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Informace Velké rady o zajištění zdravotnické
služby při setkání Taizé
České velkopřevorství s podporou otce kardinála Dominika Duky nabídlo své služby při dobrovolnickém zajištění zdravotnické služby při setkání mládeže Taizé v Praze na přelomu tohoto
a příštího roku.
Vzhledem k tomu, že ČVP má již několik let podepsanou smlouvu o spolupráci s Armádou
ČR, chtěli jsme při zajištění zdravotnické služby využít také studenty vojenských vysokých škol,
kteří by se se svým kaplanem také této akce rádi zúčastnili. Záležitost tedy byla projednána a
příslušnými generály podpořena a od jara byl v tomto duchu informován i organizační výbor
setkání.
Jako další oficiální krok následovala žádost o povolení ministrem obrany. A zde došlo k zádrhelu, protože pravděpodobně pro přílišné vytížení pana ministra a starosti s vybuchujícími
muničními sklady jsme do dnešního dne neobdrželi odpověď a naši službu na setkání Taizé
jsme byli nuceni odříci.

Řádový den k oslavě svátku sv. Lazara
13. 12. 2014

FOTO martina řehořová

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
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Taizé Evropské setkání mladých
29. prosinec 2014 – 2. leden 2015

Milí spolubratři a milé spolusestry,
prožíváme Advent, toužebné očekávání Narození toho, po kterém toužily generace napříč dějinami Spásy… Letošní Vánoční
čas pro nás bude i ve znamení Cesty důvěry setkání mladých
Evropy. Mladí lidé přijedou z celého kontinentu, od Portugalska a Španělska po Ukrajinu a Rusko, od Švédska a Norska
po Bulharsko a Itálii. Někteří přijedou také z dalších světadílů. Nebudou zde řečnit o Evropě, ale budou spolu pět dnů žít.
Díky nabízené pohostinnosti budou mít jedinečnou příležitost
objevovat, že vztahy mezi lidmi jsou silnější než napětí, ať už
stará nebo nová. Sdílený život může vyústit v mír. Porozumění mezi národy nepotřebuje ani tak nějaké velkolepé akce jako
spíš každodenní sdílení života. Evropské setkání není nějaká
konference. Mladí lidé, kteří přijedou, nepatří k nějaké politické
ideologii nebo hnutí, nejde o žádný finanční zájem. Pocházejí z různých církví a křesťanských tradic. Někteří z nich říkají,
že v Boha nevěří. Aby mohli přijet, musí překonat geografické
i lidské hranice. Nepřijedou proto, aby se utápěli v pesimismu,
ale aby zahlédli znamení naděje a připravili se na rozhodnutí
angažovat se v místech, kde žijí.
Abychom jim pomohli a povzbudili je, bude dopolední program
věnován objevování míst naděje, konkrétních iniciativ a lidí kolem nás, kteří se na nich podílejí. Proto je důležité, abychom před
setkáním začali společně takové znamení v našem okolí hledat.
Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích
způsobů, jak se setkání zúčastnit. Mladí účastníci (většinou ve
věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky. Potřebují jenom
jednoduchou snídani. Po snídani odjedou a okolo 22:00 hodin
se zase vrátí. Na Nový Rok můžete pozvat své hosty na oběd.
Vřelé přijetí je o tolik důležitější než luxus. Mladí lidé stráví
čtyři dopoledne setkáváním se v hostitelském společenství, které
je nejblíž jejich ubytování. Po ranní modlitbě se budou konat
setkání s místními lidmi, kteří se angažují v různých projektech
ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních skupinkách.
Také vy jste srdečně zváni k účasti. Věřím, že kde zakusíme společenství, tam se může zrodit naděje…
váš o. Pavel
R. D. Pavel A. Porochnavec, ECLJ, je vikářem duchovního převora
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aktuálně
Vážené spolusestry a spolubratři,
před několika dny jsme se takřka všichni setkali na Řádovém dni, mši
sv. sloužené na památku našeho hlavního řádového patrona sv. Lazara. Ze
všech stran jsem slyšel pouze pozitivní a nadšené ohlasy. Což je samozřejmě
potěšitelné, na druhou stranu nám to nedá žádný impuls ke zlepšení v příštím roce. Prosím tedy zároveň všechny zúčastněné o podněty, které nám ke
zlepšování pomohou.
V krátkém proslovu jsem zmínil skutečnost, že J. E. velmistr se nemohl
zúčastnit Řádového dne v Čechách. Byl totiž v Belgii, kde v ten samý čas
probíhala slavnostní investitura a ustavení nového Belgického velkopřevorství. Slavnostní mše se zúčastnilo přibližně 150 hostů a do funkce byl ustaven
nový belgický duchovní převor – je to jezuita, takže se dá očekávat jeho velmi
významné zapojení do neformální celořádové sítě duchovních. A ještě jedna
významná událost se v Belgii odehrála – J. E. velmistr přijal přísahu věrnosti
50 portugalských spolubratrů, kteří přestoupili z tzv. Maltské obedience a
vytvořili tak základ nového velkopřevorství v Portugalsku.
Tolik tedy ve stručnosti k mezinárodnímu dění. A u nás? I zde jsou dveře
stále otevřeny těm, kteří chtějí žít v opravdovém Řádu. Hlavní cíle rozvoje
jsou vytyčeny a známy a postupně je naplňujeme. V příštím roce půjde kromě
prohlubování duchovního života zejména o aktivizaci našich komend a jejich
další růst – tam je hlavní úkol každého člena. Vždyť pouze silné komendy
tvoří silné velkopřevorství. Osobní nasazení a ochota udělat něco v regionu,
kde bydlíme, budiž tím, co dává smysl životu komend.
Při této příležitosti a v závěru roku bych tedy rád poděkoval všem členům
ČVP, se kterými jsme se setkávali a pracovali. Ať je ten příští rok opět naplněný
dobrou vůlí, úsměvem a odhodláním pracovat pro potřebné!
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli

aktuálně
Bazárek v Opařanech
Vždy při pravidelném úklidu skříně, botníku a bytu celkově
jsem přemýšlela o tom, jak s vyřazenými věcmi smysluplně
naložit. Samozřejmě, že existence různých charitativních sbírek,
stacionářů potřebným a dalších skvělých aktivit je výbornou
alternativou, jak funkčním a zachovalým věcem vtisknout
další „nový“ život.
Náš Řád Sv.Lazara je dlouholetým sponzorem a podporovatelem různých aktivit v Dětské psychiatrické nemocnici
v Opařanech, která poskytuje péči dětským pacientům. Ve
spolupráci se skvělou pí. ředitelkou MUDr. Ivou Hodkovou
jsme se zamýšlely nad tím, jakou aktivitou bychom dětem, ale
i zaměstnancům a hostům zpestřily předvánoční čas, který
tráví v Opařanech. Napadl nás bazárek věcí, hraček, oblečení,
knih… prostě všeho, co může děti a všechny zúčastněné potěšit,
rozptýlit a inspirovat! A tak se 17.12. 2014 bazárek v působivém
prostoru bývalého refektáře uskutečnil! Shromáždilo se mnoho
krásných věcí, např. kniha o Mauglím s originálními ilustra-
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cemi Z. Buriana, broušená sada skleniček zn. Moser, různé
kreativní hračky až po extravagantní košili od anglické módní návrhářky Vivienne Westwood ještě v originálním balení
s visačkou.
Dětští pacienti byli skvělí, v doprovodu svých „andělů –
sestřiček“ si pečlivě vybírali… něco pro sourozence… něco
pro rodiče… něco pro kamarády. Bylo až dojemné je sledovat,
s jakým zaujetím a pozorností se věnují svému výběru. Na závěr
bych velmi ráda poděkovala pí. ředitelce MUDr. Ivě Hodkové a
celému jejímu týmu za skvělou spolupráci, myslím, že se nám
společnými silami podařilo především potěšit dětské pacienty,
což byl i hlavní záměr našeho snažení a mimo jiné i vtisknout
„nový“ život odloženým věcem.
Až se budete příště chystat k výběru věcí, které se vám zdají
již nepotřebné, vězte, že okolo nás je mnoho těch, kteří jsou
vděčni a ocení váš výběr! Veselé Vánoce!
Kamila Malinská
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slovo bailliho

Mše k 25. výročí svatořečení Anežky České
V sobotu 15. listopadu 2014 se ve zcela zaplněné katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila mše svatá, během
níž jsme si připomínali dílo či odkaz svaté Anežky České
i její svatořečení před 25 lety, a děkovali za následné období svobody v této zemi. Hlavním celebrantem této slavnostní bohoslužby byl zvláštní vyslanec papeže Františka

pro tuto příležitost, kardinál Pietro Parolin. Připomínka
25 let svobody v naší zemi pak pokračovala setkáním na
Hradčanském náměstí, kde si přítomní připomněli cestu
za svobodou a demokracií v listopadu 1989.
Bohoslužby se zúčastnili i členové našeho řádu.
S použitím tiskovách materiálů ČBK —red

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 2014
DPN přináší Řádu sv. Lazara dobré zprávy za rok 2014. Prožíváme v r. 2014 v porevoluční historii první rok, kdy bylo
narovnáno systémově financování z veřejného zdravotního
pojištění pro obor dětská a dorostová psychiatrie. Ve vší skromnosti jsem přesvědčena, že i mojí neúnavnou prací systém
změnit. Nemocnice se může důstojněji a ve větším klidu věnovat v plném rozsahu kvalitním a bezpečně poskytovaným
zdravotním službám.
Je to navíc v roce 90. výročí existence dětské psychiatrie
v Opařanech 1924-2014. Nemocnice je nejstarší, stále největší, s bohatou historií a s dlouhou odborno tradicí. Ve velké
skromnosti jsme prošli 20 opravdu náročných let, které nás
zatížily opakovaně těžkými zkouškami. Těžkosti nás neporazily,
ale naopak posílily a připravily s pokorou pro roky štědřejší
jako je právě rok 2014. Víme a věděli jsme, že psychiatrie a
dětská psychiatrie jsou na okraji zájmu, ale nevzdali jsme se.
O to víc si uvědomuji, jak je pro nás cenné pokračovat nadále v přátelství s Řádem sv. Lazara. Spolupracujeme už od r.
2006, kdy jsme se poprvé s přáteli z ŘSLJ setkali v kostele sv.
Františka Xaverského v Opařanech na koncertě Musica da Chiesa Od té doby se potkáváme v Opařanech pravidelně určitě
v čase adventním na koncertech podporovaných řádem. Stalo
se tradicí i pozvání dětí do Prahy na Řádový den. Za ten čas,
který se známe, uplynulo sice možná z hlediska historie pár
let, ale proběhlo mnoho velké podpory materiální a duchovní
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adresované do Opařan. Koncerty, výstavy, cílené projekty do
ambulance, rehabilitace, rozvíjení kulturních programů přímo
v nemocnici. Múzy dětem, pan režisér Strach.
Podpora hipoterapie formou DMS, účast přátel na našich
akcích, rozvoj spolupráce s Armádou ČR
Dokonce se nám v závěru roku podařilo najít dalš nové
formy spolupráce v projektech, které jsou cílené dokonce ke
konkrétním dětem léčeným na psychiatrii a k podpoře jejich
nadání, talentu. Děti mají své limity, ale některé mají nadání
v určité oblasti. Životní příběhy jsou navíc oslovující a jejich
možnosti kultivovat nadání složité a velmi často nemožné naplnit pro např. těžké socioekonomické podmínky rodinného
prostředí. Projekt Eliška by měl podpořit sportovní nadání
ve florbalu a gymnastice u dospívající dívky. Podporu rodičů
má, ale limitovanou. Věřím, že na konci roku 2015 se s vámi
všemi přáteli podělím o výsledek dobře cíleného projektu pro
konkrétní mladou dívku, která by jinak moc šancí bez odborné
péče a přátelské podpory neměla.
Setkání dětí s vámi všemi na Řádovém dnu pozdravení se
s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou byl pro děti zážitek.
Děkujeme za letošní rok a za finanční podporu 30 000,- Kč.
Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho
dobrého do nového roku vám všem přeje za DPN Opařany
Iva Hodková
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NAROZENÍ KRISTA

FOTO archiv autora

Jan Royt, KLJ

ámět Narození Krista máme spojen v našich představách s maličkým Ježíšem v jeslích, u nichž
stojí Panna Maria, sv. Josef, pastýři a
Spasitele svým dechem zahřívají volek
a oslík. Stejně jako ostatní náměty, tak
také podoba námětu Narození Krista a
její proměny souvisí s texty biblickými
(Lk 2, 1-20) apokryfními (Pseudo-Matoušovo a Pseudo-Jakubovo evangelium) či meditativními (Kniehy o Božiem
narození o Božie mladosti, Vidění sv.
Brigity Švédské). Předpovědi Kristova
Narození z Panny Marie nacházíme u
starozákonních proroků (Izajáš, Daniel), jejichž texty zaznívají zejména při
rorátech v adventu. Připomínáno je také
proroctví v knize Numeri (Nu 24,17): „...
vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo
z Izraele..“, na což reaguje již zmíněná
malba v katakombách sv. Priscilly s prorokem Bileáem, který ukazuje na hvězdu
nad hlavou Panny Marie. Předobrazem
Kristova narození je Vidění tiburské sibyly (známé též ze Zlaté legendy), která
na římském Kapitolu (na místě, kde stojí
chrám S. Maria Aracoeli) předpověděla
císaři Augustovi, že se narodí mocnější
vládce než je on sám, tedy Ježíš Kristus.
Podle Lukášova evangelia (2, 1-10) se
Kristus narodil ve stáji, novozákonní
apokryfní texty (Pseudo-Matoušovo a
Pseudo-Jakubovo evangelium) uvádějí, že se tak stalo v jeskyni (velmi často
zobrazováno v byzantském a italském
umění), kterou prozářilo velké světlo a
když se dítě narodilo, chopilo se prsu své
matky, čímž je také odůvodňován motiv
Panny Marie kojící (Maria lactans), známý již od raně křesťanských dob (např.
nástěnná malba v Priscilliných katakombách v Římě, přelom 2. a 3. století). Podle zmíněných apokryfů se narozenému
Kristu poklonili vůl a osel. Zdůvodnění
přítomnosti obou zvířat u jeslí nacházejí bibličtí exegeté u proroka Izajáše
(1, 3): „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle
svého pána, mne však Izrael nezná, můj
lid je nechápavý. Petr z Troyes v Historia
scholastica píše, že vůl a osel odmítli žrát
seno v jeslích, neboť to bylo předurčeno
jako relikvie, kterou donesla do Říma sv.
Helena a její část získal císař Karel IV.,
jenž jí daroval na Karlštejn. Podle tradice
si vola a osla přivezla Svatá rodina z Nazareta do Betléma. Ostatně jako relikvie
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Vyšehradský kodex
jsou v římském kostele Santa Maria Maggiore uctívány jesle, v nichž se Kristus
narodil a mezi mnoha relikviemi vlastnil
Karel IV. část plenky Kristovy a mléko
Panny Marie. Na vyobrazení Narození
Páně (např. Mistr Vyšebrodského oltáře,
Narození Krista, kol. 1340, klášter cisterciáků ve Vyšším brodě, deponováno
v NG v Praze) spatřujeme často dvojici
žen asistujících při porodu či připravujících koupel narozenému Kristu. Tento
námět se opírá o vyprávění protoevangelia Pseudo-Jakubova. Podle něho porodní bába jménem Salome měla dosvědčit,
že Panna Maria byla pannou před porodem, při porodu i po porodu. Když o
tom pochybovala, uschla prý ji ruka, ale
když pak uvěřila, opět se jí navrátila do
původního stavu. Druhá žena se dle Zlaté legendy jmenovala Zebel a bez výhrad
dosvědčila Mariino panenství.

Sv. Josef – pěstoun Páně je nejprve
zobrazován jako starý muž, avšak na
konci 14. století se jeho úloha mění v roli
„živitele Krista“ (Nutrix Dei) a zobrazován je jak připravuje kašičku pro Krista
(např. Adorace Krista na odvrácené straně Madony z Doudleb, kol. 1430. Farní
úřad římskokatolické církve při kostele
sv. Vincence v Doudlebech, zapůjčeno
do NG v Praze) či ho zaučuje ve své tesařské dílně.
Nedílnou součástí zobrazení Narození
Páně bývá andělské zvěstování pastýřům
s nápisem Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu) a jejich příchod
k jeslím Spasitele, u nichž poklekají.
K zásadní proměně zobrazení Narození Páně dochází po roce 1370, kdy sv.
Brigita Švédská po návštěvě Betléma a
mariánském zjevení sepsala své Zjevení
(Revelationes), jež bylo záhy přeložena
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Moravská komenda pomáhala v Afghánistánu
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Pražské Jezulátko
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čení Pseudo-Bonaventury (Giovanni de
Caulibus?) v Meditationes vitae Christi.
Součástí vánočních svátků byly různé
paraliturgické hry a stavění Betlémů. Ze
zpráv i podle dochovaných uměleckých
děl víme, že při liturgii svátku Narození
Páně byla soška v podobě malého Ježíška vyjmuta z břicha sochy představující
Pannu Marii těhotnou (Maria Gravida,
např. socha Panny Marie těhotné ve sbírMaria gravida
kách kláštera v Maria Stern v Horní Lužici) a zabalena do povijanu byla položena
do umělecky ozdobené kolébky. Sochy i
do češtiny Tomášem Štítným ze Štítné- kolébky k těmto hrám se nám dochovaly
ho. Píše se v něm o tom, že Panna Maria již ze 14. století. Od počátku 14. století
v předtuše porodu poklekla a začala se se šíří úcta samotnému vyobrazení Jezumodlit, přičemž se dítě narodilo. Na- látka. Velké proslulosti dosáhlo v období
rozeného Spasitele obklopovala taková baroka tzv. Pražské Jezulátko v kostele
záře, která prý zastínila svíčku, kterou Panny Marie Vítězné na Malé Straně
držel v ruce sv. Josef. Motiv Panny Marie v Praze. Úcta k němu je živá dodnes.
a Josefa klečích před jeslemi, vzdávají- Tradiční stavění Betlému v kostelích a
cích poctu narozenému Bohu je ovšem později i v domácnostech bylo inspirovástarší. Poměrně vzácně se objevuje ve no sv. Františkem z Assisi, který přivedl
výtvarném umění námět Panny Marie do chrámu osla a volka a inscenoval Nastojící u sloupu podpírajícího střechu rození Páně (viz Giotto, freska v kostele
chléva a hledící na narozeného Krista sv. Františka v Assisi, 1290-1296).
ležícího na otepi slámy, což odpovídá lí-

FOTO archiv autora

Jezulátko se učí chodit

áš řád nezapomíná na své vojenské
poslání a dlouhodobě spolupracuje
s Armádou ČR. Proto se Moravská
komenda rozhodla podpořit naše vojsko v Afganistánu, na základně Bagram.
Celý nápad vzešel od chev. pplk. Petra
Blechy a cfr. pplk. Vojtěch Prýgl humanitární operaci nazval „Return to Hope“,
tedy „Návrat k naději“, tedy k naději pro
afghánské děti, že se přestane v jejich
zemi válčit a že bude poražena hydra
islamistických banditů.
Projekt byl představen na zasedání řádové vlády v Monaku, kde sklidil uznání
od Jeho Excelence velmistra a od Jeho
Královské Výsosti Charlese-Philippa de
Orléans.
Moravská komenda tedy vybrala mezi
svými členy částku 300 USD na nákup
potřebných věcí, přičemž výběru a distribuce je ujal kaplan 3. roty npor. Pavel
Brichta. Humanitární pomoc sestávala
ze základních lékařských pomůcek a hygienického vybavení, školních pomůcek,
teplého oblečení pro nadcházející zimní
období a samozřejmě i hraček a byla předána dne 18. 11. 2014.
Letecká základna Bagram (Bagram
Air Base) je velká vojenská základna a
letiště v Afghánistánu, nacházející se
u města Bagram, zhruba 47 kilometrů
severně od Kábulu. Základna narostla
do rozměrů menšího města, s dopravními zácpami a spoustou obchodů nabízejících zboží od oblečení po stravování. V červenci 2014 se poblíž základny
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odehrál sebevražedný útok, který zabil
čtyři hlídkující české vojáky, pátý později
svým zraněním podlehl v nemocnici. Je
tedy zřejmé, že se jedná o nebezpečnou
oblast, kde 3. strážní rota české armády
provádí bezpečnostní opatření v severní
části bezpečnostní zóny Bagram spolu
s americkými partnery s cílem eliminovat nepřátelské aktivity namířené proti
základně Bagram. Tohoto je dosahováno
především prováděním patrol na vozidlech i pěšky s cílem eliminovat nepřátelské aktivity v prostoru bezpečnostní
zóny Bagram.
Z popisu je tedy zřejmé, že je třeba mít
dobré vztahy s místním obyvatelstvem,
které trpí nájezdy Talibanu. Nedaleko
od Bagramu se nachází město Charikar,
hlavní město provincie Parwan, v němž
je sirotčinec pro zhruba 120 dětí ve věku
7 až 17 let. Tyto děti ztratily oba rodiče
převážně v důsledku činnosti islamistických povstalců.
V krátkém rozhovoru s velitelem české
jednotky vyjádřil ředitel sirotčince vděčnost za pomoc českých vojáků: „S Čechy
máme dobré zkušenosti. S vaší pomocí
dokážeme plně pokrýt potřeby sirotčin-

ce školními pomůckami nebo například
potřebným teplým oblečením. Čechů si
tady velmi vážíme.“
Spolubratr pplk. Ing. Vojtěch Prýgl,
toho času v Kábulu, k tomu řekl: „Bylo
pomoženo potřebným, ale jde jen o kapku v moři, či zrnko písku na Sahaře. Mě
by naplnilo, kdyby naše úsilí zanechalo nejen stopu v podvědomí místních
obyvatel, ale zejména i svým způsobem
otevřelo dveře k zamyšlení se nad celým
problémem Afghánistánu v myslích našich vojáků. Je důležité, aby byli schopni analyzovat problém, který je právě
v této zemi založen na ideologii koránu
a z toho vyplývající situace. A snad jsme
k tomu malým krokem přispěli.“
Rád bych zdůraznil, že celou humanitární akci realizovala Moravská komenda
zcela samostatně. Zvláštní poděkování
patří chev. pplk. Petru Blechovi, pplk.
Vojtěchu Prýglovi a npor. Pavlu Brichtovi.
chev. Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
velitel Moravské komendy
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Ř

ádový den je jedním z každoročních vrcholů, které
společně můžeme prožívat.
Nepřichází se zde s velkými organizačními tématy, nehlasuje se v kapitule, a
již vůbec nehovoříme o záležitostech finančních (prý jediných, během kterých
se usmívám – tomuto tvrzení však příliš
nevěřím a budu rád, když mě přistihnete usmívat se i při jiných příležitostech).
Pří řádovém dnu prožíváme onu zvláštní
adventní atmosféru očekávání narození
Božího syna, posílenou navíc přemýšlením o Ježíšově zázraku – vzkříšením
jeho blízkého přítele Lazara. Proto jsme
se i v letošním roce setkali, abychom tato
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mystéria společně prožili. Letos jsme
z kapacitních důvodů zvolili vojenský
kostel Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, dokončený v r. 1728 stavitelem
Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
Mnohé nám dosud neznámé informace
jsme obdrželi od chev. Prof. Jana Royta.
Mši sv. celebroval pražský arcibiskup a
generální kaplan Řádu sv. Lazara, J. Em.
Dominik kard. Duka za účasti dalších
spolubratrů v kněžské službě – generálního sekteráře ČBK Mons. Tomáše Holuba, 60. probošta litoměřické kapituly
o. Jiřího Hladíka OCr., hejnického faráře o. Pavla Andrše, právníka generalátu
o. Davida Kučerky OCr, biskupského

vikáře o. Vojtěcha Eliáše a samozřejmě
též našich řádových duchovních. Z Plzně přijel kaplan Západočeské komendy
P. Miroslav Martiš a vše důkladně připravil a koordinoval vikář duchovního
převora P. Pavel Porochnavec společně
s jáhnem Leošem Halbrštátem.
Po úvodním čtení, předneseném patronem lazariánských projektů p. Jiřím
Strachem a po Evangeliu se otec kardinál
v kázání zabýval především odvahou postavit se zlu. Na příkladu holocaustu ilustroval nemohoucnost tehdejšího účinného zásahu proti genocidě Židů a tuto
situaci extrapoloval k současnému stavu,
kdy jsou pronásledováni nejen křesťané,
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Ohlédnutí za letošní oslavou svátku sv. Lazara
ale i lidé stejné víry v Sýrii, Iráku a dalších
zemích terorizovaných tzv. Islámským
státem. Pan kardinál poukázal na to, že
dnešní křesťané, vatikánská administrativa i sám Svatý Otec František nejsou
pouze těmi, kteří by se smířili s touto
situací, ale naopak vyzývají k radikálnímu zásahu, který skoncuje s touto agresí
všemi možnými dostupnými prostředky.
A v této souvislosti byl také vzpomenut
úkol všech rytířských řádů, těch špitálních zejména, na obraně víry a péči
o potřebné. V následujících přímluvách
poprosili bailli a chev. Milan Novák, rytíř
Řádu sv. Řehoře Velikého, za světový mír,
jednotu křesťanů a za náš řád.
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Před závěrečným požehnáním jsme
měli možnost ocenit záslužnými kříži
„Pro Fide et Merite“ sympatizanty a přátele – p. Jiřího Webra z Pravomilu za
mnohaletou snahu kultivovat a rozvíjet
stavovské ideály, p. plk. Pavla Löfflera a
p. mjr. Josefa Turka za pomoc při prosazování řádových myšlenek a propagaci
Řádu.
Zcela výjimečného ocenění se v úplném závěru bohoslužby dostalo našemu
kancléři chev. Petru Řehořovi v roce, kdy
se dožívá padesáti let. Při této příležitosti
rozhodla Jeho Svatost papež František
o jmenování Petra Řehoře rytířem Řádu
sv. Silvestra – Ordo Sancti Silvestri Pa-

pae – udělovaného jako ocenění mužům
vzorné pověsti za služby Církvi. A my se
ke gratulaci rádi připojujeme.
Při následujícím obědě jsme měli
příležitost se v přátelském a rodinném
prostředí setkat s našimi milými každoročními hosty z DPN v Opařanech,
a popovídat si s těmi, se kterými se vidíme pouze občas. Rádi jsme mezi sebou
přivítali také p. Karla Tlustého, FamOT,
p. generála Hynka Blaška, bývalého
vrchního velitele společných sil Armády
ČR a pí. Prof. Marii Bořek-Dohalskou.
Zbývá si jen přát, abychom se minimálně
v takovémto počtu a sestavě opět sešli
v příštím roce!
Ondřej F. Vanke
bailli
Další fotografie na druhé, třetí a
čtvrté straně obálky.
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Sv. František Saleský:
Dopisy
„

Ten, kdo dokáže zachovat mírnost uprostřed žalu a utrpení, a mír uprostřed vzruchu a náročných činností – taková osoba je téměř dokonalá.

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ
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C

itát sv. Františka Saleského
z dopisu adresovaného Matce
Bréchardové jakoby předznamenával jednu z osnovných linií, nacházených v několika tisících jeho dopisů z let
1600–1641; tyto dopisy spolu s publikovanými duchovními díly tohoto světce
představují činnost komplementární
k jeho rozsáhlé práci pastorační, evangelizační, charitativní, a příležitostně
i diplomatické.
•
Budoucí doktor obojího práva, kněz,
probošt ženevské kapituly a později biskup „v exilu“, působící v neklidné době
politických zvratů a náboženských válek,
se narodil v r. 1567 ve šlechtické rodině
u Annecy; jeho křehké zdraví se v dospívání upevnilo díky výchově posilující
tělo i ducha (jízda na koni, lov). V letech
1573–1588 studoval postupně na kolejích
v La Roche, v Annecy, a humanitní obory
a filozofii na jezuitské koleji Clermont
v Paříži, vynikal však i v tanci a v šermu.
V r. 1588 dokončil studia svobodných
umění a odchází na univerzitu do Padovy,
kde je mu po studiu práv a teologie v září
r. 1591 udělen doktorát obojího práva; na
zámek de la Thuille u Annecy se vrací
v r. 1592. Otcovy představy o manželství
syna byly nakonec překonány, a František přijímá v r. 1593 několikeré nižší
svěcení, poté jáhenství, a v prosinci téhož
roku svátost kněžství; následně je uveden
jako probošt ženevské kapituly, která je
v Annecy „ve vyhnanství“. V letech
1594–98 je na misii v Chablais s cílem
„znovudobytí“ tohoto kraje katolické víře,
a tento úkol realizuje bez ohledu na tvrdá
roční období... Kanonickou zkoušku složil v r. 1599 před čestnou porotou v Římě,
a dekretem Klementa VIII. je jmenován
biskupem v Nicopolis a koadjutorem
biskupa ženevského. V r. 1602 byl vyslán do Paříže s diplomatickým poslá-

ním (zde je považován za vynikajícího
kazatele), navštěvuje spirituální kruhy
v paláci madame Acarie, a v prosinci téhož roku přijímá v Thorens biskupské
svěcení. Prostřednictvím evangelizační,
pastorační a charitativní činnosti prosazoval obnovu podle závěrů Tridentského
koncilu (1545–1563); jako biskup cestuje
v hornatém kraji na koni nebo pěšky
s malým doprovodem. V r. 1609 je pověřen papežskou misií v Baume-les-Dames; v r. 1618 je světec znovu v Paříži
s diplomatickým posláním, v němž
se opět potvrzují kvality jeho jednání
v praktických vztazích, v nichž se prostupovala moc světská a aspekty duchovní.
Sv. František psával v Annecy i dvacet dopisů denně... Charakter těchto
dopisů je v odborných hodnoceních
popisován jako jistý žánr duchovní literatury hlubokého ponoru, komunikující
konkrétní duchovní vedení a pokyny;
dopisy časově spadají do let 1600–1641
a obsahují jednak korespondenci mezi
světcem a svatou Janou de Chantal, jednak korespondenci obou zmíněných
s jejich současníky. Světec se např. zmiňuje slečně de Soulfour o úzkostech při
modlitbě a možných následných stavech
slabosti mysli (dopisy z let 1605–1608);
v dopise z r. 1604 doporučuje paní Brulartové občasné návštěvy nemocnic a
pomoc chudým, avšak při současném
nezanedbávání povinností rodinného
života, a v r. 1607 ji žádá o umírněnost
při duchovních cvičeních. Sv. František
instruuje Rosu Bourgeois ke vhodnému
postupu v zasvěceném životě, jako představenou ji vede v úsilí reformovat klášter,
a současně soucítí s jejím zdravotním
postižením; dává radu k umírněnému
vyhnutí se „zlým skutečnostem“ tohoto
bytí, a stejně tak „dobro“ by mělo být
konáno v klidu a míru. Paní de Chantal
píše v r. 1604, že „... její oporou by měla
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“

Kasule sv. Františka Saleského
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Pamětní medaile sv. Františka Saleského a sv. Jany Františky de Chantal
být láska k jejímu vdovskému stavu...“, a
současně jí posílá pojednání o možném
zdokonalování života u všech stavů; radí
k rozumnosti ve věci půstů, k co nejrychlejšímu možnému uspořádání svých
materiálních záležitostí, k umírněným
almužnám, a líbí se mu praxe návštěv
nemocných, starých a chudých; v dalším
doporučuje emocionálně neulpívat na
tzv. duchovních útěchách a na duchovních cvičeních: denní meditativní cvičení
je nutno konat s rozvahou a s určitým
odstupem od praktické zátěže – je třeba
jednat svobodně. U nemalých vnitřních
zkoušek budoucí světice (dopis z r. 1612)
reflektuje sv. František nikoliv pouze nedostatek pocitů, inspirací a útěch, avšak
dokonce i víry, naděje, a lásky – světice
je však „má“, pouze z nich neprožívá
žádnou útěchu. Světec uvádí, že paní de
Chantal popsala velmi dobře své utrpení, že není třeba dělat nic víc k nápravě
této situace, než již koná, a říká, aby tato
„drahá dcera... zůstávala v temnotě utrpení...“ (osvícený návrh k co nejlepšímu uchopení takové situace prožitkem,
srovnatelný se zkušenostmi jiných světců,
i se závěry analytické psychologie).
V dopise z r. 1605 sv. František navrhuje
paní de Limojon umírněné omezování
nadměrné expozice do vnějšího světa;
paní de la Fléchére (vdově, jejíž jedna
dcera vstoupila do kláštera Navštívení
v Annecy, a která později nabídla svůj
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dům k založení dalšího kláštera) popisuje v r. 1608 přípravu a opakované návraty
k vnitřnímu míru v srdci, a – nejdůležitěji – snažit se neztrácet takový mír...
jakákoliv napjatá snaha je škodlivá jak
srdci, tak úkolu samotnému... dobročinnost (a další úkoly zasvěceného života)
má být zásadně konána bez jakéhokoliv
křečovitého napětí – je-li možno, nabývat zpětnovazebního odstupu a objektivizovaného náhledu na situace (které člověk často ani sám nevytváří, ani nemůže
ovlivnit). Své vlastní sestře Gasparde píše
v r. 1610 o možném docílení hlubokého
růstu ve spiritualitě uprostřed obtíží tohoto života. Paní de Villesavin žila i při
plnění nemalých společenských závazků
intenzivní duchovní život modlitby, asketické praxe a charitativních činností:
v dopise z r. 1619 jí světec radí k přiměřeným modlitbám a k upevňování mysli
v zasazení do denního života... Neznámému pánu (trpícímu onemocněním
a depresí) vyjadřuje hlubokou empatii
(dopis není datován).
Po roce 1604 objem světcovy korespondence vzrůstá – z jeho principů
duchovního vedení vyniká zvláště akcent
na vědomé konání v přítomnosti: „...Žijte
vědomě daný den, ... přejte si být co nejlépe tím, čím jste...“. Celkový počet dopisů
je odhadován na několik tisíc, a k jejich
prvnímu otištění došlo zřejmě v r. 1892;
vedle Dopisů je to pak především Úvod do

zbožného života (vyd. r. 1608), Pojednání
o lásce k Bohu (vyd. r. 1616) a další psané
dílo doplňující světcovu činnost duchovní, pastorační, i diplomatickou. Úvod do
zbožného života je založen na úsudku, že
křesťanský život lze autenticky žít v de
facto jakýchkoliv podmínkách (tato časná práce je vyústěním pokynů sv. Františka např. paní de Charmoisy, usilující
o integraci povinností manželky šlechtice a jejíchch duchovních aspirací – člověk by měl správně fungovat na místě,
v němž je postaven). Z díla vyplývá, že
„zbožnost je ... u každého poněkud jiná...
(dle konkrétní osobnosti a povolání), a
je tedy třeba ji přizpůsobit povinnostem
a silám jednotlivce...“. Úmyslem autora
bylo „... poučit lidi různého společenského postavení ...“, které mu zastupuje
Filotea. Práce je členěna do pěti částí: v
první části jsou zmiňována např. určitá
asketická cvičení, nutnost různých přístupů podle postavení člověka ve světě,
nutnost očišťování (kap. V); druhá část
se týká modlitby a svátostí, třetí část
cvičení ve ctnostech – v kap. X světec
uvádí, že záležitosti se mají vyřizovat postupně a s klidem; u smutku a zármutku
mj. navrhuje „převod na tělesnou úroveň“
– práci, chůzi, apod... (čtvrtá část / kap.
XII). Uprostřed proměn tohoto světa je
nutno uchovat rovnováhu „srdce“ – světec zmiňuje rozkolísanost a různorodost
událostí (srv. určitou fragmentaci bytí
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a myšlení v pluralitních společnostech
dnešního typu); a konečně pátá část se
týká cvičení a pokynů k duchovní obnově.
Sv. František poznává Janu de Chantal
jako ovdovělou až v r. 1604 a ujímá se
jejího duchovního vedení s cílem pomoci
jí dosáhnout vnitřní svobody a současně
jistého uschopnění k co nejvědomějšímu
prožívání její situace; spolupráce obou
postupně vykrystalizovala k založení
„Vizitantek“ – řádu, praktikujícího autentickou křesťanskou lásku v rámci umírněných asketických požadavků, jehož
představenou se světice stala. Vznikající
institut byl založen pro vdovy, pro ženy
křehčího zdraví, a pro ty, které nebyly
přilákány fyzickými „úspornostmi“ – pro
jakoukoliv ženu s opravdovým voláním
ke kontemplativnímu životu, která však
nesplňovala přesné standardy k přijetí
do jiných náboženských řádů v tehdejší

Francii. Světec upřednostňoval „malé
lidi“ a „malé příležitosti“ – a ty se vyskytovaly téměř každý den...
Činnost obou budoucích světců se
odehrávala v nejednoduchém dobovém,
politickém a sociálním prostředí, byla
však zakotvena v realitě. Při pěstování
ctností se vznikající salesiánská spiritualita orientovala spíše než na dodržování
dlouhých půstů a nadměrnou asketickou
praxi na řádné vykonávání pracovních
povinností, na praktikování lásky k neoblíbenému bližnímu, a na kontrolu
neumírněných impulzů vycházejících
ze srdce...; mezi další výrazné ctnosti
upřednostňované oběma zakladateli
patřila mírnost, klid, a jednoduchost.
Světcova koncepce duchovního života
byla celostní, a nevylučovala tedy žádný podstatný teologicko-antropologický rozměr (viz např. Pojednání o lásce
k Bohu – dílo, chápané jako „direktář

vnitřního křesťanského života“). Některé
myšlenky nacházené v korespondenci sv.
Františka svědčí jednak o jeho hlubokém
psychologickém vhledu, současně až téměř geniálně předjímají prvky nacházené
v analytické a humanistické psychologii
20. století, a mohou se tak stát jedním
z vodítek a podnětů např. i při soukromé
rekolekci nebo při tzv. regresní obnově
persóny zvláště u člověka současné postmoderní plurality.
V r. 1619 přiznává světec v důsledku
trvalého pracovního nasazení jistou únavu – mnoho záležitostí musí vyřizovat
pouze rozsáhlou korespondencí, a snil
o jistém exodu ze světa v horské poustevně
Saint-Germain. Jeho zdraví se dlouhodobě zhoršovalo, a František Saleský umírá
v r. 1622 v klášteře „Navštívení“ v Lyonu.
Blahořečen byl v r. 1661, svatořečen byl
v r. 1665, a v r. 1877 byl Piem IX. povýšen
na učitele církve.

zprávy z komend
Pocta Franzi hraběti Clam-Gallasovi Duchovní obnova
2015
V lednu 2015, přesněji 25. ledna, vyvrcholí rok pocty Franzi hraběti Clam-Gallasovi, významné osobnosti a dobrodinci
Frýdlantska i Liberecka, requiem v Hejnickém chrámu, kde je v rodové hrobce
Franz Clam-Gallas pohřben. Requiem
je programově rozděleno do dvou částí.
V 10 hod. bude při mši svaté v chrámu
slouženo současně i requiem za Franze
Clam-Gallase a další členy rodu (zpíváno
libereckým chrámovým sborem). Odpoledne v 15 hod. bude v kostele zpíváno
Mozartovo Requiem sborem Ještěd, určené pro veřejnost, a to formou koncertu. Nedělní mše svaté se zúčastní četní
potomci Clam-Gallasů. Vedle rytířů
Maltézského řádu, kterého byl Franz
Clam-Gallas členem, jsme byli pozváni
i my s tím, že s naší účastí to bude zároveň pocta našemu zemřelému velkopřevorovi Radslavu hraběti Kinskému, který
byl vnukem Franze Clam-Gallase. Naše
účast v pláštích bude další dobrou prezentací Řádu v našem kraji.
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Franz hrabě Clam-Gallas
1854–1930

Tradiční lazariánská postní duchovní obnova se bude opět
konat v Hejnicích, v prostorách Mezinárodního centra
duchovní obnovy a baziliky
Navštívení P. Marie. Protože
v původně námi plánovaném
termínu 19. až 22. března byl
klášter již obsazený, podařilo
se zajistit předcházející víkend od čtvrtka 12. do neděle
15. března. Ubytování si každý
z účastníků zajistí na již známé
adrese mcdo@mcdo.cz, telefon 482 360 211, nebo přes
dotazník na webové stránce
MCDO Hejnice www.mcdo.cz.
Současně oznamte veliteli komendy svou účast.
zprávy podává
Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ,
velitel Severočeské delegace
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Jan Florian
sochař — malíř — restaurátor

Karla Florianová
Jan Florian vedle výtvarné činnosti
byl i operním pěvcem. Za války v letech
1942 až 1944 byl nuceně nasazený jako
zemědělský dělník v Praze na Břevnově
v klášterním statku.
V této době docházel na hodiny zpěvu
k profesoru AMU Dimitriji Levytzkému.
Po válce se stal sólistou lidové opery
v Jihlavě.
Od dětství se věnoval malbě, především malbě portrétů. Za války se seznámil s malířem Ludvíkem Kubou, který
mu byl učitelem a rádcem.
Namaloval křížovou cestu do Osové
Bitýšky, oltářní obraz v Rokytnici nad
Rokytnou, obrazy sv. Zdislavy a sv. K. M.
Hoffbauera do Žarošic, fresku v Dolních

Loučkách, v Krasonicích. V 18 letech
namaloval vynikající portrét Karla VI.
Schwarzenberga, který osobně navštívil
vydavatelství DD ve St. Říši.
Jan Florian byl přítelem Dr. Jiřího Suchánka, který se po nuceném odchodu
Karla VI. Schwarzenberga do zahraničí,
stal jeho zástupcem Řádu sv. Lazara.
V roce 1973 se Jan Florian stal členem
Řádu sv. Lazara a byl registrován v armorialu pod číslem 3642. V roce 1958
byl zinscenován politický proces se členy
řádu. Hlásit se k němu neneslo prestiž,
ale velké riziko pro členy řádu a jejich
rodiny.
Jan Florian se oženil v roce 1961.
S manželkou Karlou vychovali 6 dětí,
které pokračují v rodinné tradici.
Po roce 1989 se stal služebně nejstarším členem řádu. Byl neobyčejně čestným a přímým člověkem. Jako člen řádu
vážně bral poslání sloužit víře a potřebným bez kompromisů. Nikdy nehledal
osobní prospěch a proto jsem si ho vždy
velmi vážila. Vždyť na sklonku života vše
hmotné pomine a jen naše skutky pùjdou
s námi před tvář Boží.
FOTO archiv autorky

reliéfní křížová cesta je např. v kostele sv.
Jiljí v Moravských Budějovicích, v olomouckém semináři, Žarošicích, Jamném
u Jihlavy atd. Unikátním uceleným dílem jsou reliéfy pro Zemědělskou školu
v Telči, nejstarší jsou ze začátku 50. let 20.
stol., vyřezal jich více než 30 ks.
Vytvořil i několik betlémů. Z lipového
dřeva zhotovil betlém pro děti knížete
Schwarzenberga na hrad Orlík, do kostela sv. Vojtěcha v Praze a pro klášter
premonstrátů na Strahově. Osm let pracoval jako restaurátor se svým švagrem
akademickým malířem Ottou Stritzkem.
Restauroval např. na zámku v Mikulově,
kostel u Minoritů v Brně, fresky bítovského hradu atd.
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Betlém v kostele sv. Vojtěcha v Praze

FOTO archiv autorky

D

ne 25. 12. 2014 uplyne 93 let od
narození sochaře, malíře a restaurátora Jana Floriana (†12.
2. 2007), chevaliera de dévotion Řádu
sv. Lazara.
Jan Florian se narodil v rodině Josefa
Floriana, literáta a překladatele, který
ovlivnil katolickou kulturu 1. pol. 20. stol.
Vedle známých spolupracovníků vydavatelství Dobré Dílo jako byl Jakub Deml,
Josef Čapek, Antonín Slavíček, Bohuslav
Reynek, Vl. Hoffman pomáhaly s edicí
knih i děti Josefa Floriana, které měly
mimořádné výtvarné a hudební nadání.
Vynikal jako řezbář. Jeho reliéfy a sochy zdobí mnoho kostelů a soukromých
sbírek nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeho
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Freska v kostele v Krasonicích

heraldické střípky

Znak Řádu svatého Lazara Znak Královských řádů Panny
v Grattemontu v Normandii Marie z Hory Karmel a svatého
z XV. století
Lazara z Jeruzaléma na žetonu
Na stříbrném štítě zelený volný latinský z roku 1757
kříž, podobný kříž v klenotu na turnaj- Stříbrný štít s heroldským fialově a zeleně
ském helmu se zelenou a stříbrnou toče- štenýřem dělěným křížem, podložený stejně zbarveným osmihrotým křížem, ovinunicí a krydly.
Snad nejznámější vyobrazení řádové- tý rúžencovými zrny a řádovou kolanou
ho znaku ze starší doby (rytina s jeho (složenou střídavě z monogramů SL a MA
vyobrazením je mnohokrát reproduko- a zkřížených palmových ratolestí spojovavána v knihách o řádové historii), vzácné ných trojicemi růžencových kuliček, klenosvým klenotem (ten dostupné francouz- tem je řádový kříž s obrazem Panny Marie
ské armoriály nezaznamenávají) ukazuje, na středovém medailonu a s liliemi mezi
že středověcí umělci nebyli příliš úzkost- rameny (na této ražbě jsou vynechány),
liví. Sochař pracující na konzole pod so- korunovaný otevřenou korunou se sedmi
chu svatého Antonína v grattemontské viditelnými hroty (zvanou pohanskou).
špitální kapli vytesal na řádový štít volný
Na štít nebo plášť znaku spojených
kříž místo správnějšího heroldského (ten řádů Panny Marie a svatého Lazara se
by dosahoval až ke krajům štítu), ale to kladla hodnostní koruna panujícího
není na věci to nejpozoruhodnější. Příliš velmistra (tedy koruna markýzů, hraúzkostlivý totiž nebyl ani barokní rytec, bat nebo královských princů), takže by
a přidal na konce ramen štítu zřetené mohla vzniknou pochybnost, není-li
tlapaté rozšíření, které na kamenném dnes užívaná řádová koruna jen novooriginálu není. Po stanách znaku klečí dobým vynálezem obnovitelů Řádu svazprava i zleva trojice mužú, čtyři jsou tého Lazara ze začátku dvacátého století.
rytíři odění v plátové zbroji a v pláštích Uklidnění, že tomu tak není, přináší žes rovnoramenným řeckým křížem na ton z roku 1757, kdy se ujal vlády nad řády
levém rameni, dva jsou bratři odění jako jejich velmistr (1757–1773) dauphin
v hábitech. Mluvící páska je označuje Ludvík Francouzský (FILS DE FRANjako Bratry svatého Lazara z Jeruzaléma. CE), vévoda z Berry, pozdější král Ludvík XVI. (1774–1792). Druhá strana ražby nese jeho znakový štít (znak Francie
s červeným pilovitým lemem) v podobné
úpravě, ale s otevřenou královskou korunou. Také zde chybí růženec kolem štítu,
který tak podivně a snad jen omylem
ovíjí řádový štít.
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Pán, pan (Monsieur) Ludvík,
bratr králův, Velmistr a nejvyšší
velitel dvou spojených řádů (totiž
Královských, vojenských a špitálních řádů svatého Lazara z Jeruzaléma a Panny Marie z Hory
Karmel)
Modrý štít se třemi zlatými liliemi 2, 1
lemovaný červeným pilovitým lemem je
podložen osmihrotým křížem spojených
řádů sv. Lazara a Panny Marie, ovinutý
čtyřmi kolanami (Sv. Lazara a Panny Marie, Zlatého rouna, samozřejmě španělského, svatého Michaela a Svatého Ducha),
korunován otevřenou královskou korunou.
Dnes je snadné reprodukovat jednu
kresbu pořád dokola, ale před dobou
fotoaparátů, kopírek a skenerů bylo
lépe a musilo se znova a znova kreslit,
samozřejmě s obměnami. Na zmíněném
žetonu ovíjí velmistrův štít jen kolana
spojených řádů, jinde, na titulním listu
vydání řádových statut a pravidel vydaných roku 1783 spolu se sbírkou královských patentů a papežských bul, je štít
ovinut hned čtyřmi kolanami. Mnohem
víc ale stojí za pozornost drobná změna
v titulu. Dosud byla ve jménu spojených
řádů dávána přednost mladšímu Řádu
Panny Marie z Hory Karmel, zde je na
první místo zařazen Řád svatého Lazara z Jeruzaléma. Zakrátko bude jméno
mariánského řádu opuštěno.

připravuje Croix Amaranth
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FOTO martina řehořová

FOTO martina řehořová

