutníci v Katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha dobře znají jeho plastiku sv.
Anežky České.

FOTO prostor o. p. s.

Karel Stádník – jáhen, umělec, lazarián…

ívám se na hlavu dřevěného zaprášeného andělíčka a představuji si,
že kdysi měl někdo v ruce kousek
dřeva a viděl v něm tu usměvavou radostnou hlavičku daleko dopředu, dříve
než vize dostala konkrétní rozměry, dřív,
než se dřevo podvolilo myšlence řezbáře
a zhmotnilo jeho představu andělské hravosti a všudypřítomnosti. Očima těkám
po starém oltáři, po jeho samozřejmých
detailech a myslím na ruce šikovných lidí,
jejichž práce tu jakoby od vždycky a do
vždycky přináší klid a mír každému, kdo
se sem přišel zastavit a nadechnout.
Někdo se podívá na kousek dřeva a
slyší píšťalku. A někdo má ten dar, tu
píšťalku vyřeže a ještě k tomu i zapíská.
A dokonce: někdo to pískání umí napsat
do not, aby to pak za pár let či století udělalo radost i těm neznámým, co přijdou
po nás. Podobně jako když zasadíte les,
máte radost z těch malých stromečků, ale
stín a užitek dospělých stromů si naplno
užijí hlavně ti po vás.
Nasoukal jsem se do staré kostelní lavice, musel jsem spíše klečet než sedět,
abych tu polohu přežil. Těkal jsem očima
po všech těch andělíčcích a obláčcích a
ušima jsem se nestačil divit. Jaroslav
Konečný, kněz, úžasný hudebník, lehce,
jakoby mimochodem, přecházel od jednoho historického nástroje k druhému a
podával nám tu hudební medicínu s patřičnými vysvětlivkami, jako když léčitel vztáhne požehnané ruce na vaše živé
rány. A že ta medicína funguje, bylo vidět
na všech, co se naskládali do těch lavic
podobně jako já. A pak mi to nějak došlo.
Všichni jsme propojeni, každý, kdo kdy
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udělal něco pro tenhle dům Boží, každý kdo kdy k Jeho oslavě napsal nějakou
melodii, každý kdo sem přijde, hledající či trpící, každý kdo hledá s ochotou
naslouchat…. Všichni jsme propojeni
Duchem Svatým, který nás objímá a
naplňuje klidem a jistotou. A tady, před
svatostánkem, tomu vždycky tak bude.
Tak nějak nadčasově a hlavně radostně.
Jel jsem domů a v duchu děkoval Bohu,
že jsem tam v Lysé nad Labem, v kostele
Narození sv. Jana Křtitele, na koncertě
k Panně Marii Karmelské, ochránkyni
Řádu Sv. Lazara, mohl být. Díky a těším
se na další podobná zázračná setkání.
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Lazariáni si uctili sviatok Panny Márie Karmelskej charitou

Zelený kríž priniesol zelený projekt
Slovenská komenda rádu sv. Lazara sa
zapojila do netradičného charitatívneho
projektu. V obci Divina, patriacej do
žilinského okresu slávia v nedeľu 1. 6.
2014 sviatosť Prvého svätého prijímania. Pri tejto príležitosti dobrovoľníci
skrášľujú okolie barokového kostola sv.
Ondreja a jaskyne Lurdskej Panny Márie. Komenda prispela sumou 370 EUR
na zakúpenie kobercového trávnika, čo
tvorí približne ⅔ celkových nákladov.
Takto budú mať deti pri významnom
dni mladých kresťanov skrášlené okolie
svätostánku, čo určite zvýši slávnostnosť
dňa. Slovenská komenda ďakuje všetkým,
ktorí svojou dobrovoľníckou prácou
prispeli k realizácii tohoto zeleného
projektu, ktorá trvala do neskorých
večerných hodín.
chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
veliteľ Slovenskej komendy ČVP
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rádu Panny Márie Karmelskej bola
obrana katolíckej viery, potláčanie hugenotskej herézy a podpora zaslúžilých
a trvalo ranených vojakov francúzskej
armády. Členovia rádu mali od roku
1608 povinnosť stretávať sa každoročne
16. júla na sviatok Panny Márie Karmelskej ako aj na všetky sviatky zasvätené
Panne Márii. Viacerí veľmajstri rádu sv.
Lazara sú pochovaní v kostole karmelitánov vo francúzskom Lyone a generálne
kapituly rádu sa od druhej polovice 17.
storočia opakovane konali v parížskom
karmelitánskom konvente.
Na úmysel sviatku Panny Márie Karmelskej a v duchu svojho hesla „Kresťanstvo-rytierstvo-charita“ obdarovali lazariáni zo Slovenskej komendy všetkých
klientov svojho ďalšieho patronátneho
zariadenia, ktorým je Dom Božieho
milosrdenstva v Banskej Bystrici. Po
dohode s miestnym správcom farnosti

a riaditeľom Banskobystrickej diecéznej
charity, Mgr. Radoslavom Bujdošom, venovali lazaráni pre viac ako 50 seniorov
a odkázaných ľudí balíčky s praktickým
drogistickým tovarom a svätými obrázkami s motívom Panny Márie Karmelskej, ktoré vydala komenda špeciálne pri
tejto príležitosti.
Oslavy sviatku Panny Márie Karmelskej zavŕšili lazariáni spoločne s bratmi
z rádu Bosých karmelitánov svätou omšou v starohorskej bazilike.
chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
veliteľ Slovenskej komendy ČVP

Obrázok: Panna Mária Karmelská
(V náklade 1.000 ks vydala Slovenská komenda rádu sv. Lazara,
júl 2014; grafické spracovanie
chev. Ing. Marek Sobola, PhD., KLJ)
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Členovia Slovenskej komendy rádu
sv. Lazara Jeruzalemského z Trnavskej,
Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej
diecézy sa stretli na sviatok Panny Márie
Karmelskej (16.7.2014) v Starých Horách.
Tie patria už niekoľko rokov k patronátnym pútnickým miestam rádu a lazariáni
tu pravidelne zaisťujú službu prvej pomoci a bezplatný pitný režim pre pútnikov. Staré Hory sú zároveň pod správou
Bosých bratov karmelitánov a miestom
slovenskej celonárodnej púte všetkých
ctiteľov škapuliaru, ktorá sa tu koná už
na budúcu sobotu (26.7.2014).
Popri sv. Lazarovi z Betánie je Panna
Mária Karmelská najvýznamnejším z
patrónov svätolazarského rádu. V roku
1608 spojil francúzsky kráľ Henrich IV.
rád Panny Márie Karmelskej s rádom sv.
Lazara Jeruzalemského a tento dvojrád
pretrval spoločne až do zániku monarchie v roku 1831. Poslaním pôvodného
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heraldické střípky

Guillaume de Bricqueville
(1569–1613), viceadmirál

Jean Baptiste Joseph Hubert, Peter Ludwig hrabě von der
vikomt de Vintimille-Figa- Pahlen [Pjotr Alexejevič Paniéres, hrabě z Marseille len] (1745–1826)
(1740–1817)

Na stříbrném štítě šest dubových listů
(3,2,1). Štít je převýšen heraldickou korunou, podložen osmihrotým křížem a ovinut kolanou řádu Panny Marie z Hory
Karmel a sv. Lazara z Jeruzaléma a Betléma, vše je podloženo svisle postavenou
kotvou kontradmirálů

Čtvrcený štít, 1. a 4. pole červené se zlatou Na zlatém štítě tři listy (2,1), svisle dolů
hlavou (Vintimille), 2. a 3. pole červené nebo šikmo, štít pod hraběcí korunou je
se zlatým korunovaným lvem (Marseille). podložen křížem Řádu sv. Lazara a ovinut
Pod štítem podložen kříž řádů Panny kolanami řádů sv. Lazara a sv. Ondřeje
Marie z Hory Karmel a sv. Lazara z Je- a stuhami ruských řádů sv. Jana, sv. Vlaruzaléma, ovinut kolanou téhož řádu a dimíra, sv. Alexandra Něvského, sv. Jiří a
dekoracemi řádů sv. Jana z Jeruzaléma a sv. Anny. Mimo tento rodový štít rodina
sv. Ludvíka, korunován korunou vikomtů užívala ještě spodní čtvrcený šít, v 1. poli
Potomek staré křižácké rodiny, profesio- (tak, jak užíval na svém ex-libris)
lev mezi třemi růžemi, ve 2. doleva jedoucí
nální voják a námořník, část jeho příjmů
jezdec v plátové zbroji se šavlí v ruce, ve
plynula z členství v Řádu (byl komturem Potomek rodiny spřízněné s císařským 3. poli tři růže a ve 4. na pahorku pod
v Lande-d’Airou). Velitel objevitelské domem Laskarisů a několika královský- hvězdou dvě zkřížené křesadlové pušky.
expedice objevující části amerického mi domy, rozvětvené do několika knížepobřeží, pak jmenován kontradmirá- cích a hraběcích linií. Na Maltu odešel Potomek původně německé, v Pobaltí
lem v zámoří, poručíkem-generálem už jako chlapec (1752), tam se vzdělal ve usazené rodiny, carský důstojník, generál
a místokrálem, zakládal nové osady a vojenských záležitostech a stal se krá- kavalerie, postupně guvernér Kuronska,
stanice v Kanadě a dnešních Spojených lovským důstojníkem, svatolazarským vojenský guvernér Petrohradu, vyhnastátech, pak velitelem vojenské námořní rytířem (1788) a odměněn byl řádem sv. nec pro účast na spiknutí proti carovi,
expedice do Senegalu a Gambie, zabit Ludvíka.
velmistr ruské větve Maltského řádu atd.
domorodci
Po revoluci odešel i se svými podříze- Někteří polemičtí odpůrci OSLJ zponými důstojníky a vojáky do exilu.
chybňují ruská udělení svatolazarského
řádu. Dobrá, to mohou, ale představa, že
by si takový pán jako hrabě von der Pahlen nechal na uniformu na svém portrétu
k úžasné kolekci carských řádů přimalovat ještě jeden falešný, taková představa
připravuje Croix Amaranth
není ani směšná
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Pamětní deska v katedrále sv. Víta
S ohledem na výjimečnost prostor a zejména další formální a úřední průtahy teprve v srpnu našla pamětní deska
své místo. Desku iniciovala Velká rada Českého velkopřevorství a po dlouhých jednáních se Spravou pražského
hradu a Svatovítskou kapitulou její realizaci značně pomohla J. Em. kardinál Dominik Duka. Kromě zmíněného
nacisty umučeného kanovníka Antonína Bořka-Dohalského, našeho člena, jsou uvedena další jména vězněných a
umučených členů našeho řádu oběma totalitami. Deska je umístěna na dřevěném podstavci ve třetí – Thunovské
– kapli vpravo od hlavního vchodu do katedrály. Všem, kteří se na realizaci tohoto významného díla podíleli, patří
velké poděkování.
PeŘ

Blahopřejeme spolubratru Martinovi Jandovi, BLJ,
k přijetí svátosti manželství
galerie

Reunionu

Henry Ossawa Tanner (1859-1937) byl americký malíř,
který díky své upřímné zbožnosti často zpodoboval biblické scény. K jeho nejznámějším obrazům patří Nikodém navštěvující
Ježíše, Lekce banja a Vděční chudí. Byl prvním afroamerickým
malířem, který získal mezinárodní věhlas.
Henry Ossawa Tanner se narodil roku 1869 v Pittsburghu
v Pennsylvanii v rodině metodistického kazatele a učitelky,
bývalé otrokyně. Již jako třináctiletý se učil ve škole malovat, ale
chtěl výš. Zapsal se proto na Pennsylvánskou akademii krásných
umění, kde vystudoval s vyznamenáním. V roce 1891 Tanner
přesídlil do Paříže a po několika výstavách se stal mezinárodně
uznávaným umělcem. Zemřel v Paříži v roce 1937.

Henry Ossawa Tanner – Vzkříšení Lazarovo (lept, 1910)
The Harmon and Harriet Kelle Foundation for the Arts
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