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…Po popeleční středě:
,,Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe…
Milí spolubratři a spolusestry, a už jsme v liturgickém roce
opět v době postní a kromě toho, že máme přijímat kříž, který nám vychází vstříc a to často nečekaně, je třeba se snažit
i o další drobné skutky umrtvování, abychom si udržovali živého ducha; tak to po nás žádá Pán. K prohloubení duchovního
života nám velmi pomůže, když si dopředu stanovíme několik
drobných umrtvování, která budeme každý den konat.
Tato umrtvování vyhledávaná z lásky k Bohu budou nanejvýš
účinnými nástroji v boji s leností, pýchou, neustále bujícím sobectvím a nevím ještě čím, co paralyzuje naši cestu následování
Krista. Některá nám usnadní práci v tom smyslu, že budeme
věnovat patřičnou pozornost maličkostem, snažit se o dochvilnost, o pořádek (zachovávej a on zachová tebe, dobrá rada...),
vyvíjet potřebné úsilí, dbát o nástroje, které používáme. Jiná nám
pomohou projevovat lásku vůči druhým, zvláště pak k těm, se
kterými žijeme a pracujeme: můžeme se snažit usmívat, i když
je nám to zatěžko, projevovat druhým úctu drobnými pozornostmi, usnadňovat jim práci, chovat se k nim laskavě, sloužit
jim v maličkostech běžného dne, nepřenášet na ně svou špatnou
náladu, která se nás občas zmocní. Další umrtvování mají za cíl
překonávat pohodlnost, hlídat vnitřní i vnější smysly, přemáhat
zvědavost. Připomeňme též konkrétní umrtvování v jídle, v péči
o osobní vzhled a jiné. Není třeba dělat věci velké, ale navykněme
si konat je vytrvale a z lásky k Bohu. Člověk má přirozeně sklon
utíkat od všeho, co vyžaduje určité úsilí. Proto musíme být v této
oblasti velmi důslední, abychom nezůstali jen u zbožných přání.
Je proto velmi užitečné si předsevzatá umrtvování poznamenat,
abychom se nad jejich plněním mohli zamýšlet ve zpytování
svědomí nebo při jiných příležitostech během dne a nezapomínali
na ně. Pamatujme rovněž na to, že Pánu jsou nejmilejší taková
umrtvování, která se dotýkají lásky k bližnímu, s apoštolátem a
věrným plněním svých stavovských povinností. Ujistěme Ježíše
o tom, že jsme ochotni dennodenně na sebe brát svůj kříž a
neremcat na něj… hodně zdaru!
P. Pavel Porochnavec.
P. Pavel Porochnavec, ECLJ, je vikářem duchovního převora
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slovo bailliho

z velké rady
Milé spolusestry a vážení spolubratři,
v současné době se zabýváme kompletací členských příspěvků, jejichž
úhrada je pro mnohé členy jedinou řádovou povinností. Do počtu členů Českého velkopřevorství zahrnujeme také naše slovenské a polské
spolubratry, takže se jedná o poměrně složitou agendu. Přál bych nám
zejména to, aby úhrada příspěvku byla tím minimem povinností, aby
v souladu s pravidly byla tato povinnost doprovázena individuálním
duchovním růstem a charitativní činností, protože jedině pak má naše
členství v Řádu smysl. Při této příležitosti jsem si vzpomněl také na
naše spolupracovníky z Lazariánské pomoci, kteří nezištně pomáhají
a slouží pod symbolem zeleného kříže již celou řadu let. Nejedná se
pouze o skuiny dobrovolníků, ale také o orgaizované skauty z Kolína,
Vodňan a Strakonic – také jim proto patří velký dík za vše, co dělají.
Za několik dní se mnozí setkáme na dalších řádových exerciciích,
konaných tradičně v „našich“ Hejnicích. Na tomto důležitém poutním
místě, které ve středověku patřilo mezi pět nejdůležitějších poutních
míst Českého království, vzpomeneme také na našeho zesnulého milého
o. Miloše Rabana a duchovně se posílíme před nadcházejícími Velikonocemi. Věřím, že se setkáme v hojném počtu. Na rozdíl od ostatních
řádových setkání vypustíme debaty o všech záležitostech organizačních
a budeme pracovat pouze sami pro sebe, pro náš duchovní růst.
Ve Velké radě se zabýváme několika tématy – již připravujeme
Generální kapitulu (a s tím samozřejmě souvisí kompletace materiálů
našich postulantů), přípravou Sponzorského večera a Formačního
setkání postulantů. Obě akce se budou letos konat v Praze. I v oblasti postulantů se rádi musíme zabývat větším množstvím postulantů
z Polska, a tato skutečnost nás naplňuje velkou radostí – vše směřuje
k tomu, že na příští Velké generální kapitule v Římě v r. 2016 tak bude
moci vzniknout samostatná národní jurisdikce – Polské velkopřevorství – které s hrdostí i dojetím rodičů vypustíme do světa jako svébytné,
hrdé a akční společenství rytířů a dam.
Všechny tyto akce se odehrávají ve světě, kdy skoro každý den čteme o dalších akcích Islámského státu proti západní civilizaci i proti
vlastním lidem. Každý nový zločin nás naplňuje hrůzou a strachem
z budoucnosti. To je samozřejmě účel, protože naše chápání není souměřitelné s náhledem těchto lidí na svět a mezilidské vztahy. Přesto
bych rád odkázal naše čtenáře na sérii článků o islamismu, které jsme
již před několika lety zveřejnili v Reunionu a které ve starých číslech
(i v archivu Reunionů na internetu) každý může najít. Je zajímavé
porovnávat, jak se tyto teoretické úvahy naplňují v dnešní době.
Přeji vám všem krásné dny a brzký příchod jara,
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli     
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Jednání Velké rady dne 17. prosince 2014
AAJednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady
ČVP. Po úvodní modlitbě zejména s prosbami za Řád
ke svatému Lazarovi zahájil bailli jednání a omluvil
nepřítomné. Po schválení zápisu z minulého jednání
se členové Velké rady zabývali zejména zhodnocením
Řádového dne. Dostali jsme od účastníků i hostů pouze
pozitivní ohlasy. Přesto VR konstatovala, že pro příště
je zapotřebí věnovat více péče zejména duchovní části
tohoto svátku.
AADále VR připravovala setkání k příležitosti svátku
Sv. Basila, konaného dne 7. 1. 2015 v Katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.
AAVelká rada akceptovala doporučení herolda a genealoga
ČVP a schválila grafickou podobu osobního znaku cfr.
Jakuba Holmana. Osobní znaky cfr. Tomáše Bednáře a
P. Pavla Porochnavce v navržené podobě doporučeny
nebyly a herold osobně projedná návrh na jejich
přepracování v souladu s heraldickými zvyklostmi a
řádovou regulí. Velká rada souhlasí s návrhem herolda a
genealoga se zařazením schválených znaků do Řádového
armoriálu.
AAVelká rada na doporučení špitálníka souhlasila
s finanční podporou na vydání knihy Praktická
endokrinologie. Velká rada dále souhlasila s uvolněním
prostředků pro jednu klientku z DPN Opařany až do
výše 6.000 Kč na nákup sportovního florbalového
vybavení a úhradu členství ve sportovním oddíle. Pro
další roky VR souhlasí s limitovaným příslibem ve stejné
výši na podobný účel (podpora talentovaného klienta
z DPN ze spořádané a sociálně potřebné rodiny).

AAŠpitálník byl seznámen s aktivitami br. Karla
Trávníčka, nositele II. FeM, které dělají strakoničtí
a vodňanští skauti od r. 1992 v Ústavu sociální péče
v Oseku (viz Blíže také Reunion 2011). Přibližně od r. 1996
jsou tyto aktivity prezentovány jako aktivity skautů LP.
S novým vedením ústavu byl vypracován plán tří akcí
každý rok. Bailli doporučil, aby tato skautská střediska
byla zařazena do systému LP, posílila zejména jihočeskou
oblast a bylo s nimi pravidelně komunikováno.
AAŠpitálník předložil návrh činnosti LP vypracovaný
postulantem p. Zdeňkem Rýparem. Tento plán VR vítá
a souhlasí také s tím, aby se p. Rýpar stal metodikem LP,
komunikujícím s územními jednotkami.
AAProjekt poradenství v adiktologii VFN se po precizní
přípravě úspěšně rozběhl. K tomu je nutné poděkovat
csr. Lence Pavlové SLJ, která se činnosti ve VFN ujala.
AAKancléřem bylo předloženo účetnictví ČVP za rok
2014, které Velká rada v této podobě schválila – po
ověření revizory účtů ČVP bude publikováno jako
součást Výroční zprávy a ke schválení na Generální
kapitule. K tomu byla předložena také rozvaha r. 2015,
se kterou VR souhlasila.
AAČVP obdrželo pozůstalost po zesnulém RNDr.
Vladimíru Pouzarovi (Almanach šlechtických rodů),
prostředky odkázané ČVP v dědickém řízení jsou již
na bankovním účtě. ČVP děkuje chev. Pavlu Kavinkovi
za zastoupení v dědickém řízení a prosí všechny členy
o vzpomínku na zesnulého v modlitbě.
AABailli a kancléř naplánovali setkání s redaktorkou
Květů pí. Michaelou Šmerglovou (toto setkání vyústilo
v článek o rytířských řádech, který již byl otištěn).

Jednání Velké rady dne 21. ledna 2015
AAJednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady
ČVP. Po úvodní modlitbě zahájil bailli jednání a omluvil
nepřítomné. K zápisu nebylo námitek a byl schválen.
AABailli zhodnotil stav plnění úkolů jednotlivými členy
Velké rady s cílem do budoucna omezit vznik chyb,
nedodělků a přehmatů.
AAVelká rada souhlasila s návrhem Slovenské komendy
na zřízení samostatného právního subjektu „LP
Slovensko“. Dále pověřila právníka ČVP chev. Zdeňka
Kučeru dokončením připomínkového řízení k návrhu a
jeho dokončení s chev. Radovanem Ocsovayem.

Jednání Velké rady dne 18. února 2015
AAJednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP,
z praktických důvodů se konalo v restauraci. Velká
rada se zabývala informacemi o činnosti Lazariánské
pomoci a zejména jejími aktivitami v Jižních Čechách,
které jednoznačně podporuje a děkuje cfr. Randlovi a
Rýparovi za jejich realizaci.
AADále bylo probráno téma postulantů, přípravy exercicií,
Generální kapituly, sponzorské večeře a formačního
setkání postulantů a nových členů.
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Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli
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Ilustrace:některé stránky ze štambuchu Petra sedlnického z choltic (morevská zemská knihovna v brně, systém kramerius)

Jan Županič, SBLJ

eraldika jest věda a umění
erbů, jak stručně konstatuje
první věta v rozsáhlé stati
k této disciplíně, jež byla 1897 otištěna
v jedenáctém dílu Ottova slovníku naučného. O několik stran dále se pak nachází poučka, jak má nový erb vyhlížet
a byl „ladným obrazem jedné myšlenky“.
Především je přitom zdůrazněno: „Účel
nového erbu budiž jasný a podle něho
voltež se znamení a úprava erbu“. Navrhovatel znaku se prý má vyhnout „lvům,
orlům a jiným obyčejným obrazům na
štítě“ a čerpat „raději ze studnice rozmanitého spojení heroldských a obecných
erbovních znamení“. Nový erb také nemá
být příliš složitý a komplikovaně dělený.
Tato slova odráží éru purismu, která našla svůj odraz nejen v architektuře, ale
i v heraldice. Zároveň je ovšem třeba
podotknout, že se těmito myšlenkami
téměř nikdo neřídil.
Přesto však byl přelom 19. a 20. století
pro vývoj české (ale i rakouské) heraldiky velmi významný. Právě v této době
ale začaly vznikat odborně zaměřené
studie, které českou heraldiku (ovšem
coby vědeckou disciplínu) posunuly na
evropskou úroveň. Mezi první patří práce Vojtěcha rytíře Krále z Dobré Vody,
jehož dílo popularizovala nejen studie
Heraldika. Souhrn pravidel a předpisův
znakových (1900), ale především desítky
erbů, které doplnily monumentální studii Augusta Sedláčka v Hradech, zámcích
a tvrzích Království českého a i k dějinám
šlechtických rodů v Ottově slovníku naučném. Jen o něco mladší je Českomoravská heraldika (1902) Martina Koláře,
studie výrazně podrobnější a rozsáhlejší,
kterou z jeho pozůstalosti vydal August
Sedláček. Nepochybně nejslavnější prací na toto téma je ovšem kniha Karla
Schwarzenberga, prvního českého velkopřevora Řádu sv. Lazara, Heraldika čili
přehled její teorie se zřetelem k Čechám,
jež vyšla v těžké době druhé světové války (1941). Autorem kreseb v publikaci
byl herold svatolazarského řádu Břetislav Štorm a není možná náhoda, že jen
krátce předtím vyšla jeho práce Úvod do
heraldiky (1940).
Komunistický režim nebyl této vědě
jako pozůstatku feudální společnosti
nakloněn, a proto se další kompendium
na toto téma s názvem Česká heraldika
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objevilo až roku 1978. Je zajímavé, že
jeho autorem byl další lazariánský herold Zdeněk M. Zenger. Další podobná
práce Milana Bubna Heraldika vyšla až
roku 1986, u nás ovšem pouze ve značně „okrájené“ podobě. Plné vydání (pod
názvem Heraldik) bylo vydáno kupodivu
jen v Německé demokratické republice
(1987).
Kromě větších prací ovšem od devatenáctého století vznikla řada drobnějších, ale velmi významných prací,
publikovaných nejčastěji ve spolkových
periodikách. V posledním čtvrtstoletí je
heraldika popularizována jak díky řadě
odborných i šířeji zaměřených prací, tak
díky existenci Podvýboru pro heraldiku a
genealogii, jež se zabývá registrací obecních znaků a vlajek.

August Sedláček

•
Díky relativně dlouhé době, ve které
byla heraldika vědou známou – neznámou, tedy vědou popularizovanou, ale
v praxi (alespoň oficiálně) aplikovanou
jen zřídka, ale vznikla řada legend, které přetrvaly až do dneška. Patří mezi ně
představy o jednoduchosti heraldiky, na
kterých má velký podíl autor výše zmíněné, dodnes nepřekonané práce Karel
Schwarzenberg, ale i řada dalších – mj.
známý kreslíř Jiří Louda proslulý svým
elegantním výtvarným stylem. Jeho
kresby, známé jak díky velkému počtu
knih, na jejichž vzniku se podílel, i pro
autorství výtvarné podoby státního znaku České republiky, totiž formovaly několik generací heraldiků (mj. i autora této
statě). Přitom si jen málokterý uvědomil,
že charismatický Louda svým zjednodušováním erbů (kresbami neužívaných
variant znaků, nedostatečnou znalostí
pramenů i houževnatým lpěním na jediné přílbě nad štítem) vytvořil chybný
obraz, který se dnes vyvrací jen obtížně.
Především je nutné konstatovat, že
puristické zásady heraldiky (které doporučoval i Karel Schwarzenberg a řada
dalších) byly více méně pouze snem,
představou, podle které se nikdo neřídil. Jednoduché, snadno dešifrovatelné
erby, byly totiž od doby raného novověku totiž udíleny (ale především žádány)
jen málokdy a v pozdější době státními
úřady přímo zamítány. Např. po větši-

Karel VI. kníže Schwarzenberg

Břetislav Štorm
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nu 19. století nejvyšší šlechtický úřad korunované turnajské přílby. V českých
monarchie (Spojená dvorská kancelář zemích (snad pro neujasněnost ve věci
a později ministerstvo vnitra) trval na uzavírání rytířského stavu vůči erbovním
tom, aby jednoduché erby užívající jen měšťanům) ale vládla určitá libovůle (pro
tzv. heroldských figur, zůstávaly vyhraze- chybějící prameny nelze situaci přesně
ny staré šlechtě, zatímco rody nové byly dešifrovat) a udělení kolčí či turnajské
důrazně vyzývány doplnit si znaku při- přílby záviselo na výši zaplacené taxy. Se
stejnou situací se setkáváme i ve století
dáním obecné figury.
následujícím, kdy česká kancelář udílela šlechticům jak kolčí, tak turnajské
•
přílby. Lepší nebyla situace u palatinů
V nejstarší době u nás heraldické před- (osob s právem udílet znaky či dokonce
pisy prakticky neexistovaly. Ve středově- povyšovat do šlechtického stavu), kteří
ku téměř každý věděl, jak má erb vypadat často erbovníkům dávali turnajské přílby
a jejich „vědecké“ zkoumání se omezilo a šlechticům kolčí – podle jejich přání.
Instituce heroldů coby osob dbajína registraci. Ta byla ovšem prováděna
až v době, kdy vzrostl význam panov- cích o, čistotu udílených znaků, byla
nických kanceláří, a kdy znaky ztratily v Čechách ve středověku zcela neznásvou původní funkci: úlohu identifikovat má. Poprvé se tento úředník, označorytíře v bojové vřavě – tedy přibližně od vaný jako erbovní cenzor či erbovní
druhé poloviny 15. století. Erby byly na- inspektor, objevil v polovině 16. století
víc stále častěji udíleny prostřednictvím v dvorské kanceláři Vnitřních Rakous
panovnických listin (majestátů), staly se (Štýrska, Korutan, Kraňska a habsbursymbolem sociálního postavení a na je- ské části Istrie), kterým po smrti Ferdijich praktičnost se již příliš nehledělo. Na nanda I. vládla samostatně tzv. štýrská
rozdíl od britských ostrovů ve střední větev Habsburského rodu. Zřejmě po
Evropě nevadilo, že jeden a týž erb nosilo nástupu Ferdinanda II. na římský trůn
i několik (v Polsku dokonce několik sto- (1619) byl stejný úřad zřízen i v říšské
vek) rodin často bez společného původu. kanceláři. Je pravděpodobné, že podobná
Stal se totiž symbolem sociální nadřaze- funkce znalce erbů fungovala i v české
nosti, majetnosti a výsadního postavení dvorské kanceláři, důkazy proto ale chya to nejen mezi svobodnými obyvateli bějí. Na rozdíl od západoevropských
království, ale (jak se v předbělohorských heroldů neměli tito úředníci samostatČechách stávalo) také zámožných pod- né rozhodovací kompetence, podléhali
kancléři a jejich činnost se zaměřovala
daných.1]
na dohled nad vznikem nových znaků
a jejich pracovní náplní byly i některé
•
kontrolní funkce (sledování neprávem
Dnes převládá názor, že nešlechtický užívaných erbů a titulů apod.).
Kontrola nad udílenými znaky (a
(tedy i měšťanský znak) by měl mít podle tradice kolčí přílbu a točenici, nikoli zejména nad jejich kvalitou) se začala
přílbu turnajskou a korunu. Jde ovšem zlepšovat na konci 17. století, kdy byla
o zvyk, který se ustálil až v 18. století a v monarchii výrazně omezena (a později
navíc neplatil vždy. V erbovních listinách zrušena) práva palatinů, a zejména za
15. století jednoznačně převládala kolčí vlády císaře Josefa I. Ten totiž roku 1707
přílba (často dokonce bez točenice), v 16. jmenoval do funkce cenzora v říšské
století se pak oba typy přileb užívaly pa- kanceláři irského emigranta Williama
O’Kelly of Aghrim. Ten byl v císařských
ralelně.
Je zajímavé, že přísnější normy než službách od roku 1697. Nejprve působil
v Čechách existovaly ve Svaté říši řím- ve Španělském Nizozemí, kde se stal kráské. Pokud zde došlo jen k udělení znaku, lem heroldů v Henegavsku. Josef I. jej po
pak měl (většinou) skutečně pouze kolčí svém nástupu na trůn (1705) povolal do
přílbu a točenici, šlechtické znaky užívaly Vídně a jmenoval profesorem filozofie,
obecné historie, heraldiky a genealogie
1
] V jiných zemích monarchie, např.
na vídeňské univerzitě. Krátce poté byl
v Tyrolsku, se tento zvyk udržel až do
jmenován erbovním cenzorem v říšské
19. století.
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a záhy též začal externě pracovat pro
českou i rakouskou dvorskou kancelář.
Na Uhry se jeho pravomoc nevztahovala.
Po jmenování do úřadu získal O’Kelly od Josefa I. rozsáhlé pravomoci, když
mu panovník dovolil, aby „v budoucnu
při revidování malířem nakreslených
znaků bděl nad dodržováním heraldických zásad a aby sám erby navrhoval…“
O’Kelly, jenž se nikdy nenaučil pořádně
německy a tituloval se latinsky jako „král
erbů“ (Armorum rex), skutečně vytvořil
první všeobecně platná pravidla, která

zůstala z velké části zachována i poté,
co roku 1751 zemřel, a byla respektována i jeho nástupci. Tito úředníci, po
vzniku ministerstva vnitra roku 1848
podřízení sekčnímu šéfovi šlechtického odboru, byli nadále označováni jako
erbovní cenzoři (Wappenzensor). Jejich
hlavním úkolem bylo nejen kontrolovat
heraldickou čistotu erbu, která byla často
diskutabilní, ale především dbát, aby udílený znak odpovídal udělenému stupni
šlechtictví a aby se v něm neobjevovaly
nepovolené figury.

O’Kelly jako první opatřoval schválené
erby latinskou poznámkou „conforme
est arti et statui“ (Umělecky odpovídající
a příslušející stavu). Tato věta, převedená
ovšem do německého „Der Kunst und
dem Standesgrade entsprechend“ zůstala
zachována až do zániku Rakousko-Uherska jako stereotypní formule připisovaná
erbovními cenzory na návrhy znaků.
Pokračování v příštím čísle.

Naši jubilanti
Dne 16. prosince minulého roku oslavil své padesáté narozeniny chev. Petr
Řehoř, KCLJ, CMLJ, KSS, kancléř našeho Velkopřevorství. Jubilant pochází
z  rodiny s katolickou i lazariánskou tradicí. Jeho předkové se podíleli na
dostavbě pražské katedrály a pro svá přesvědčení a postoje také trpěli.
Vzpomínám při této příležitosti na velkou osobnost chev. Miroslava Řehoře,
KLJ, jubilantova strýce, který byl do Řádu přijímán v kriminálu. Nelze v krátkém medailonku uvádět všechny zásluhy chev. Řehoře o Řád, charitu a
šíření naší víry, které jsou velké a byly oceněny papežským řádem sv. Silvestra, který mu z rozhodnutí Svatého otce předal na Řádovém dni J. Em.
Dominik kardinál Duka, generální kaplan našeho Řádu. Přejeme Petrovi
do dalších let Boží požehnání a milost.
A. S.

Padesát let oslavila naše sestra JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D. 25. ledna letošního roku skutečně lazariánsky. Své výročí prožila v Mezinárodním centru
duchovní obnovy v Hejnicích. Do dalších let jí přejeme mnoho osobních,
profesních a řádových úspěchů.
A. S.

Mgr. Jakub Holman SBLJ, autor řady velmi zajímavých příspěvků do Reunionu, oslavil dne 14. února 2015 třicáté narozeniny. Přejeme mu do dalších
mnoha let vše dobré.
Red.
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Suverénní vojenský
sv. Jana jeruzalémského

a špitální řád
zE Rhodu a z Malty

PhDr. Milan Buben, OMelit

D

nešní řád Maltézských rytířů
je nejstarším rytířským řádem
celého křesťanstva, jehož kontinuita nebyla nikdy přerušena. Zároveň
se z něho oddělily a osamostatnily řády
Německých rytířů a sv. Lazara Jeruzalémského.
Po dobytí Jeruzaléma 15. 7. 1099 vojsky
I. křížové výpravy došlo k reorganizaci
a rozšíření již existujícího špitálu, jehož
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počátky nejsou zcela jasné. Nacházel se
poblíž basiliky Božího hrobu ve čtvrti
Patriarchů (později špitálníků). Nově
vybudovaný kostel sv. Jana Křtitele dal
bratrstvu jméno „johanité“, resp. „špitální bratři sv. Jana Jeruzalémského“.
Pojem „Jeruzalémský špitál“ však představoval jakousi zastřešující organizaci,
která spravovala samostatné nemocnice
pro muže (u sv. Jana), ženy (u sv. Máří

Magdaleny) a mimo hradby města i špitál sv. Lazara pro malomocné. Prestiž
nemocnice byla tak vysoká, že již 15. 2.
1113 adresoval představiteli tohoto útulku papež Paschal II. bulu Pie postulatio voluntatis, jíž přetvořil bratrstvo na
samostatný exemptní církevní řád, třetí
v pořadí v západní církvi.
Organizátor a zakladatel řádu Frà
Gerald zemřel 3. 9. 1120 a krátce nato
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byl spontánně uctíván jako blahoslavený.
Jeho nástupce Frà Raymond de Puy, později obdobně označovaný za blahoslaveného, provedl někdy v letech 1126–1136
částečnou transformaci řádu, která vedle původní monasticko–špitální funkce
přijala i funkci vojensko–rytířskou, a to
v důsledku potřeby chránit poutníky do
Svaté země před loupežnými a vražednými nájezdy mohamedánů. Postupně
si řád vybudoval řadu pevných hradů,
z nichž nejznámějšími se staly Crac des
Chevaliers (1142–1271) a Margat (1186–
1285). Právo vydržovat si ozbrojené složky, vést válku při obraně křesťanství a
zachovávání přísné neutrality v křesťanském světě vedly k postupnému vzniku
řádové suverenity. Řád se stal velice oblíbeným i na evropském kontinentě, kde
získával rozsáhlou pozemkovou držbu
především dary a odkazy.
Raymond de Puy zavedl také jako řádový odznak bílý osmihrotý kříž, který
představuje osmero evangelních blahoslavenství podle Ježíšova kázání na hoře
(Mt. 5,3–10) a který zůstal řádovým emblémem dodnes.
Jeruzalémský špitál se stal špičkovým nemocničním zařízením své doby,
a to nejenom dosud nevídanou péčí o
nemocné, ale také svou úrovní léčby,
kterou zajišťovali i židovští a muslimští
lékaři, jejichž znalosti a dovednosti bylyna vyšší úrovni než u jejich křesťanských
kolegů. Šlo vpravdě o první mezinárodní
nemocnici, do níž byli přijímáni bezplatně i jinověrci. Činnost tohoto špitálu byla
ukončena roku 1187, kdy sultán Saladin
dobyl Jeruzalém.
Johanité, kteří spolu s dalšími rytířskými řády vytvořili první stálou armádu
křesťanského světa, svedli řadu bitev a
nakonec se museli stáhnout do posled-
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Rhodos – obležení ostrova Turky 1480
Na protější straně: hrad Crac-des-Chevaliers v Sýrii
Na následující straně: bitva u Lepanta 1571
9

Řád Maltézských rytířů v českých zemích

ní křesťanské výspy ve Svaté zemi, do
Akkonu, který padl pod náporem mohamedánů dne 18. 5. 1291. Pouhých šest
rytířů, spolu s těžce raněným velmistrem
Jeanem de Villiers, se uchýlilo na Kypr
na řádový hrad Kolossi (Kolossoi) u
Limasolu. Jediní johanité zůstali věrni
boji s nepřáteli Krista a zůstali v oblasti
Mediteránu (Němečtí rytíři přešli do Pobaltí a templáři do Francie). Museli však
změnit své vojenské působení a stát se
námořní mocností.
V letech 1306–1309 s pomocí Janovanů postupně dobyli souostroví Rhodos,
nedaleko tureckého pobřeží, kde si postupně vybudovali řádový stát. Ten byl
ještě posílen ziskem řady statků v Evropě
po zrušení řádu templářů (1312). Vedle
řady hradů, pevností a strážných věží postavili johanité na severu ostrova úžasně
opevněné město Rhodos, kde se dodnes
nachází velké množství památek na působení řádu, např. velmistrovský palác,
řádový kostel, špitál, unikátní tzv. ulice
rytířů s ubytovnami jednotlivých tzv.
jazyků (langues) a především jedinečný
systém opevnění celého města. Bohužel
se nedochoval konventuální kostel při
paláci velmistrů. Rhodos se stal trnem
v oku Osmanské říši, která se jej něko-
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likrát pokusila dobýt. Konečně se jí to
podařilo v roce 1522, když obráncům
města došel střelný prach. Kapitulovaly
i ostatní ostrovy, včetně pevnosti sv.
Petra v Bodrumu v dnešním Turecku.
Sultán Süleyman II. umožnil rhodským
rytířům čestný odchod, dokonce s vojenskými poctami a s možností odvézt
si řádový poklad, archiv, obraz Panny
Marie z Philermosu, třísky z Kristova
kříže a pravou ruku sv. Jana Křtitele.
Po bloudění Evropou daroval císař Karel V. dne 22. 3. 1530 řádu ostrovy Malta,
Gozo a Comino spolu s pevností Tripolis
na severoafrickém pobřeží. Tam si řád
postupně vybudoval nový stát a pokračoval v obraně křesťanských zemí na moři.
Sultán Süleyman II. chtěl zakončit svou
vládu i dobytím Malty. Obléhání Malty,
v období 18. 5. – 8. 9. 1565, vstoupilo do
dějin hrdinstvím rytířů, kteří odolali
obrovské přesile muslimů. Následujícího roku založil velmistr Jean Parisot de
la Vallette nové konventní město, nazvané jeho jménem (La Valletta). Řádové
lodě se zúčastnily i slavné námořní bitvy
u Lepanta (Naupaktos) dne 7. 10. 1571.
Sláva řádu kulminovala. Císař Ferdinand II. udělil velmistrovi a jeho nástupcům důstojenství knížete Svaté říše

římské (1620) a papež Urban VIII. pak
čestný kardinalát (1630). Rovněž nemocnice v La Vallettě si získala světové
renomé, řád zavedl zdravotní prohlídky
a pasy, zřídil lékařské školy a v roce 1769
i universitu. Po ničivých zemětřeseních
na Sicílii přispěchal řád jako první na
světě v letech 1693 a 1783 do postižených
oblastí s humanitární pomocí.
Požehnané působení řádu na maltském souostroví ukončil až Napoleon
Bonaparte, který cestou do Egypta dobyl
Maltu a velmistra vyhnal. Do toho přišla
sekularizace řádových držav v Evropě a
tak řád přežil jen v Rakousku (resp. v Čechách) a v Rusku pod dočasnou ochrannou rukou cara Pavla I. Až v roce 1834
se řádová vláda usadila v Římě, kde sídlí
dodnes (Via Condotti 68). Řád pak proslul ještě za I. světové války nasazením
osmi sanitních vlaků, které zachránily
tisíce životů.
Řád je jako subjekt mezinárodního
práva suverénní a udržuje diplomatické styky s téměř 100 zeměmi světa, má
zastoupení v řadě mezinárodních organizací a zaměřuje se na zdravotnická a
sociální zařízení po celém světě.
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Do Čech byli johanité uvedeni knížetem
Vladislavem II. po jeho návratu z neúspěšné II. křížové výpravy. Ve Svaté zemi
se setkal s Raymondem de Puy, který mu
jako představitel řádu předal symbolické
klíče od hradu Crac des Chevaliers. Pod
dojmem poznání poslání řádu jej uvedl
někdy v letech 1158–1169 do Čech, kde
se po benediktinech, premonstrátech a
cisterciácích stal čtvrtým církevním řádem. Johanité byli usazeni na levý břeh
Vltavy na předmostí Juditina mostu.
Velkou zásluhu na tomto aktu měl vyšehradský probošt a panovníkův kancléř Gervasius a jeho synovec podkancléř
Martin, kteří finančně podpořili vznik
komendy. Centrem nového sídla se stal
kostel Panny Marie pod řetězem (podle způsobu zavírání brány nebo podle
přehrazení řeky pro výběr cla, neboť řád,
spolu s křižovníky s červenou hvězdou
na pravém břehu, měl za povinnost most
udržovat a opravovat).
Časem vznikly další komendy, z nichž
nejdůležitější byla ve Strakonicích, kde
mocný rod Bavorů vybudoval pevné sídlo, které je unikátní tím, že bylo založeno
napůl jako feudální hrad a napůl jako
konvent johanitů. Roku 1301 obdržel převor konventu u Matky Boží pod řetězem
v Praze od papeže Bonifáce VIII. právo
pontifikálií.
V roce 1393 došlo na neutrální půdě
johanitské jurisdikce k setkání krále Václava IV. s arcibiskupem pražským Janem
z Jenštejna, které skončilo tragickou a
mučednickou smrtí sv. Jana Nepomuckého. Dne 8. 5. 1420 byla pražská komenda zničena pražskými hejtmany, avšak
johanitům se podařilo včas uniknout do
Strakonic i s řádovými cennostmi, včetně
archivu. Během husitských válek přišel
řád o devět komend, čímž značně zchudl.
Strakonice, od roku 1403 plně v rukou
řádu, se pak v letech 1420–1694 staly
hlavním sídlem velkopřevora i konventu.
Pozoruhodné je, že se Jan Žižka z Trocnova ani nepokusil hrad ve Strakonicích
dobýt. V letech 1449–1450 se stal hrad
i centrem tzv. Strakonické jednoty jihočeských feudálů proti kališnickému králi
Jiřímu z Poděbrad.
V roce 1619 se strakonického hradu
zmocnilo zradou protestantské vojsko
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generála Mansfelda. Vojáci znesvětili
uctívaný obraz Panny Marie Strakonické a odhozený a poškozený obraz nalezl
později španělský karmelitán Domenico
à Jesu Maria, který přišel s vojskem bavorského vévody Maxmiliána. P. Dominik pak zohaveným obrazem povzbuzoval katolické vojsko před bitvou na Bílé
Hoře (1620). Pak zázračně opravený
obraz odvezl do Říma, kde jeho kult dal
podnět k zavedení svátku Panny Marie
Vítězné.
V roce 1648 proslul svým hrdinstvím
při obraně Prahy před Švédy velkopřevor
Rudolf z Colloredo–Wallsee. V letech
1726–1727 by v Praze stavěn velkopřevorem Gundakarem Poppo z Dietrichsteinu nový velkopřevorský palác a v letech
1728–1731 i nový kněžský konvent.
Ještě předtím, dne 22. 2. 1718, se ve
Strakonicích odehrál jeden ze zázraků,
na jejichž základě mohl být v roce 1729 sv.
Jan Nepomucký kanonizován. Sedmiletá
Rozálie Hodánková se na řece propadla
a zůstala asi dvě hodiny pod ledem. Po
vyproštění se asi po hodině probrala a
vyprávěla, že po celou dobu nad ní držel ochrannou ruku neznámý muž, jehož
popis přesně odpovídal sv. Johánkovi.
Roku 1784 připadl řádu po zrušení
kláštera karmelitánů do správy chrám
Panny Marie Vítězné v Praze se světoznámým Jezulátkem. O tento kostel Maltézští rytíři pečovali až do roku 1993, kdy
Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, znovu povolal k tomuto chrámu
bosé karmelitány.
I když se české velkopřevorství postupně dostávalo z útlumu, způsobeném
husity, k novému rozkvětu je přivedl až
velkopřevor Othenio Lichnowsky–Werdenberg. Společně s prof. MUDr. Jaromírem svobodným pánem von Mundy
stál u zrodu rozsáhlé sanitní služby na
evropských bojištích a spoluinicioval
realizaci ideje řádových sanitních vlaků.
České velkopřevorství také financovalo
výstavbu a provoz hospice v Tanturu,
nedaleko Racheliny hrobky, mezi Betlémem a Jeruzalémem. Tak se řád opětovně dostal do Svaté země.
V uznání zásluh o trpících udělil císař
František Josef I. dne 2. 2. 1881 velkopřevoru Čech a Rakouska a jeho nástupcům

Madona maltézských
titul rakouského knížete. Současně byl
převor pražského konventu jmenován
prvním prelátem království českého,
hned po arcibiskupovi.
Za I. světové války odjelo ze Strakonic
na jižní a východní frontu osm řádových
sanitních vlaků, které do konce války ujely 1.062.760 km, z bojišť do zázemí převezly 359.945 zraněných a nemocných a
řádoví lékaři provedli během války 27.163
operací. Po válce pak pro nezájem nového režimu podlehly vlaky na odstavných
kolejích ve Strakonicích postupné zkáze.
Po zániku monarchie způsobila tzv.
pozemková reforma, hospodářská krize i politické klima podstatné zchudnutí
řádu Maltézských rytířů v českých zemích. Z politických důvodů došlo také
v roce 1938 k rozdělení velkopřevorství
na dvě samostatná velkopřevorství (Rakouské a České). Německá okupace přinesla další potíže, o jejichž překonání se
zasloužili především kníže–arcibiskup
pražský Karel kardinál Kašpar a pak
jako regent Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu. V roce 1950 byl řád komunisty
zcela potlačen, ale v emigraci i v českém
podzemí žil nadále. Činnost českého
velkopřevorství byla oficiálně obnovena
20. 4. 1990 v předvečer návštěvy Svatého
Otce Jana Pavla II. v Praze.
Řád řídí několik škol (základní i vyšší
zdravotní), dohlíží na dobrovolnickou
organizaci Maltézská pomoc a vyvíjí
mnohé další aktivity.
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Dominikán Akvinas Juraj Gabura OP oslávil vo Zvolene sto ročné životné jubileum


Dobrý Pán Boh chcel, aby sa páter Akvinas dožil 100 rokov a Slovenská komenda
rádu sv. Lazara Jeruzalemského mohla
byť pri tom. Kto spozná životný osud pátra Akvinasa Juraja Gaburu OP nemôže
zapochybovať, že sa dostáva do Božej
blízkosti. Mať účasť na oslave 100. narodenín pátra Akvinasa predznamenávalo
nevšedný duchovný zážitok. Slávnostná
svätá omša v Kostole sv. Dominika vo
Zvolene začala o 10.00 ako poďakovanie
dobrému Pánu Bohu za pátra Akvinasa a za jeho príkladný život. Kostol sa
naplnil veriacimi, ktorí na sv. omšu prichádzali už od skorších ranných hodín
– „veď Boží nezmar, páter Akvinas slávi
100-ku!“ Hlavný celebrant sv. omše, otec
kardinál Dominik Duka OP pricestoval
z Prahy vlakom. Otec kardinál je blízky
priateľ a spolupútnik pátra Akvinasa ako
aj generálnym kaplánom rádu sv. Lazara.
Sv. omšu koncelebroval pomocný brati-
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slavský biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý
prechováva k pátrovi Akvinasovi dlhé
roky hlbokú úctu. Slávnostná ďakovná
sv. omša bola naozajstným duchovným,
ale aj umelecko-kultúrnym zážitkom.
Božie slovo striedala hudba miestneho
orchestra. Sv. omšu mohli v priamom
prenose na vlnách rádia LUMEN počúvať aj tí, ktorí sa slávnosti nemohli
osobne zúčastniť.
Pán kardinál Duka vo svojej homílii
tiež poukazoval na život pátra Akvinasa
– súčasne ako na príklad, ale aj výčitku.
Akvinasov život je výčitkou pre každého
z nás, ktorí sme ochotní robiť kompromis
so zlom, klamstvom a hriechom. Duka
zdôraznil potrebu statočného kresťanského života v dnešnej dobe a poukázal
na to, že všetci môžeme byť tými, ktorí
svedčia, že Boh sa zrkadlí v našom živote.
Po prosbách požehnal pán kardinál pamätnú tabuľu na pamiatku pastoračnej



činnosti bratov dominikánov v Trenčíne
v rokoch 1939 – 1949, medzi ktorými pôsobil páter Akvinas ako kurát Kaplnky
sv. Anny. Táto tabuľa bude v roku 2015
nainštalovaná na budovu rehoľného
domu Kongregácie milosrdných sestier
sv. Vincenta – Satmáriek na námestí sv.
Anny v Trenčíne.
V závere sv. omše, pred požehnaním
vystúpil so zdravicou pátrovi Akvinasovi provinciál Slovenskej rehole dominikánov Reginald A. Slavkovský OP. List
generálneho predstaveného Rehole fra
Bruna Cadore OP, ako aj požehnanie Svätého otca Františka prečítal rektor pápežskej akadémie sv. Tomáša Akvinského
Konštanc M. Adam OP z Ríma. Ďalej
pátra Akvinasa pozdravili s blahoželaniami jeho milovaní terciári, ďalej farníci
zo sídliska Zvolen – Západ a na záver aj
predstavitelia Slovenskej komendy rádu
sv. Lazara. Veliteľ komendy, Radovan Ocsovay KLJ pátra Akvinasa pozdravil, zablahoželal mu a tiež spoločne s kaplánom
komendy br. Jabubrafaelom Patayom
OFMcap., SCHLJ a pánom kardinálom
Dukom oslávencovi odovzdali Striebornú medailu kniežaťa Karla Schwarzenberga a Zlatú ľaliu – odznak Lazariánskej
pomoci Slovensko najvyššej triedy.
Po blahoželaniach páter Akvinas poďakoval a všetkým prítomným dal zvučným hlasom svoje požehnanie. Ďakovná
sv. omša skončila požehnaním otca kardinála Dominika Duku OP. Po sv. omši sa
všetci premiestnili do blízkeho gymnázia na agapé. Oslava pokračovala jednak
pokračujúcimi gratuláciami oslávencovi,
ale tiež neformálnymi, priateľskými a
bratskými rozhovormi. Na agapé dostali
prítomní aj praktickú publikáciu so životopisom pátra Akvinasa, ktorú pri tejto
príležitosti vydala Slovenská komenda
rádu sv. Lazara. Ešte dlho potrvá, kým
doznejú spomienky na túto vzácnu udalosť, ktorú nám dožičil dobrý Pán Boh
prežiť v blízkosti najvýznamnejšieho žijúceho slovenského kňaza a rehoľníka.
Stalo sa tak veľmi symbolicky – v úvode
Roku zasväteného života. Všetci sa te-
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šíme, že sme mali tú česť poďakovať za
Otca Slovenskej dominikánskej provincie, muža pevnej viery a veľkých nádejí,
vzorného rehoľníka, obetavého a húževnatého kňaza, ktorého nič nezlomilo,
lebo stále veril v moc a dobrotu Božiu.
K veľkej láske k Bohu a blížnemu, ktorú
stále nosí vo svojom srdci, sa dopracoval
cez cnosť pokory, ktorá je zárukou neba.
MUDr. Juraj Lexmann, BLJ
Foto 1: Akvinas Juraj Gabura OP, portrét z
výstavy Pokojní v nepokoji. Fotografiu zapožičalo občianske združenie Nenápadní
hrdinovia, autor: Timotej Križka
Foto 2: Strieborná medaila Karla Schwarzenberga s dekrétom, autor: Marek Sobola, KLJ
Foto 3: Zlatý odznak LP Slovensko s dekrétom, autor: Marek Sobola, KLJ
Foto 4: Publikácia Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte, vydaná Slovenskou komendou, autor: Martin Bystriansky



Lazariáni obdarovali hospic sprchovacím lôžkom pre imobilných klientov
Ešte pri príležitosti Svetového dňa nevyliečiteľne chorých obdarovali členovia
Slovenskej komendy rádu sv. Lazara Jeruzalemského svoje patronátne zariadenie, hospic Dom Božieho milosrdenstva
v Banskej Bystrici, sprchovacím lôžkom
pre imobilných klientov. Pôvodné kúpacie lôžko hospicu dosluhuje a darovaná
zdravotnícka pomôcka tak bude vítanou
alternatívou. Z rúk veliteľa komendy,
Mgr. Radovana Ocsovaya, KLJ prevzal
lôžko riaditeľ Banskobystrickej diecéznej charity a správca farnosti zriadenej
pri Dome Božieho milosrdenstva, Mgr.
Radoslav Bujdoš. „Sprchovacie lôžko je
repasovanou pomôckou pôvodne z nórskych zdravotníckych zariadení. Nové
zdravotnícke pomôcky sú pre zariadenia ako sú hospice často finančne ťažko
dostupným vybavením a v mnohých
prípadoch sú tak odkázané na dary od
dobrodincov, akým je aj náš lazariánsky
rád“, povedal pri tejto príležitosti MUDr.
Juraj Lexmann, BLJ, ktorý projekt získania lôžka pre hospic koordinoval.
Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, ktorého zriaďovateľom
je Banskobystrická diecéza, poskytuje
nepretržitú starostlivosť pre 16 nevy-
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liečiteľne chorých klientov
a niekoľko desiatok seniorov,
z ktorých viacerí sú imobilní.
Rád sv. Lazara podporuje toto
neštátne zdravotnícke zariadenie nepretržite od roku 2011.
Za ten čas lazariáni zakúpili
pre hospic klimatizačnú jednotku do pietnej miestnosti,
antidekubitačné lôžko, termovárnice na horúci čaj či
výpočtovú techniku. „Radi by
sme svojim príkladom inšpirovali aj ďalších dobrodincov
z Banskej Bystrice a širokého
okolia, aby sa aktívne spolupodieľali na starostlivosti
o našich nevyliečiteľne chorých“, dodáva Mgr. Radovan
Ocsovay, KLJ. Dom Božieho
milosrdenstva je jediné zariadenie svojho druhu v diecéze
a poskytuje tak profesionálnu
a dôstojnú pomoc umierajúcim z viacerých okresov stred- Mgr. Radoslav Bujdoš, riaditeľ Banskobystrickej diecéznej charity s Mgr. Radovanom
ného Slovenska.
Ocsovayom, KLJ pri dodatočnom odovzdaní
sprchovacieho lôžka hospicu.
chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
Foto: Matej Ondrej Ocsovay
veliteľ Slovenskej komendy
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Pražská komenda vstoupila do nového roku

Zprávy z Jihočeské jednotky LP-Receptorie
Mší svatou ke svátku sv. Basila Velikého
ve Svatováclavské kapli naší pražské katedrály svatých Víta,Václava a Vojtěcha
zahájila Pražská komenda civilní nový
rok. Této tradiční mše svaté se zúčastňují členové našeho Řádu nejen z Pražské komendy, dále pak i naši příznivci a
přátelé. Po mši svaté jsme se šli společně
pomodlit do Thunovské kaple k „naší“
pamětní desce a tím vzpomenout umučené a vězněné oběma totalitními režimy
minulého století.
Díky patří všem, kteří s přípravou
pomáhali!
PeŘ

Přelom roku 2014 a 2015 byl opět bohatý
na události v Jihočeské jednotce LP – Receptorie. Velitel jednotky Aleš Randl, BLJ,
se zúčastnil tradičního vánočního koncertu v Opařanech. Zde jménem Jihočeské
jednotky dohodl další rozšíření spolupráce a poskytované podpory. Konkrétně se
jedná o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3000 Kč za rok, který bude primárně určen na provoz zdejší keramické dílny.
S Dětskou psychiatrickou nemocnicí
v Opařanech souvisí i další aktivita Jihočechů. Členové jednotky se zapojili do

„Opařanského dobročinného bazárku“. Na
akci, spolupořádané csr. Kamilou Malinskou, přispěli krabicí dětského oblečení
a taškou hraček. Věříme, že tímto bude
založena nová hezká tradice, do které se
zástupci Jihočeské jednotky budou zapojovat pravidelně a ještě ve větší míře.
Mimo tyto aktivity Jihočeši podpořili
Nadační delegaci OSLJ-B obnovením billboardu v blízkosti autobusového nádraží
„Na Knížecí“ v Praze 5. Papírový polep
billboardu, instalovaný již počátkem roku
2014, si již zasloužil obměnu.

V neposlední řadě pak byl kromě výše
zmíněného příspěvku na provoz keramické dílny v Opařanech odeslán na konto
Řádu i další výtěžek sbírkové kasičky ve
výši 1289 Kč.
Na úplný závěr těchto krátkých informací z jihu Čech je nutné zmínit a zároveň poděkovat dvěma členům jednotky za
rozhodnutí stát se novými dobrovolnými
dárci krve.
Zbyněk Rýpar
postulant

Únorový jour fixe Pražské komendy
Členové Pražské komendy společně s
přáteli a příznivci Řádu strávili svůj
únorový jour fixe poněkud netradičně.
Naši dva spolubratři prof. Royt a prof.
Kuthan nás svým výkladem provedli výstavou Benediktini v srdci Evropy. Erudovanost a zaujetí pro věc strhla přítomné a myslím, že nebýt ukončení návštěvní
doby, rádi bychom je poslouchali i dále!
Opět patří dík všem, kteří se podíleli
na přípravě!
PeŘ

foto martina řehořová – člověk a víra

ze společnosti
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Jistě každý z vás zná jméno Clam-Gallas, palác stejného jména v Husově ulici v Praze nebo hrad a zámek Frýdlant, s nímž je tato rodina úzce spojena. A věděli jste,
že poslední mužský nositel tohoto jména zemřel před 80 lety právě na Frýdlantě a byl pohřben v rodové hrobce v Hejnicích, vzdálených od zámku jen pár kilometrů?
Přiznávám se, že i pro mne byly některé z těchto informací novinkou až do 25. 1. 2015, kdy jsem se na pozvání své řádové spolusestry JUDr. Lenky Pavlové zůčastnila
oslavy jejího životního jubilea právě v Hejnicích.
Úžasnou shodou okolnosti ve stejný den v Hejnicích vyvrcholily vzpomínkové akce při příležitosti 80. výročí úmrtí posledního mužského potomka této významné
šlechtické rodiny, Franze hraběte Clam-Gallase. Tato významná událost byla připomenuta nejen zdařilou výstavou o celé rodině v prostorách bývalého františkánského
kláštera – dnešního Centra duchovní obnovy, ale též dopolední slavnostní vzpomínkovou bohoslužbou za účasti potomků tohoto rodu. Odpoledne následovalo ve
zcela zaplněném kostele slavné Mozartovo Requiem, doprovázené fundovanou přednáškou o životě Franze hraběte Clam-Gallase. Bylo to velmi zajímavé a přátelské
setkání s potomky rodiny nejen při obřadech v bazilice, ale též během společného oběda, zajímali se o náš Řád a velmi oceňovali naši účast při tomto výročí.
„Milá spolusestrou Lenko, přijmi prosím ještě znovu mé upřímné přání k Tvým narozeninám a děkuji za ten krásný společný zážitek v Hejnicích !!“
Mgr. Kamila Malinská
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heraldické střípky

Joseph Charles de Vimeur
hrabě de Rochambeau
(1698-1779)

Královský architekt, pan Monsignor Marius Henri
Jules Hardouin-Mansard, Guervin
hrabě ze Sagonne
(1891-1956)
(1646-1708)

Na modrém štítě snížená krokev provázená v koutech třemi ostruhami (ostruhová
kolečka – hvězdy proražené kruhovým otvorem), vše zlaté. Pod štítem kříž Řádů
Panny Marie z Hory Karmel a sv. Lazara
z Jeruzaléma ovinutý řádovou kolanou,
nahoře hraběcí koruna. Deviza: VIVRE
EN PREUX Y MOURIR – Žít a zemřít
statečně (jako statečný rytíř). Obvykle se
kreslí pod znak, zachoval jsem komposici
předlohy.

Na modrém štítě pod zlatým sluncem
stříbrný sloup, na který ze stran dosedají
dvě zlaté orlice. Štít je převýšen hraběcí
korunou a ovinut kolanami Královského
řádu sv. Michaela a Vojenských a špitálních řádů Panny Marie z Hory Karmel a
svatého Lazara z Jeruzaléma.

Voják ve vysokých hodnostech a guvernér města Vendôme, do Řádu Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma byl přijat při řádové promoci v roce 1727 (to měl titul markýze
de Rochambeau)
Jeho syn Jan Křtitel Donát dosáhl hodnosti maršála Francie a nosil řády Svatého Ducha, svatého Ludvíka, v americké
válce za nezávislost získal řád Cincinnati
a po návratu ještě Napoleonovu Čestnou
legii, předtím ale jen o vlas unikl obvinění z velezrady.

První králův architekt (později Generální inspektor královských staveb, pak
královských budov) a autor a stavitel
mnoha paláců a kostelů. Byl jedním
z umělců na dvoře krále Ludvíka XIV.,
kteří obdrželi mezi jinými vyznamenáními a privilegii dekoraci mariánskosvatolazarského řádu. Byl do něho přijat v roce 1682 při své nobilitaci (protože
nebyl do Řádu přijat při výroční promoci, ale při zvláštní slavnosti, není jeho
jméno zařazeno v běžných seznamech
členů). O sedmnáct let později obdržel
kolanu řádu sv. Michaela a byl povýšen
do hraběcího stavu. (Samozřejmě spolupracoval i s řádovým bratrem, zahradním architektem Ondřejem Le Nostre,
viz Reunion 2014/2).

Modrý štít se zlatou hlavou, v ní rostoucí
černý lev s červenou zbrojí, dole tři zlatí
ptáci (údajně znak rodiny Capet po matce); štít je podložen svatolazarským křížem
a převýšen kanovnickým kloboukem (černý se třemi černými střapci po stranách),
dole zavěšeny řádové dekorace: vprostřed
kříž kaplana (církevního komtura) Řádu
svatého Lazara, pod ním kříž konventního
kaplana Maltézského řádu, vpravo nahoře
kříž velkodůstojníka Řádu Božího Hrobu,
pod ní kříž rytíře Čestné legie, vlevo nahoře kříž komandéra s korunou lucemburského Řádu Adolfa Nasavského a pod
ní kříž důstojníka československého Řádu
Bílého lva. Při honosnějším provedení by
nad horní hranou štítu mohly být mitra
a berla, latinské nebo řecké.
Pozoruhodná sbírka dekorací (ještě ji
doplňují francouzské Válečné medaile
z první i druhé světové války, za zranění,
za boj o Svatou zemi a další) dokazuje pozoruhodný život pozoruhodného
muže, vojenského kaplana, titulárního
archimandrity v Antiochii a celém Orientu, v Sklonu, Nazaretu a Tiberiadě,
kanovníka Svatého Hrobu v Jeruzalémě,
misionáře ve Svaté zemi, a ještě ke všemu
spoluzakladatele a činovníka Společnosti
pro studium XVII. století.
připravuje Croix Amaranth

16

reunion 1/2015

Rekolekce 2015
Letošní postní exercicie se konají opět v Hejnicích, v Mezinárodním centru duchovní obnovy, a to
ve dnech 12. až 15. 3. Tedy od čtvrtečního večera do nedělního rána.
Rámcový program, ve kterém může dojít k určitým časovým posunům, je následující:
Čtvrtek
12. 3. 20.00 nešpory v kapli sv. Františka
Pátek		
13. 3. 10.00 – 12.00
první blok
			
14.00 – 16.00
druhý blok
			
Silentium, vlastní meditace v pokojích, nebo v kapli sv. Františka, diskuse
Sobota
14. 3. 10.00 – 12.00
třetí blok
			
14.00 – 16.00
čtvrtý blok
			
Silentium, vlastní meditace
			
20.00			
Řádová mše sv. v bazilice,
						
celebruje mons. Stanislav Přibyl, gen. vikář litoměřický
Neděle
15. 3. 09.00			
Nedělní mše sv. v bazilice pro zájemce
Mons. S. Přibyl stráví s námi večer a bude v Hejnicích až do nedělního dopoledne
Ubytování si každý účastník objednává v MCDO samostatně telefonicky (482 360 211),nebo mailem (vlkova@mcdo.cz, vhodnější).
Placení ubytování, stravy a nápojů individuálně při odjezdu. Ubytování je nutné zajistit si urychleně, protože je o něj značný zájem i z jiných skupin. Svou účast oznamte velitelům komend nebo
mně mailem (antonin.schauer@gmail.com) do 9. 3.
Pokud nedojde k nenadálé změně, je silnice z Raspenavy průjezdná přímo do Hejnic. Odpadá
tím nepříjemná zajížďka.
Těší se na Vás a Pokoj a Dobro přeje
Antonín Schauer, velitel Severočeské delegace

galerie

Reunionu
Lorenzo Monaco, vlastním jménem Pietro di Giovanni (circa 1370–circa 1425), italský malíř; představitel toskánské gotiky,
předchůdce Frà Angelika. Člen benediktinského řádu, působil
v klášteře Campa di Malpolo u Arezza a od roku 1391 v klášteře
Santa Maria degli Angeli ve Florencii. Maloval oltářní deskové
obrazy (Korunování Panny Marie, Klanění tří králů, Oplakávání
Krista) a fresky v Santa Trinità ve Florencii.

galerie

Reunionu

Lorenzo Monaco – Zvěstování Panny Marie (1410–1415),
Galleria dell'Accademia di Firenze

