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Pokud naše hřbitovy poměrně často v průběhu roku zívají prázdnem a opuš-
těností, neplatí to o nich v těchto prvních listopadových dnech, kdy je lidé 
navštěvují mnohem více nežli jindy. Svědectvím je i žár svíček, vůně jehličí, 
listopadky, které vnímáme po hřbitovech. Cestou na hroby našich blízkých 
můžeme mít nejrůznější pocity. Pro některé mohou být hřbitovy místy, která 
mají dech záhrobí. Pro jiné jsou to vzpomínky na lidi blízké jejich srdci a na 
pěkné chvíle, které s nimi prožili. Také se nebráníme myšlence na náš vlastní 
konec života a odchod z tohoto světa. A pak den, který jsme chtěli prožít 
v hezkých vzpomínkách na zemřelé, se stává pro nás dnem, jenž nás ubíjí, 
protože obecně neradi myslíme na smrt – ačkoli dobře víme, že jednou přijde 
a my nebudeme výjimkou, kterou by obešla. Aby ale i pro nás myšlenka na 
odchod z tohoto světa nebyla postrachem a abychom se necítili v posledních 
okamžicích našeho života příliš osamělí, nabízím vám, moji drazí spolubratři 
a spolusestry, jeden příběh na povzbuzení. Ať nám všem dodá smělost života 
a posílí naši víru i dobrotu srdce.

Jakýsi muž jednoho dne dostal obsílku k soudu. Byl obviněn z mnoha zá-
važných skutečností. Když si přečetl předvolání, velice se polekal a ze strachu 
se mu srdce rozbušilo rychleji. Co dělat? Přemýšlel dlouho. Nakonec se vydal 
ke svým přátelům hledat pomoc. Chtěl je poprosit, aby před soud přišli svědčit 
v jeho prospěch, že je prostě nevinný. Když přátelé slyšeli, oč jde, odvrátili se 
od něj a dělali, že jej neznají. Celý zničen šel ke svým příbuzným, i je prosil, 
aby šli s ním k soudu a pomohli mu. Příbuzní souhlasili a šli s ním, ale jen ke 
dveřím soudu, tam si vše rozmysleli, dál jít nechtěli. Nechali jej osamoceného 
a vrátili se domů. Ode všech opuštěn, ponechán na milost nemilost soudci, 
předstoupil muž před soud. Vtom přišli nečekaní pomocníci, kteří jej utěšovali 
a ujišťovali, že jej budou před soudem obhajovat. Skutečně se tak stalo. Když 
začalo soudní jednání, obhajovali jej tito pomocníci tak pevně, tak horlivě 
jej bránili, že byl osvobozen, ještě dostal i náhradu!

To není příběh cizího člověka, neboť tím mužem je každý jeden z nás! Po-
zvánkou na soud je nemoc, smrt. Soudem je Boží soud a soudce je Bůh sám.

Přátelé, kteří nás opouštějí právě v čase nouze, když se na ně chceme spo-
lehnout, jsou statky pozemské – třeba dům, postavení či peníze. Když člověk 
umírá, opouštějí ho, jako by jej vůbec neznali. Ti, kteří jej provázeli – to je 
naše rodina, naši nejbližší, důvěrní známí, společenství, do kterého patříme 

– oni nás doprovodí až na hřbitov, ke hrobu, ale pak nás tam nechají a vrátí 
se domů. Dál jít nemohou, i kdyby chtěli.

Kdo budou tedy naši obhájci, kteří se za nás na Boží pravdě budou bít, 
kteří se nás zastanou? Budou to dobré skutky, které se snažíme za svého života 
vykonat pro druhé. Budu to i naše modlitby, vše, co pozitivně prohlubuje náš 
vztah k Bohu a slouží pro dobro našich blízkých. Jedním slovem, vše dobré, 
čím naše okolí obohacujeme. 

Ať tedy návštěva hřbitovů v těchto dnech začátku listopadu je na jedné 
straně zbožnou vzpomínkou na naše drahé. Na straně druhé může být pro 
nás impulsem ke konání dobra, abychom i my do prostředí, ve kterém žijeme, 
přinášeli žár a vůni našich ctností, a tím si vytvářeli zásluhy pro věčnost.

R.D. Pavel A. Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora 

konat dobro pro věčnost…
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slovo bailliho z velké rady

aktuálněaktuálně

Ctihodné spolusestry a vážení spolubratři,
po jednání Generální kapituly zpravidla pociťujeme hrdost nad 

tím, co jsme v minulém období dokázali a zároveň jsme (alespoň část 
z nás) nabiti energií do dalšího lazariánského roku. Snad těch pozitiv-
ně nabitých bude opět o něco víc, protože i dalších úkolů, které před 
námi stojí, je úctyhodné množství. O této činnosti jsme mohli také 
informovat na setkání mezinárodní řádové vlády v Monacu.

V nejbližší době to bude zejména vzpomínka na 20. výročí od úmrtí 
našeho vzácného člena J. E. Kajetána Matouška, světícího biskupa 
pražského, jehož osud tajně vysvěceného biskupa je celoživotně spjat 
s nám tak drahým kostelem Sv. Vojtěcha, který byl již od r. 1937 síd-
lem Českého velkopřevorství. Otec biskup Matoušek, prelát Řádu sv. 
Lazara, se těšil velké přízni kardinála Berana, kterého měl v případě 
arcibiskupova zatčení nahradit ve funkci. 

Podzimní rozjímání bude pokračovat tradičním setkáním na vo-
jenském hřbitově v Milovicích, kde si společně s italskými přáteli 
připomeneme zdejší smutný osud italských válečných zajatců během  
1. světové války. 

Konec roku bude – kromě Řádového dne – zejména ve znamení 
koordinace zdravotnické pomoci na setkání mládeže Taizé, kde je 
lazariánská služba Českého velkopřevorství zodpovědná za koordi-
naci první pomoci a distribuci teplých nápojů. Zájemci o spolupráci 
na zajištění této akce se průběžně hlásí u špitálníka chev. Michala 
Zahálky. Pro naše dobrovolníky to bude skutečně náročný a naplněný 
start do nového roku 2015.  

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Z jednání Velké rady 17. září 2014
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po 
úvodní modlitbě bylo zahájeno jednání a omluveni nepřítomní. 
K zápisu z minulého jednání nebylo připomínek a byl schválen.

 AVelká rada s radostí a povděkem zhodnotila Generální 
kapitulu v Hejnicích jako úspěšnou ve všech směrech a 
očekáváních. Zápis z Generální kapituly tvoří samostatnou 
přílohu tohoto Reunionu a také několik dalších článků 
se k tomuto tématu vrací. Velká rada poděkovala veliteli 
severočeské komendy chev. A. Schauerovi za bezchybnou 
přípravu. Velký dík patří také csr. Malinské a cfr. Čejkovi za 
organizační pomoc během celé generální kapituly.

 AVelká rada se dále věnovala přípravě naší účasti na jednání 
mezinárodní řádové vlády v Monacu, bailli připravil 
prezentaci a důležité body k projednání. Kancléř připravil 
pro všechny národní jurisdikce portrétní obrazy velmistra 
a generálního kaplana a také notový záznam řádové intrády 
od chev. Thuriho.  

 A Špitálník informoval o stavu příprav k zajištění zimního 
setkání mládeže v Praze – Taizé. České velkopřevorství je 
jediným a oficiálním koordinátorem zdravotnické péče na 
tomto setkání, přípravy probíhají ve spolupráci s Armádou 
ČR. Zdravotnická pomoc bude po dohodě s hlavním 
koordinátorem P. Wojtkem zabezpečena na třech hlavních 
místech: v centru v Letňanech, v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a v administrativně-návštěvním centru v Kafkově 
domě. Dalším úkolem, kromě zajištění nezbytné zdravotní 
pomoci, bude distribuce teplého čaje a občerstvení. Akce je 
precizně připravována mezinárodním organizačním štábem a 

špitálník si pochvaluje profesionalitu a přátelskou atmosféru 
panující při jednání přípravného týmu, koordinovaného  
P. Wojtkem 
Z jednání Velké rady 15. října 2014
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po 
úvodní modlitbě bailli zahájil jednání a omluvil nepřítomné. 
K zápisu z minulého jednání nebylo připomínek a byl schválen.

 A České velkopřevorství připravilo na návrh špitálníka 
smlouvu o spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí 
v Praze. Bailli předal špitálníkovi podepsanou smlouvu s VFN 
k dořešení. Plně podepsaná smlouva o spolupráci bude v kopii 
vložena v základních dokumentech ČVP.

 A Špitálník dále informoval o všech potřebných krocích 
k zajištění dobrovolnické zdravotnické činnosti Taizé. 
V současné chvíli čekáme na další kroky od ministra obrany 
a dojednáváme účast dalších dobrovolníků z Lazariánské 
pomoci a řad skautů.

 A Je připraveno komplexní vyúčtování nákladů a výnosů 
Generální kapituly, které skončilo aktivně. Přesný přehled 
zašle kancléř per rollam.  

 A Řádový den se bude konat v sobotu 13. prosince v kostele Sv. 
Jana Nepomuckého na Hradčanech. Bude zahájen mší sv. od 
11:00 a následovat bude tradičně společný oběd a neformální 
setkání.

 A Velká rada projednala návrh podpory Armády ČR ve vydání 
vojenského diáře s duchovními texty.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Každoroční zasedání mezinárodní řádové vlády se letos konalo 
ve dnech 17.–18. října 2014 v knížectví Monackém.  Setkání 
předsedal J. E. velmistr Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz a 
řídil je předseda řádové vlády J. K. V. princ Charles-Philippe  
d’Orléans, vévoda z Anjou. Přítomni byli členové Velkého Ma-
gisteria a představitelé jednotlivých jurisdikcí. České velkopře-
vorství zastupoval chev. Zdeněk Kučera, který je sekretářem 
Ústavní rady.

Jednání se neslo v bratrském a přátelském duchu. Velký špi-
tálník Giovanni Ferrara přednesl zprávu o charitativní činnos-
ti za rok 2013, přičemž konstatoval, že došlo k růstu objemu 
prostředků na charitu o 12,7% na celkem 2.781.930 Euro (tj. na 
77.067.000 Kč), přičemž naše velkopřevorství je třetí v objemu 
pomoci, za Španělskem a Itálií. Dále bylo projednáno povýšení 
Belgické komendy na velkopřevorství a byl schválen rozpočet 

na příští rok. Taktéž byly diskutovány uniformy, zřízení skupiny 
panošů pro mladé od 18 do 25 let a drobné zvýšení poplatků 
za povýšení.

Dále pak byla Intrada ad honorem Ordo sancti Lazari chev. 
Františka X. Thuriho prohlášena oficiální řádovou hudbou. 
S potleskem byl přijat dar Českého velkopřevorství jednot-
livým jurisdikcím v podobě oficiálních portrétů velmistra a 
Jeho Eminence kardinála Dominika Duky. Česká zpráva byla 
přijata s velkým zájmem, zejména kvůli excelentní spolupráci 
s Armádou České republiky. 

chev. Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ

Zpráva ze zasedání mezinárodní řádové vlády

Dne 20. října 2014 se konala zádušní mše sv. při příležitosti 
20. výročí úmrtí biskupa Kajetána Matouška, preláta Řádu 
sv. Lazara. Mši sloužil za hojné účasti členů našeho Řádu otec 
kardinál Dominik Duka v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě, 
kde biskup Matoušek sloužil takřka celý svůj život. Vykonávat 
činnost biskupa mu bylo opět umožněno až 19. 5. 1988.

Dne 11. 6. 1988 byl spolusvětitelem biskupů Antonína Lišky a 
Jana Lebedy, preláta Řádu sv. Lazara. Na funkci světícího bis-
kupa rezignoval  5. 6. 1992. Poslední dva roky svého života prožil  
u své sestry v Kolíně. Dne 19. 10. 1994 zemřel a byl pochován na 
Malvazinkách v Praze.
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Pamětní deska
kanovníka
Antonína Bořka-Dohalského
ve Svatovítské katedrále

historie vzniku

Během bohoslužby v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
byla 17. listopadu 2012 o. kar-
dinálem Dominikem Dukou 

odhalena pamětní deska umučených ka-
novníků a členů Řádu sv. Lazara Jeruza-
lémského. Mezi nimi vyčnívá osobnost 
kanovníka Antonína Bořka-Dohalského 
z Dohalic, avšak osudy všech umučených 
a pronásledovaných protagonistů si za-
slouží velké úcty.  

Antonín Bořek-Dohalský, který je nej-
významnější osobností mezi kanovníky 
a od r. 1937 „rytířem první hodiny“ ob-
noveného Českého velkopřevorství, se 
narodil 23. října 1889 na rodovém zámku  
v Přívozci u Domažlic. Po studiu boho-
sloví na papežské univerzitě De Propa-
ganda Fide v Římě byl 28. února 1912 vy-
svěcen na kněze. Působil jako polní kurát 
na haličské frontě a později se staral  
o italské válečné zajatce v Milovicích, 
kde je České velkopřevorství společ-
ně s velvyslanectvím Italské republiky 
a městem Milovice již přes deset let 
spolupořadatelem každoroční piety.  
V roce 1924 jej pražský arcibiskup Fran-
tišek Kordač ustanovil svým sekretářem 
a ceremoniářem. Se změněnými poměry, 
které s sebou přinesla německá okupa-
ce a válka, se Antonín Bořek-Dohalský 
nedokázal vnitřně vyrovnat. V roce 1939 
proto rezignoval na úřad arcibiskupské-
ho kancléře. Dne 5. června 1942, po do-
sloužené mši v ústavu slepých dívek řádu 
Františkánek na Kampě, byl ještě v bo-
hoslužebném rouše zatčen (téhož dne 
byl zatčen také Antonínův starší bratr 
František). V tento okamžik chybělo 13 
dnů do odhalení úkrytu a likvidace dvou 
atentátníků na Heydricha a pěti dalších 
parašutistů v pražském pravoslavném 
kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici, o kterém vedle preláta Otto Stanov-
ského věděl též Antonín Bořek-Dohalský. 

Po kratším věznění v Terezíně byl 
převezen do koncentračního tábora  
v Osvětimi. Zde nevydržel nelidské 
zacházení a krátce po svém příchodu,  
3. září 1942, umírá. Dle jediného svě-
dectví, jež se nám zachovalo, byl ubit 
při pochodu na práci. Ohlášené urny  
s popelem se nikdo nedočkal. Život Anto-
nína Bořka-Dohalského, šlechtice, kněze, 
odhodlaného vlastence a pravděpodob-

ného budoucího arcibiskupa pražského  
v jedné osobě se tak tragicky uzavřel ve 
věku nedožitých 53 let.  

Myšlenka na zřízení pamětní desky 
umučeného kanovníka Antonína Boř-
ka-Dohalského vznikla v průběhu roku 
2001 na jedné z prvních pravidelných 
koncepčních schůzek nově ustavené-
ho kancléře ČVP Václava Bořka-Do-
halského s tehdejším vicekancléřem 
Ondřejem Vankem. Myšlenka se zdála 
zpočátku utopická, po určité době však 
byla upřesněna a v několika jednáních 
probrána a schválena tehdejším vedením 
Svatovítské kapituly; názory a souhlasné 
stanovisko celé Kapituly tehdy tlumočil 
o. kanovník Matějka.  Úkol se tedy mohl 
přesunout ze stadia myšlenky do stadia 
realizačního. 

V září 2004 navrhl Ondřej Vanke 
rozšíření plánovaného textu tak, aby se 
vztahoval na všechny umučené členy 
ČVP a pro financování desky vytvořit 
speciální nadační fond (zamýšlený Fond 
Dohalských by byl po realizaci desky 
transformován na financování sociál-
ně slabších nadaných studentů Karlovy 
university). K tomuto kroku bohužel 
nedošlo, a i když Velká rada souhlasila 
s okamžitým započetím prací na přípra-
vě pamětní desky, nastalá situace v Čes-
kém velkopřevorství po náhlém úmrtí 
Václava hr. Bořka-Dohalského celé zá-
ležitosti nepřála. České velkopřevorství 
mělo dostatek existenčních problémů a 
tak byla celá záležitost odložena na vhod-
nější pozdější dobu.

Bailli v září 2011 znovu požádal otce 
kardinála Dominika Duku a předsta-
vitele Svatovítské kapituly o svolení ke 
zřízení desky. Otec kardinál myšlen-
ku podpořil s tím, že by do textu bylo 
vhodné zakomponovat také jména 
všech umučených českých i němec-
kých kanovníků, s navrženým řešením 
souhlasil také děkan Kapituly o. biskup 
Malý. I když představovalo toto přání 
jistou komplikaci (příliš mnoho textu 
a připomínaných skupin na jedné des-
ce), byla to poznámka věcná a správná 
a nakonec vytvořil bailli první návrh, 
který představoval otevřenou knihu, jejíž 
jedna strana by byla věnována památce 
kanovníků, druhá pak památce členů 
Řádu. Obrázek zachycuje první vizuali-

zaci, představenou 14. října 2011. Ta byla 
navíc později doplněna o zmínění všech 
kněží – mučedníků pražské arcidiecéze, 
protože ani tato skupina dosud neměla 
žádné pietní místo, které by v Katedrále 
logicky mělo být. V té době vstoupila do 
hry druhá možnost, doporučená a vyjed-
naná o. Milanem Badalem – vytvoření 
desky z bronzu, kterého by se ujal známý 
velehradský umělec, akademický sochař 
Otmar Oliva. Jednalo by se v jeho pojetí 
o dvě desky, umístěné na vytipovaném 
místě v Thunovské kapli a propojené 
plastikou kovových květů. Otmar Oliva 
velkoryse nabídl velmi přátelskou cenu 
za své dílo (pouze cena bronzu) a na ná-
vrzích začal ihned pracovat. 

Souběžně probíhala jednání se Sprá-
vou Pražského Hradu a delegovanými zá-
stupci Kapituly. Ta se bohužel neúměrně 
prodlužovala, takže i když jsme nakonec 
měli v ruce kladné stanovisko Správy 
Pražského Hradu (27. 6. 2012), nebyla Ka-
pitula stále ještě jednotná ve svém názoru, 
i když jsme byli pověřeným zástupcem p. 
Soukupem, který také dodal znění textu 
za Kapitulu, ujišťováni, že v práci máme 
dále pokračovat. Zároveň jsme však měli 
již přání otce kardinála Dominika Duky, 
že by deska měla být odhalena na pod-
zim. Chtěli jsme dodržet termín 70. vý-
ročí umučení kanovníka Antonína Boř-
ka-Dohalského v září, proto bylo nutné 
urychleně jednat na úkor zdlouhavých 
a neplodných diplomatických jednání. 
Varianta odlití z bronzu nakonec padla 
z několika důvodů – požadovaná cena 
za dílo se najednou vyhoupla na milion 
korun a navíc nebylo možno termín do-
držet kvůli technologickým omezením 
modelování, odlévání a umělého zesta-
rání odlitého díla. Abychom měli čisté 
svědomí, uhradili jsme tedy dosavadní 
náklady a znovu se ocitli v silném tlaku, 
kdy jsme si opětovně kladli otázku, zda 
celá námaha stojí za to, když je zde tolik 
překážek a nevůle.

Přání otce kardinála jsme však od za-
čátku brali jako jasně definovaný úkol. 
Proto jsme jej 26. září 2012 informovali 
o možných řešeních – navrátit se k pů-
vodně zamýšlenému materiálu (kámen) 
a požádat o zhotovení našeho přítele a 
příznivce ak. sochaře Petra Váňu, který 
pracuje na obnově Mariánského sloupu. 

Petr Řehoř KCLJ, kancléř
Ondřej Vanke GCLJ-J, bailli
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Byl sice v té době v Itálii, avšak se za-
kázkou v tak krátkém termínu ochotně 
souhlasil. Neprodleně po jeho návratu 
z Itálie jsme se dohodli na materiálu, 
protože nejvhodnější by byl slivenecký 
mramor (který je již hojně použit ve stá-
vajícím interiéru kaple) a Petr započal 
s pracemi. Ve velmi krátkém čase desku 
dokončil a 16. listopadu 2012 mohla být 
převezena do Svatovítské katedrály. Je 
opravdu pozoruhodné, v jak krátkém 
čase bylo dílo zhotoveno, za což patří 
obrovský dík sochaři Petru Váňovi. Celé 
dílo pak bylo doplněno znaleckým po-
sudkem statika cfr. Milana Čejky BLJ 
ohledně způsobu možné instalace desky. 
Nyní zbývalo desku „pouze“ definitivně 
umístit, avšak tím celá záležitost neskon-
čila a dostala se na kvalitativně vyšší úro-
veň – jednání o instalaci. Kapitula se však 
najednou k tomuto dílu nechtěla znát a 
zpochybňovala oprávnění svého pově-
řeného zaměstnance k jednání, grafické 
pojetí díla, dostatečně červenou barvu 
použitého materiálu, malou nebo vy-
sokou lesklost materiálu na některých 
místech, přílišnou tloušťku desky a bylo 
vzneseno další množství obdobných ná-
mitek. Vyslechli jsme si různé důvody, 
proč by deska v této podobě neměla 

být vůbec v Katedrále umístěna a proč 
by na památku umučených kanovníků 
(již bez zmiňovaných obětí svatolazar-
ského řádu) měla být zhotovena deska 
bronzová, kterou by Řád směl zaplatit. 
Tento návrh pochopitelně v dané situaci 
pro nás ztrácel jakoukoliv atraktivitu. Po 
několika následujících jednáních jsme 
tedy nakonec nalezli i kompromisní 
řešení, spočívající v umístění desky ve 
stávající podobě.   

Pro financování pamětní desky jsme 
vyhlásili finanční sbírku a při jejím vy-
hlašování jsme slíbili, že jména dárců 
budou na věčnou památku zveřejněna. 
Jsou jimi: Jan Dobrzenský z Dobrzenicz, 
Karel Schwarzenberg, Antonín Schauer, 
Petr Řehoř, Zdeněk Kučera, manželé 
Hodkovi, Jan Royt, Viktor Sušický, Ja-
kub Holman, Jana Tetourová a Ondřej 
Vanke. Svým zcela zásadním příspěv-
kem přispěl p. kardinál Dominik Duka.  
Myšlenka našla pochopení také u našich 
přátel z Dětské psychiatrické nemocnice 
v Opařanech, kteří věnovali částku z vý-
těžku dobročinného bazaru rukodělných 
výrobků vyrobených tamními dětmi. Tato 
dojemná skutečnost ještě více zdůrazňu-
je velikost kanovníka Bořka-Dohalského 
jako osobnosti s nesmírně rozvinutým so-

ciálním cítěním, přesahující svoji dobu 
a region. Speciálně dětem z Opařan tedy 
patří velký dík!  

Co říci závěrem? Celé dílo jsme od sa-
mého začátku nebudovali jako pomníček 
osobních snah. Jsme nesmírně rádi, že 
úkol, kterého jsme se ujali před třinácti 
lety – vzdát hold našim umučeným a věz-
něným řádovým spolubratřím – mohl být 
dokončen. Jedná se též o splátku dluhu na 
započaté aktivity našeho kancléře Václava 
Bořka-Dohalského, které překazilo jeho 
předčasné úmrtí. To vše bylo dostateč-
nou motivací znovu a znovu přes všech-
ny překážky a nepochopení pokračovat 
v díle. Naší odměnou je tedy skutečnost, 
že jak věznění členové Řádu, tak umučení 
kanovníci a duchovní mají v Katedrále 
důstojnou připomínku své oběti. Vylíče-
ní této anabáze však považujeme také za 
nezbytnou součást příprav a realizace pa-
mětní desky. Snad by do budoucna bylo 
vhodné někým z historiků zveřejnit také 
stručné životní osudy našich umučených 
řádových spolubratří i členů Svatovítské 
kapituly, aby byl úkol splněn bezezbytku. 
Je ovšem smutné, že přes mnohé snahy 
Kapitula dosud nedostála svému slibu 
a třetinu nákladů, dle původní dohody, 
neuhradila.

Hejnice jsou malé městečko poblíž 
Liberce. Na pozadí mlhou ověn-
čených hor se nachází bazilika 

Navštívení Panny Marie a budova kláš-
tera, která dnes slouží jako Mezinárodní 
centrum duchovní obnovy. A právě zde 
bylo možno ve dnech 12.–14. září 2014 
spatřit prapor se znakem Českého vel-
kopřevorství Řádu sv. Lazara. Začala kaž-
doroční Generální kapitula. I tentokrát 
je třeba tolik dojmů vtěsnat do několi-
ka mála řádků... Generální kapitula má 
pokaždé několik rovin a každá přináší 
něco jiného. V křesťanském životě však 
nelze začít nic bez vnitřního obrácení 
a modlitby. Proto se páteční večer nesl 
v duchu poselství vigilie. Ta je určena 
především postulantům, kteří usilují  
o vstup do řádu. Vyznání víry, modlit-
ba, meditace nad Písmem... to vše vrací 
člověka zpět k myšlenkám, proč vlastně 
následuje Krista... proč chce v životě po-
kračovat jako jeden z jeho rytířů. 

V závěru přichází patrně jeden z nej-
hlubších okamžiků celé vigilie. Kancléř 
pozvedá řádový meč se slovy: „Naše 
bitva je s tímto mečem – je to bitva ne 
proti masu a krvi, ale proti nespravedl-
nosti, nemoci a strádání tohoto světa.“ 
Následně meč otočí a jeho jílec se rázem 
stává symbolem křesťanství: „Tato bitva 
je ve znamení kříže. Nechť žádná jiná 
bitva nerozdělí lidstvo.“

Teď již záleželo na každém, aby nad 
tímto řádovým posláním uvažoval ve 
svém nitru... a nad svou vlastní rolí  
v něm...

Po vigilii se všichni ještě odebrali do 
krypty, aby zde uctili památku zesnulého 
člena řádu, P. Miloše Rabana. Kdo byl 
páter Raban? Na tuto osobnost vzpo-

míná každý, kdo se s ním někdy setkal. 
Optáte-li se věřících v Hradci Králové 
nebo v Jičíně na Hejnice... začnou mluvit 
o páteru Rabanovi. 

Po modlitbě u ostatků se řádová rodi-
na sešla u společné večeře. Byla to příle-
žitost vzájemně promluvit o záležitostech 
nejen oficiálních. 

V sobotu ráno započalo samotné 
jednání. České velkopřevorství projed-
nalo své dosavadní projekty i plány do 
budoucna. Svou práci představili spolu-
bratři z Polska a Slovenska. Slovenských 
lazariánů není mnoho, ale všem dokázali, 
že kvalita činnosti rytířských řádů se ne-
odvíjí od počtu členů. Duchovní převor 
ČVP, J. E. František biskup Lobkowicz, 
promluvil o veřejné prezentaci charita-
tivních aktivit, aby bylo zřejmé poslání 
Řádu i celé Církve. J. E. velmistr Jan hra-
bě Dobrzenský uvedl do funkce nového 
kaplana polské komendy, Mons. Józefa 
Bara, soudního vikáře arcidiecéze Prze-
myśl. V rámci diskuse v sekcích zazněla 
myšlenka, že rytířství – i prostřednictvím 
nejmenších skutků – by mělo být sou-
částí života každého jednotlivého člena. 

Po pracovním jednání se všichni shro-
máždili před bazilikou. Zástup plášťů se 
zeleným osmiramenným křížem i lidí, 
kteří si tento plášť teprve nesli přehozený 
přes hřbet pravé ruky – budoucí členové. 
Zvony na věžích oznámily začátek mše 
svaté s řádovou investiturou. Několik 
turistů na kolech přihlíželo průvodu do 
baziliky. I v té krátké cestě můžeme spat-
řovat bohatou symboliku, která nemá 
pouze estetický charakter. V čele byl ne-
sen kříž a pokračovalo se směrem k oltáři 

– Kalvárii – kde se měl opět zpřítomnit 
největší okamžik lidských dějin. K této 

cestě za Kristem a jeho křížem, si každý 
nesl a nese svůj vlastní kříž. Symbolicky 
je vyšit na pláštích. Cesta za Kristem, ke 
kterému kráčí jednotně celý Řád sv. La-
zara i každý jeho člen sám za sebe. 

Na mši svaté byl čestným hostem 
a celebrantem J. E. Mons. Jan Baxant, 
biskup litoměřický. Řádová rodina se 
během této slavnosti rozrostla o nové 
členy. Někteří byli povýšeni do vyšších 
hodností. Mezi pasovanými rytíři byl  
i profesor František Xaver Thuri. Toho-
to pedagoga, varhaníka a vědce, který 
je často nazýván posledním barokním 
skladatelem, můžeme právem řadit 
mezi špičky současné klasické hudby. 
Jeho vlastní bohatá barokní tvorba dala 
vzniknout dvěma mším, Requiem, Stabat 
Mater, duchovním kantátám nebo var-
hanním a hobojovým koncertům. Mimo 
jiné složil také Intrádu ke cti sv. Lazara, 
která se již tradičně hraje v řádový den. 
Proto byl jeho vstup mezi lazariány pro 
všechny velikou poctou.

Slavnostní investitura byla definitiv-
ně završena pokřikem řádového hesla 
venku před bazilikou. Následoval však 
ještě neformální večer. Mnohým se toto 
setkání nechtělo končit a tak se poslední 
skupinka lazariánů rozešla až v ranních 
hodinách. V paměti nám však zůstaly 
nezapomenutelné vzpomínky i plány na 
další akce. Pietní akt v Milovicích, Řádo-
vý den... a samozřejmě příští Generální 
kapitulu, tentokráte v Plzni. Atavis et 
Armis!

Mgr. Jakub Holman, SBLJ

Generální kapitula
Českého velkopřevorství
Hejnice 12.–14. září 2014

 Ideový návrh pamětní desky (viz text)

 Akademický sochař Petr Váňa při tesání desky

  J. Em. kardinál Dominik Duka žehná desce po 
mši za oběti totalit 17. 11. 2012



reunion 5/20148 reunion 5/2014 9



reunion 5/201410 reunion 5/2014 11

na investituře Českého velkopře-
vorství dne 13. září 2014, konané 
při příležitosti Generální kapitu-

ly, byli přijati noví členové. Tito postu-
lanti splnili během své postulantské doby 
všechny požadované podmínky a před 
duchovním převorem při vigilii složili 
řádový slib v souladu s Kodexem církev-
ního práva:

�Mariusz�Bienczak, plukovník požární 
služby, SBLJ;
P.�Sławomir�Bar, kněz, ChLJ;
Mgr.�Libor�Černý, BLJ;
�Prof.�Václav�Horčička, historik a pe-
dagog, SBLJ;
Pavel�Kupec, BLJ;
�Prof.�Jiří�Kuthan, historik a pedagog, 
SBLJ;
MUDr.�Juraj�Lexmann, psychiatr, BLJ;
JUDr.�Lenka�Pavlová, SLJ;
Aleš�Randl, BLJ;
Dr.�Robert�Sobków, ekonom, BLJ;
Mgr.�Rafal�Sobków, ekonom, BLJ;
pplk.�MUDr.�Jerzy�Sołtys, SBLJ;
�Prof.� František� X.� Thuri, hudební 
skladatel a pedagog, KLJ;
�Mons.�Józef�Bar, soudní vikář arcibis-
kupa v PrzemyŚlu, SChLJ;
�Mons.� Józef� Kubałewski, diecéze 
Bydgoszcz, SChLJ;
�Jerzy�Mieczyslaw�Korwin-Małaczyński, 
KLJ-J;
Jana-Marie�di�Battaglia, DLJ-J;
Elżbieta�Żukowska, DLJ-J.

Z takzvaného sjednoceného Řádu (Malt-
ské obedience) projevili své přání pře-
stoupit:

�Petr�Lukáš�Vavřík, velitel Západočes-
ké komendy, BLJ;
�P.�Miroslav�Martiš, kaplan Západo-
české komendy, SChLJ
a J. E. velmistr jejich přání rád akcep-

toval. 

Dále byli při investituře povýšeni či  
J. E. velmistrem pasováni členové, kteří 
v posledních letech významně přispěli 
k rozvoji Českého velkopřevorství:

Prof.�Stanislav�Miertuš, SBLJ;
Mgr.�Jakub�Holman, SBLJ;
�Prof.� Jan� Županič, genealog ČVP, 
SBLJ;
�P.�Jakubrafael�Patay�OFMCap, kaplan 
Slovenské komendy, SChLJ;
kpt.�diakon�Leoš�Halbrštát, SChLJ;
pplk.�Petr�Blecha, ceremoniář, KLJ;
�Mgr.�Zdeněk�Kučera, velitel Moravské 
komendy, KLJ;
�Stanislav�Přibyl, velitel Pražské ko-
mendy, KLJ;
�Prof.�Jan�Royt, historik umění a pe-
dagog, KLJ;
Robert�Šíma, KLJ;
�MUDr.� Michal� Zahálka, špitálník 
ČVP, KLJ.

České velkopřevorství mělo také příle-
žitost poděkovat obzvláště zasloužilým 
členům udělením své záslužné dekorace 

Pro Fide et Merite, předávané seniorem 
tohoto vyznamenání chev. Antonínem 
Schauerem:

Dr.�Marek�Sobola, FeM III.;
Ing.�Jana�Tetourová, FeM III.;
�P.�Pavel�Porochnavec, vikář duchov-
ního převora, FeM III.;
�chev.�Zdirad�Čech se při příležitosti 
jeho 65. narozenin a zároveň 40. vý-
ročí jeho vstupu do Řádu sv. Lazara 
stal členem sboru nositelů záslužného 
kříže 1. třídy;
�J.�E.�biskup�František�Lobkowicz, du-
chovní převor ČVP, se stal členem sbo-
ru nositelů záslužného kříže 1. třídy.
 Stejným stupněm, tedy 1. třídou toho-
to vyznamenání byl oceněn dlouhole-
tý příznivec našeho Řádu J.�E.�biskup�
Jan�Baxant, biskup litoměřický.

České velkopřevorství se rozhodlo také 
pro významně vstřícný krok a ocenilo 
stříbrným záslužným křížem FeM II. 
člena Prostějovské komendy tzv. Sjed-
nocené Maltské obedience p. PhDr.�Mar-
ka�Vařeku�PhD. za přípravu a realizaci 
výstavy o rytířských řádech se zvláštním 
zřetelem na zdůraznění historie našeho 
Řádu, uskutečněné v závěru minulého 
roku. Jsme velmi rádi, že jsme v další 
debatě mohli p. Dr. Vařeku seznámit 
s naším Řádem a obě strany se rozchá-
zely s plány na další úzkou spolupráci.  

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

noví členové Českého velkopřevorství

V
znik Československé republiky 
přinesl aristokracii řadu problémů. 
Kromě zrušení šlechtických titulů, 

ke kterému došlo již koncem roku 1918, 
šlo především o značný pokles politic-
kého vlivu a ekonomický postih, který 
byl spojen především s pozemkovou re-
formou. Zmenšení majetkové základny 
znamenalo pro řadu rodů citelnou eko-
nomickou ztrátu, a přestože výsledky po-
zemkové reformy byly nakonec mírnější, 
než se původně předpokládalo, sympatie 
nového republikánské-
ho režimu mezi šlech-
tou rozhodně nezvýšila.

Také z tohoto důvo-
du se během dvacátých 
let začala aristokracie 
stále více národnostně 
vymezovat. Zatímco 
ještě na konci devate-
náctého století je možné 
tvrdit, že její větší část 
byla nacionálně indi-
ferentní, především 
generace vyrůstající po 
roce 1918 zaujala zcela 
jiný postoj. Přibliž-
ně dvě třetiny šlechty 
z českých zemí se přitom identifikovaly 
s německým národem, třetina s českým. 
Je celkem logické, že statky této menší 
částí šlechty se rozkládaly převážně na 
územích s českou majoritou, i když ani 
to nebylo pravidlem. Většina šlechticů se 
v politickém životě příliš neangažovala 
a jejich orientaci bychom mohli ozna-
čit za konzervativně-katolickou nebo 
křesťansko-sociální. Někteří příslušníci 
mladší generace pak v meziválečném 
období sympatizovali s národně-pravi-
covými organizacemi, jakými byla např. 
Vlajka či Akce národní obrody. Nikoli 
však s nacismem. Jejich sympatie mělo 
křesťansko-sociální Rakousko, méně 
často Mussoliniho Itálie, s příklonem 
česky smýšlejících šlechticů k Hitlerovu 
režimu se setkáme až později a opravdu 
jen výjimečně. 

To se také ukázalo v letech 1938 a 1939, 
kdy zástupci českých šlechtických rodů 

vystoupili se dvěma prohlášeními roz-
hodně odmítajícími německé ambice a 
postavili se na stranu českého národa. 
První z nich, sepsané v dramatických 
předmnichovských dnech, bylo adre-
sováno prezidentu Edvardu Benešovi. 
Vzniklo z iniciativy Zdenka Radslava 
hraběte Kinského a za jeho autora mů-
žeme pokládat Karla VI. knížete Schwar-
zenberga. Prohlášení předala 17. září 
1938 na pražském Hradě prezidentovi 
dvanáctičlenná delegace zástupců česky 

smýšlející šlechty – mezi nimi příbuzný 
současného velmistra Řádu sv. Lazara 
Jindřich hrabě Dobrzenský (1892–1945) 
z potštejnské linie rodu, kteří zároveň 
proklamovali věrnost českému státu, 
vyjádřili naději, že hranice českého státu 
zůstanou nedotčeny a ujistili prezidenta, 
že jsou si vědomi zděděných povinností 
ke své vlasti. 

Druhá deklarace vznikla za ještě 
dramatičtějších okolností po němec-
ké okupaci. Tento dokument datovaný  
7. zářím 1939 signovalo více než osmdesát 
šlechticů, mezi nimiž byli jak zástupci 
staré aristokracie, tak nových rodů (Rie-
ger). Jejími autory byli František Kinský, 
František Schwarzenberg a Hugo Stra-
chwitz, obsahem pak jasné přihlášení se 
k českému národu a jazyku: 

„Rody, které sdílely po staletí osudy 
českého národa a neodcizily se nikdy 
svému kmeni, musí i dnes býti počítány  

k národu, jehož krev v jejich žilách koluje. 
(…) V plné shodě s národem německým, 
který žádá ode všech svých příslušníků 
přesné konání všech povinností vůči 
národní pospolitosti, jsou důvodně 
i český lid a česká šlechta přesvědče-
ni o své sounáležitosti. Vycházejíce  
z přesvědčení o jednotě našeho národa 
ve všech složkách a zejména o tom, že 
potomci někdejších spolutvůrců a nosi-
telů české státnosti ještě mohou svému 
národu a své vlasti za všech poměrů plat-

ně posloužiti, chceme se 
vždy a za všech okol-
ností hlásiti k českému 
národu.“ 

Šlo o jasný políček 
německým snahám 
získat české šlechtice na 
svou stranu a nesmír-
ně odvážný čin v době, 
kdy se lámaly mnohé 
charaktery. Deklarace 
je tím pozoruhodnější, 
že jejím tvůrcem byla 
právě šlechta, odsunu-
tá v éře první republiky 
do pozadí a obviňovaná 
ze zrady českého náro-

da v pobělohorském období. 
Tento krok samozřejmě nezůstal bez 

následků. Všichni signatáři se dostali do 
zorného pole říšskoněmeckých orgánů, 
které záhy zahájily odvetná opatření. 
Jako první byli postiženi bratři Collore-
do-Mansfeldové, jejichž statky Opočno, 
Dobříš a Zbiroh se nejprve dostaly pod 
nucenou správu a následně byly konfis-
kovány, a po nástupu zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha 
v září 1941 byl zahájen podobně ostrý po-
stup proti dalším signatářům i ostatním 
členům česky smýšlející aristokracie. Je 
ironií dějin, že jen málokteří se dočkali 
uznání.  Po nacistické perzekuci se řada 
těchto osob musela smířit s diskriminací 
či přímo pronásledováním ze strany čes-
koslovenských úřadů, nepochybně proto, 
že nezapadali do koncepce komunisty 
prosazovaného a budovaného lidově-
demokratického státu.

Deklarace příslušníků české šlechty
Jan Županič, sBlJ
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 Heraldika, zároveň výtvarný 
obor zabývající se tvorbou 
znaků, odznaků, praporů a 

podobných věcí, a nauka (pomocná 
věda historická) zkoumající zvyklosti a 
předpisy s tím spojené, dějiny tvorby a 
užívání znaků a zabývající se jejich po-
pisováním a pořádáním do sbírek, do-
stala jméno podle heroldů. Ti, původně 
už v pohanských dobách, byli hlasateli 
panovníků („hlasateli míru i války“), 
parlamentáři, posly a vyjednavači. Ne-

nosili zbraň a směli, když to jejich po-
slání vyžadovalo, vejít i v bitvě nebo při 
obléhání na nepřátelské území, aniž by 
byli napadáni. Když se rozvíjelo užívání 
znaků, v desetiletích kolem První křížo-
vé výpravy, připadly znaky,  jejich tvorba 
a registrace, do jejich působnosti. 

Oni byli tvůrci základních heral-
dických zvyklostí (mnohé z nich po 
staletích znovu objevoval výtvarný 
obor grafika vizuálních komunikací), 
pořadateli prvních znakových sbírek 

O heroldech
(nejprve z bezprostředního okolí svého 
pána, později zaznamenávali také zna-
ky užívané v sousedních nebo i vzdále-
nějších zemích), Erbovníků (Armorial, 
Wappenrolle, Wappenbuch). Jako cere-
moniáři pečovali o formální stránku a 
správný průběh slavností a turnajů, zá-
roveň bývali posly svého pána v diploma-
tických záležitostech. Sami nebo spolu 
s genealogy rozhodovali sporné otázky 
rodového původu a nároku na znak. 
Na větších dvorech mívali pomocníky 
(persevanty), na královských dvorech 
jich bývalo několik, potom první z nich 
míval titul král heroldů (King of Arms, 
Roi d’Armes) a každý měl v pravomoci 
věci svého oboru buď v části země nebo  
v panovnickém rytířském řádu. Měli, a 
v těch zemích, královstvích, kde tento 
úřad zůstal, samozřejmě dodnes mají, 
své zvláštní odznaky a služební jména, 
děděná po předchůdcích, buď podle 
zemí, panovnických domů nebo řádů, 
jejich pomocníci podle svých odznaků. 
Tak ve Velké Británii například se heroldi 
jmenují Chester, Lancaster, Richmond, 
Somersed, Winsdor a York, jejich po-
mocníci pak Modrý plášť, Padací mříž, 
Červený kříž (podle kříže svatého Jiří, 
jak je na odznaku Podvazkového řádu 
a britské vlajce) a Červený drak. První 
z francouzských heroldů míval jmé-
no Montjoye (podle hesla – válečného 
pokřiku francouzských králů), jiný se 
jmenoval například Hermelín (podle 
znaku Bretaně), německý král heroldů 
se jmenoval Říše a podobně bylo i v ji-
ných zemích. V Řádu Zlatého rouna se 
král heroldů jmenuje Zlaté rouno. 

Při slavnostech a oficiálních příleži-
tostech heroldi nosili (a nosí) zvláštní 
obřadný služební oděv, tabard, který se 
vyvinul z rytířského bojového znakové-
ho kabátce a má přibližně podobu já-
henské dalmatiky. Bývá z honosné látky, 
zepředu a zezadu (v některých zemích 
i na ramenou) ozdoben znakem země 
nebo panovníka nebo odznakem pa-
novníkova řádu. Někdy nosí ozdobný 

Zdirad J. k. Čech, klJ

řetěz (kolanu), vlastní (svého úřadu) 
nebo řádovou, a jako znamení pravo-
mocí svého úřadu mají hůl, podobnou 
žezlu nebo důstojnické holi, ozdobenou 
barvami a symboly své země, panovní-
ka nebo jeho řádu, nebo samostatného 
rytířského řádu, protože i ty také mívaly 
(a mají), stejně jako panovnické dvory, 
své heroldy. 

Někdy je v nich tímto úřadem pově-
řen jeden ze členů, jindy, snad proto, že 
herold by měl umět kreslit, je do úřadu 
herolda uveden muž, který členem řádu 
není. To všechno samozřejmě platilo a 
platí i pro Řád svatého Lazara, resp. pro 
Řád Panny Marie z Hory Karmel a sv. 
Lazara z Jeruzaléma. Jeho heroldy vy-
jmenovává mezi jinými řádovými hod-
nostáři (většinou jako posledního nebo 
téměř posledního z nich) Královský al-
manach (který periodicky uveřejňoval 
jména dvořanů, úředníků, hodnostářů 
a nositelů řádů). Například k roku 1724 
jsou uvedeni pan Pezey (strážce Armo-
rialu) a jeho syn (jako nástupce), k roku 
1738 pan Pezey (zřejmě onen syn), ma-
líř (jako strážce Armorialu), a i když je  

u jejich jmen uvedena řádová kategorie 
Frère servant d’Armes, v seznamu členů 
Řádu jejich jména nenalézám; k roku 
1767 je jmenován pan Duchesne (král 
heroldů a strážce Armorialu) dokonce 
bez uvedení případného vztahu k Řádu. 
Všichni patrně pocházeli z občanských 
rodů, protože ani jejich erby nejsou k na-
lezení. Herold baron Augustin František 
de Silvestre (viz Reunion 1/2014) naopak 
členem řádu byl, očividně tedy žádné 
pravidlo pro obsazování úřadu herolda 
neexistovalo. Jen bylo prospěšnější svěřit 
úřad odborníkovi zvenku, než pověřit 
jím některého z členů bez potřebných 
schopností.

České velkopřevorství Svatolazarské-
ho řádu svého herolda mělo od samého 
začátku. Byl jím přítel a spolupracovník 
zakladatele, Ing. arch. Břetislav Štorm 
(veden byl v kategorii de Merite), po 
něm jeho žák a přítel Dr. Zdeněk M. 
Zenger (v téže kategorii) a ještě za jeho 
života já, jako jeho předpokládaný ná-
stupce. Aby to nebylo moc jednoduché, 
stal se v exilu českým řádovým heroldem 
rytíř Adolf F. J. Karlovský, který ovšem 

Znak herolda Zdeňka M. Zengera: Na 
zlatém štítě černý kůl ozdobený stříbrný-
mi kleštěmi. Pod štítem hole a kříž jako  
u předešlé kresby

Znak herolda rytíře Adolfa F. J. Karlov-
ského: Na modrém štítě stříbrný žernov 
se svislou červenou kypřicí. Pod štítem 
zkřížené heroldské hole, vše podloženo 
zeleným zlatě lemovaným osmihrotým 
křížem

Znak herolda Břetislava Štorma (jeden 
ze dvou, které používal): Na černém štítě 
litera S s vetknutým liliovým křížem, vše 
zlaté. Pod štítem zkřížené heroldské hole 
a kříž kategorie de Merit (hole – zdvojení 
služebního odznaku pod štítem je obvyk-
lou heraldickou zvyklostí - kreslím podle 
Štormova vzoru, podle jeho kresby vlast-
ního znaku jako herolda, i když reálná 
podoba hole byla odlišná)

na naše nároky a názory nemusel brát 
ohled. Služební jméno, zvláštní odznak, 
řetěz ani tabard neužívali. Štorm navrhl 
a dal vyrobit heroldskou hůl (zelenou, 
na obou koncích zlatě okovanou, nahoře 
převýšenou zeleně smaltovaným osmi-
hrotým křížem ve zlatém prstenci), ale 
po odsouzení některých bratří bolševic-
kým soudem ji zničil (a do ohně hodil 
armorial – seznam členů). Byla tedy po-
važována za ztracenou, až po letech byly 
kovové součástky nalezeny, a nálezce je 
předal vdově po Dr. Zengerovi, čímž byly 
pro Velkopřevorství ztraceny definitivně.

Následující období bez řádného ob-
sazení funkce (po smrti AFJK)  bylo 
ukončeno v polovině loňského roku 
jmenováním nového herolda. Zároveň 
bylo rozhodnuto, že jeho (a dá-li Dobrý 
Pán Bůh samozřejmě i jeho nástupců) 
služebním odznakem bude na památ-
ku Řádu Panny Marie z Hory Karmel 
řádový odznak –  fialový kříž,  a jeho 
služebním jménem bude francouzské 
pojmenování tohoto odznaku –  Croix 
Amaranth.

K obrázku herolda na protější straně:
Herold Řádu Panny Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma na rytině  
z roku 1714 je oblečen do fialového (amarantového) tabardu s vyšitým řádovým zna-
kem.  Řádový kříž na nákrční stuze i na rameni má podložený oválem, to ukazuje jeho 
postavení sloužícího bratra (Frère servant d’Armes). Jeho hůl je ozdobena monogramy 
MA a SLJ a zkříženými palmovými ratolestmi, motivy, jež tvoří řádovou kolanu.
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Pouť je cesta k místu náboženské 
úcty. Dnes je toto slovo víceméně 
spojováno se společenskou udá-

lostí. Na původní náboženský význam 
se pozapomnělo. Přesto se však někte-
ré tradice s lety stále více a více oživu-
jí. Svatováclavská pouť je bezpochyby 
jednou z nejvýznamnějších poutí v naší 
zemi. Dnes již většinou nechodí proce-
sí ze vzdálených měst a končin. Jezdí 
se vlaky, autobusy nebo autem. Cesta  
z Lysé nad Labem je moderní vlakovou 
soupravou. Každý rok bývá plná a pout-
níky od ostatních cestujících spolehlivě 
rozeznáte podle oblečení nebo hovoru. 
Občas zahlédnete řeholnici, putující  
z Hradce Králové. Cesta z nádraží ve 
Staré Boleslavi je lemována hlavní prou-
dovou silnicí. Po pravici je komplex vo-
jenských budov a poblíž stará stíhačka.  
I přes tyto moderní prvky má však člověk 
dojem, že putuje zpátky časem. Tento 
pocit vychází z vědomí, že u sv. Václa-
va nacházíme nejeden počátek. Počá-
tek českého státu, počátek křesťanství  
v naší zemi a ano – počátek naší soudobé 
společnosti. Moderní společnost málo 
hovoří o vlivu Katolické církve na staleté 

budování západní civilizace. Mnozí by 
rádi, aby se na tento vliv zapomnělo. Ale 
chuť ovoce se připomíná sama. 

Proto i letos putovaly ostatky sv. Václa-
va do Boleslavi, za doprovodu ozbrojené 
stráže. K jejich uctění během poutní mše 
svaté přijely stovky poutníků. Přijeli po-
litičtí zástupci země, kněží, členové ry-
tířských řádů... Své pozdravné poselství 
zaslali i ti, kteří nejsou úctě sv. Václava 
příliš nakloněni. A proč? Kým je dnes 
pro Čechy vlastně sv. Václav? Pro císaře 
Karla IV. byl sv. kníže Václav „Rex per-
petuus“. Věčný král. Čeští panovníci se 
považovali pouze za Václavovy zástupce. 
J. Em. kardinál Duka ve své homilii bě-
hem mše řekl, že Václavův odkaz je do-
cenitelný v kontextu základů panovnické 
moci a jeho zavraždění je něco zásadního 
v charakteru naší státnosti. Je to věčný 
zápas o spravedlnost. 

Když člověk poslouchal tato slova 
pana kardinála, uvažoval o poselství 
Václavova odkazu. V legendách je Václav 
často připodobňován ke Kristu, zvláště 
kvůli jeho mučednické smrti. A sv. Vác-
lav přesto nebyl nikým jiným než Kristo-
vým služebníkem. Sv. Václav žil křesťan-

ský život i v drsné realitě své doby. Dále 
víme, že tento panovník rozhodně nebyl 
zbabělec. Mnohokrát se ve svém životě 
chopil meče a jel do bitvy, což dokázal 
výzkum ostatků. Víme, že nebyl úplatkář. 
Tzv. daň míru byla svédobým politickým 
nástrojem. Východofranský král Jindřich, 
kterému Václav daň platil, platil stejnou 
daň výbojným Maďarům. Zda Václav 
skutečně vlastní rukou pěstoval révu a 
kácel šibenice? O tom již vypráví pouze 
legendy. Rytířské vlastnosti, které jsou 
cestou ke svatosti, však zůstávají stejné. 
A víme, že kníže Václav je světcem ta-
kového významu, který si našel úctu na 
východě i na západě Evropy.

Co to přináší pro nás? Opět můžeme 
zmínit spravedlnost. „Šibenice“ pro ne-
spravedlivě odsouzené jsou postaveny po 
celém světě. Jejich „smyčky“ mají kolem 
krku křesťané v Íráku, Sýrii... Modlitba 
je to nejmenší, co můžeme pro tyto lidi 
udělat a alespoň tímto způsobem žít dle 
ctností sv. Václava.

Šibenice pro nespravedlivě odsouzené 
byly postaveny i v naší vlastní zemi. Když 
pan kardinál hovořil o této relativně ne-
dávné době, zmínil další nedocenitelnou 

SvatováclavSká Pouť  Stará BoleSlav 28. ZáŘÍ
relikvii – Paladium země České. To bylo 
na počátku padesátých let odstraněno a 
uzamčeno za mříže generálního ředitel-
ství Státní bezpečnosti. Na tomto Paladiu 
je Panna Maria s Ježíškem. A tak Matka, 
společně se Synem Božím, sdílela osud 
celého národa. Bylo to znamení, co se 
stane, když přestaneme ctít matku, otce, 
rodinu. My všichni jsme součástí nějaké 
rodiny... nejenom té vlastní pokrevní, ale 
i řádové, Církevní... 

Mše svatá k poctě sv. Václava byla té-
měř u konce. Paladium bylo ještě nově 
korunováno svatováclavskými korunami, 
které požehnal papež František. Zazněl 
svatováclavský chorál a touto modlitbou 
můžeme zakončit i tento článek. Pokra-
čujeme na vlastní životní pouti, kde je sv. 
Václav naší stálou inspirací i mocným 
přímluvcem. Svatý Václave, nedej zahy-
nouti nám ni budoucím. 

Mgr. Jakub Holman, SBLJ
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heraldické střípky

připravuje Croix Amaranth

pierre Jean levi hrabě
d�albignac de montal
(1744–1827)

Na modrém štítě pod zlatou hlavou tři zla-
té piniové šišky, dvě nad jednou, nahoře 
stříbrná hlava štítu a heroldským fialově 
a zeleně štenýřem děleným křížem Řádu 
Panny Marie z Hory Karmel a sv. Lazara 
z Jeruzaléma. Pod štítem korunovaným 
hraběcí korunou kříž téhož řádu ovinutý 
jeho kolanou a velkostuhou Řádu sv. Lud-
víka, štítonoši zlatí gryfové.

Voják, napřed kornet, pak důstojník, 
kapitán Dauphinových dragounů, po-
ručík královské tělesné gardy, generál 
a nakonec maršál. Řád sv. Ludvíka do-
stal třikrát (rytíř 1780, komandér 1814 
a velkokříž 1815), řád Panny Marie a sv. 
Lazara dostal  při řádové promoci r. 1783 
s uvedením osmi předků (do XV. sto-
letí), vojáků, v tomtéž roce byl povýšen 
z vikomta na hraběte. V roce 1791 emi-
groval a sloužil napřed v armádě knížete 
z Condé, pak vstoupil se svým velitelem 
do carských služeb a pak do jiných, jako 
tolik jeho druhů v emigraci.

alexandre Bonaventura 
hrabě de mesnard
(1734–1792)

Stříbrný modře zamřížovaný štít se stříbr-
nou hlavou s heroldským, štenýřem fialově 
a zeleně děleným křížem (Řádu Panny 
Marie z Hory Karmel a sv. Lazara z Je-
ruzaléma), korunovaný hraběcí korunou, 
podložený  křížem Řádu Panny Marie a 
sv. Lazara, ovinutý jeho kolanou a stuhou 
Řádu sv. Ludvíka, provázený po stranách 
dvěma zlatými vztyčenými odvrácenými 
klíči kapitána královské stráže (gardes de 
la porte). Deviza PRO DEO ET REGE.  
V klenotu je kráčející zlatý jelen. Užíván 
i čtvrcený štít, 1. Mesnard, 2. Garnier  
(v modrém poli tři byzantiny, dva nad 
jedním), 3. Gallier (v černém poli zlatý 
ondřejský kříž), 4. Chabot (ve zlatě tři 
červené vranky – rybky, svisle postavené, 
hlavami nahoru;  mluvící znak: chabot 

– vranka)
Jako důstojník (kapitán, pak podplu-

kovník) královského jezdectva bojoval 
v Sedmileté válce, 1766 povýšen z mar-
kýze na hraběte, 1722 povýšen na plu-
kovníka, 1788 na generála. 

Svatolazarský řád obdržel v roce 1788 
mimo řádovou promoci jako vyzname-
nání, jeho jméno a znak tedy nebývají 
v seznamech členů ani erbovnících.

V roce 1791 emigroval a v následujícím 
roce zemřel.

Charles Francois poerson 
(1653–1725)

Na modrém štítě zlatý ondřejský kříž 
provázený v koutech stříbrnými skálami, 
ve stříbrné hlavě fialově a zeleně štenýřem 
dělený heroldský kříž Řádu Panny Marie 
z Hory Karmel a sv. Lazara z Jeruzalé-
ma.  Štít je podložen křížem téhož řádu 
a ovinut jeho kolanou. Na korunovaném 
helmu stříbrná skála podložená zlatým 
ondřejským křížem. Štítonoši stříbrní 
chrti (správně českou terminologií by se 
mělo říct chrtice nebo tisty)

Za svého života slavný, dnes tro-
chu pozapomenutý portrétista i malíř 
rozměrných pláten, fresek i kartonů 
pro gobelíny s náboženskými nebo his-
torickými náměty pro krále Ludvíka 
XIII., kardinála Richelieu a jiné vysoké 
hodnostáře. Dvacet let byl ředitelem 
Královské malířské akademie. Papež 
ho pozval do Říma a tam také Poerson 
zemřel a byl pochován ve francouzském 
římském kostele sv. Ludvíka. Svatolazar-
ský řád obdržel za zásluhy jako vyzna-
menání, mimo řádovou promoci, jeho 
jméno tedy chybí v řádových seznamech 
a erbovnících. Na soudobé portrétní 
rytině i na náhrobku jsou ale řádové 
odznaky nepřehlédnutelně vyobrazeny.
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