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Báseň Dr. Jiřího Suchánka, napsaná v době největšího útlaku Církve komunistickým režimem, vroucná apoteóza víry a pražského metropolitního chrámu. Byla dlouho považována za ztracenou, teprve
nedávno byla objevena v archivech bývalé Státní bezpečnosti v Suchánkově vyšetřovacím spisu.
Nyní toto unikátní dílo někdejšího náměstného převora (od roku 1948, po emigraci Karla VI. knížete
Schwarzenberga) Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara vychází vůbec poprvé jako bibliofilský tisk
v úpravě a vazbě Zdirada J. K. Čecha, KCLJ, který knihu též opatřil šestnácti původními linořezy.
Limitovaná edice v počtu 200 číslovaných výtisků vychází péčí Českého velkopřevorství Řádu.
Formát 17 × 21 cm, 38 stran, ruční sazba Jaromíra Štourala písmem Veneziana na papíře Munken Pure 240 g/m2.
Knihu je možné objednat na adrese OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, 252 28 Černošice
nebo elektronickou poštou na adrese linhartova@stavitelstvirehor.cz
Cena 600 Kč + poštovné a balné.

THURI
FRANTIŠEK XAVER THURI

LITURGICKÝ ROK

Dvojalbum Liturgický rok představuje celoživotní průřez
duchovní tvorbou vynikajícího českého hudebního skladatele
Františka Xavera Thuriho. Mimořádný projekt zahrnuje autorovy skladby, které se vztahují k církevnímu liturgickému
roku a dosud nebyly nahrány ve studiové kvalitě.
Cena vč. DPH 200,- Kč + poštovné a balné 70 Kč/kus.

Objednávky na www.decorum.cz

Jedinečný ediční počin ke skladatelovým pětasedmdesátinám, které oslavil v loňském roce. Obal 2CD tvoří krásně vypravená knížka s ilustracemi, fotografiemi a
profily autora a účinkujících umělců ve dvojjazyčném provedení – česky a anglicky – může se tedy stát vhodným dárkem pro vaše přátele v zahraničí. Objednat je
možno i písemně na adrese OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, 252 28 Černošice.
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Neznámý mistr – Sv. Prokop a sv. Vojtěch (1340–1350),
The Metropolitan Museum of Art, New York
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Vážené dámy, vážení páni rytíři,
chci Vám všem touto cestou poděkovat za milý dar, který jsem
od vás obdržel u příležitosti pětadvacetiletého jubilea biskupské
služby. Mohl jsem touto opravdu hezkou medailí udělat mnohým
radost. Své jubileum jsem prožíval jednak v pravé velikonoční
radosti, protože si člověk uvědomoval, kolik pomoci a celkové
přízně dostává od vzkříšeného Pána, ale také v určité úzkosti, protože na pondělí velikonoční se mi ztratil jeden poměrně
mladý kněz a já vůbec netušil, co s ním je. Na Zelený čtvrtek
při dopolední mši svaté jsme spolu ještě hovořili a pak najednou
zmizel. Ale každá bolest končí, po 14 dnech se mi vrátil z Říma
a já mám radost, že je živ a zdráv. Možná jste tu zprávu o jeho
zmizení také někde zachytli a modlili se, aby vše dobře dopadlo
a za to chci také upřímně poděkovat. Myslím, že Velikonoce
povzbudily každého z nás. Vnímáme, že Pán je daleko silnější
než smrt a že nás všechny zve k novému životu. Vždyť k tomu
nás přece vykoupil. Vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se
nám podobným ve všem, kromě hříchu, ale přesto svou smrtí
na kříži hřích zničil a nám dal šanci žít úplně novým životem.
Jsou to všechno tak veliká tajemství, že jednomu z toho až zrak
přechází. Nechápeme je, ale vnímáme a víme, že působí v životě
každého z nás. Duben rychle uteče a v květnu si připomeneme
jistě také 70 let od konce války, ale také budeme chtít děkovat
Panně Marii, Královně míru, že je naší velkou přímluvkyní
u Pána a dává nám tak schopnost vzájemně si odpouštět a tak
udržovat mír a pokoj v prostředí, ve kterém žijeme. Chci ale
také připomenout Bullu papeže Františka, kterou vydal na neděli Božího milosrdenství, tedy 2. Neděli velikonoční a vyhlásil
Milostivé léto, Svatý rok Milosrdenství. Moc prosím všechny, aby
si tento text dobře prostudovali a hledali, co každý z nás může
udělat pro šíření milosrdenství mezi lidmi, které má přece jen
počátek v Milosrdenství Božím.*) „Náš Bůh je milostivý a milosrdný“. Žalmy, které církev recituje každý den ve svých modlitbách,
jsou plné tohoto krásného slůvka „milosrdenství“. Že je Božího
i lidského milosrdenství velmi zapotřebí, si můžeme uvědomovat
při sledování každodenních zpráv, které jsou plné násilí a zloby. Stačí sledovat sebevražedné atentáty, tvrdost a netoleranci
takzvaného Islámského státu, nejasnosti kolem Ukrajiny, tisíce
mrtvých v Sýrii, nepochopitelné vraždy v Africe. Tam všude
schází milosrdenství. Prosím, pamatujme ve svých modlitbách,
aby člověk, ať už je jakéhokoliv náboženství, nepodléhal svodům
ďábla, ale vždy se učil, že každý člověk přece vyšel z rukou Božích.
Přeji Vám hezké dny, ještě jednou díky za medaili, ale zároveň
prosím, modlete se za mně, abych vše to, co Pán po mě žádá,
byl schopen splnit.
Boží požehnání kéž Vás provází na každém kroku.
František V. Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský a také váš duchovní prior
*)K bule se vrátíme v příštím čísle Reunionu. (red)
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slovo bailliho

z velké rady
Z jednání Velké rady 15. dubna 2015
Vážené spolusestry a spolubratři,
příprava Reunionu je vždy velkým dobrodružstvím, se kterým se
jako dobrovolníci potýkáme. Jednak je nutné připravit a zkoordinovat pravidelné rubriky, vyžádat si slíbené (a zpravidla zapomenuté)
články a vše dát graficky dohromady. Je až neuvěřitelné, že se nakonec všechny příspěvky sejdou a těm, kdo se na přípravě a distribuci
podílejí, patří velký dík.
Reunion je náš časopis, který je zajímavý nejen pro současné čtenáře, ale i v následujících letech bude jako historický pramen dokumentovat současný život Řádu v České republice.
A protože každý z našich členů má zajímavou profesi nebo zájmy, bylo
by vítané, kdyby se s ostatními podělil o tyto své „talenty“. Bude proto
milé, když se v dalších číslech budeme setkávat také s příspěvky dalších
spolupracovníků a tak budeme všichni tvořit náš časopis společně – za
to vám všem patří předem velký dík.
V právě uplynulém období jsme měli možnost společně oslavit narozeniny našich významných členů, P. Jana Budila, OSA, Prof. Jiřího
Kuthana a Prof. Jana Royta – i na tomto místě se sluší tato výročí
zmínit a jubilantům popřát v následujících letech mnoho dobrého. A
ještě jedno významné výročí se váže k polovině dubna. Vždyť právě
před 25 lety přijal biskupské svěcení náš duchovní převor, otec biskup
František Lobkowicz. Není proto divu, že část Reunionu je tomuto
faktu věnována.
V současné době se již zaměřujeme na dokončování procesu přijetí
nových postulantů, kompletujeme přihlášky a plánujeme Generální
kapitulu. I zde přivítáme spolupráci našich členů a rádi přijmeme vaše
doporučení na nové kandidáty ke vstupu do našeho Řádu. Dveře jsou
stále otevřené všem aktivním křesťanům, kteří chtějí žít v našem společenství a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nedovedou. S uspokojením
konstatujeme, že se naše řady stále rozrůstají doma i v zahraničí…
Přeji vám všem krásné jarní dny,
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

aktuálně
Spolubratr Leoš ředitelem Papežského misijního díla
Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů,
jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta SChLJ, trvalého jáhna diecéze Hradec
Králové, národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice.
K tomuto jmenování Leošovi upřímně blahopřejeme, vyprošujeme Boží
požehnání a dary Ducha svatého!
redakce
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Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP, k zápisu z minulého jednání VR nebyly připomínky a byl schválen.
AAČlenové Velké rady projednali finanční situaci ČVP,
v současné době po zaplacení mezinárodních příspěvků nemá
velkopřevorství žádné závazky ani pohledávky.
AADMS, kterými je podporována hipoterapie v Dětské
psychiatrické nemocnici v Opařanech, byly po třech letech
ukončeny a protože se jedná o zdařilý projekt, bude zažádáno
o jeho povolení na další tři roky.
AAKapituláři obdrží souběžně s tímto vydáním Reunionu
také Výroční zprávu za rok 2014, o její finanční části bude
hlasováno na Generální kapitule.
AAVR vysoce hodnotí projekt „Česko čte dětem“, do kterého
se ČVP zapojilo čtením pro děti v Opařanech. Koordinace
projektu se ujala csr. Kamila Malinská, které Velká rada

vyslovila poděkování. Prvního čtení se zúčastnil herec Jan
Potměšil, další jsou připravena s arch. Davidem Vávrou a
hercem Janem Čenským.
AAVelká rada se zabývala přípravou Formačního setkání
s postulanty dne 6. 6., sponzorské večeře 5. 6. a dalšími
událostmi. V dubnu to bude účast členů Pražské komendy na
„Audienci u císaře Karla I.“ v sobotu 25. 4., počátkem května
pak účast na mši sv. v Katedrále Sv. Víta k 70. Výročí skončení
II. sv. války dne 5. 5.
AANa jednání VR byly zhodnoceny letošní rekolekce
v Hejnicích a členové VR poděkovali chev. Schauerovi
za bezvadnou organizaci. Zároveň byl oznámen termín
hejnických rekolekcí na rok 2016, a to 11.–13. 3. 2016.
AASekretářem Západočeské delegace byl ustaven cfr. Arnošt
Linzmaier.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli

Naši jubilanti
V krásném mariánském měsíci květnu se před čtyřiceti roky narodil Mgr. Zdeněk
Kučera, KLJ,MMLJ. Chev. Kučera, který je velitelem Moravské komendy a
právním expertem Velké rady, zastupuje ČVP i v ústředních institucích Řádu
sv. Lazara. Podílí se významně na tvorbě právních dokumentů ČVP. Se svou
rodinou byl už starostlivým hostitelem jak sponzorského večera, tak i Generální
kapituly v roce 2011 na jejich zámku Bludov. Jubilantovi osobně, nebo na dálku,
popřejeme Všeho Dobrého do dalších let v pondělí 11. května.
A. S.
Významný historik umění evropského formátu, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc,
rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, prorektor Univerzity Karlovy, držitel ceny
Josefa Krásy a dalších významných ocenění, oslavil v pondělí 20. dubna letošního roku na půdě Katolické teologické fakulty své 60. narozeniny. Předním
gratulantem na slavnostním shromáždění organizovaném vedením univerzity
byl J. Em. Dominik kardinál Duka, generální kaplan Řádu. Náš jubilant, který je
znám jako gejzír vědomosti, své poznatky předává nejen v mnoha knižních a
časopiseckých publikacích, ale i při přednáškách pro širokou obec posluchačů.
Tím nenápadně, ale proto účinněji působí v evangelizační oblasti. Připojujeme
se k přání J. Eminence a přejeme Jendovi ještě mnoho krásných tvůrčích let
v kruhu rodiny i našeho řádu.
A. S.
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Jan Županič, SBLJ

Lob
kowi
czové
Pocta biskupovi Františku Lobkowiczovi

foto petr j. řehoř, kclj

Pro vita mundi

od Lobkowiczů (též Lobkoviců či Lobkowitzů) patří mezi
nejznámější šlechtické dynastie
střední Evropy. Přestože nepatří mezi
nejstarší české rody, jsou bezpochyby
rodem nejproslulejším. Odhlédneme-li
od rodových legend, které původ Lobkowiczů odvozují tu od rodu Popielů,
který prý původně panoval v Polsku, tu
od válečníka z kmene Lučanů, který byl
zajat v bitvě s českým knížetem Neklanem, můžeme říci, že se první členové
rodu vynořují z anonymity koncem 14.
století. Jejich prapředkem je Mareš (či
též Martin) z Újezda († před 1397), který se psal podle tvrze nedaleko České
Lípy. Jeho majetek byl nepochybně více
než skromný, o čemž svědčí i přídomek
„Chudý“, který nosil jeden z jeho synů
Mikuláš (†1435/41). Studoval na filozofické (artistické) fakultě pražské univerzity,
kde dosáhl hodnosti bakaláře. Vzdělání
mu otevřelo původ k výnosným úřadům
a Mikuláš se roku 1401 se stal urburním
písařem v Kutné Hoře. Později se stal
jedním z oblíbenců krále Václava IV.,
zbohatl a roku 1409/10 získal do svého majetku i ves Lobkovice u Mělníka.
Zdejší tvrz nechal přestavět a začal se
podle ní psát.
Mikulášova vlivu na krále využil i mistr Jan Hus a obrátil se na něj s prosbou
o prosazení změny hlasovacího práva
na pražské univerzitě. Václav IV. přání
vyhověl a 18. ledna 1409 vydal známý
Dekret kutnohorský. Podle některých
zpráv byl právě Mikuláš jedním z tvůrců tohoto dekretu a snad byl pověřen
i jeho realizací. Vrcholem jeho kariéry
byl úřad nejvyššího písaře, do kterého
byl jmenován roku 1417. O rok později
dobyl z králova příkazu hrad Hasištejn
patřící pánům z Plavna a získal jej v léno.
Později mu král postoupil i další statky, jejichž držba posunula nevýznamné
Lobkovice mezi přední české šlechtické
rodiny. Mikulášovými syny se rod rozdělil na dvě hlavní linie.
Starší Mikuláš (†1462) získal po rozdělení otcova majetku (1440) hrad Hasištejn a Obříství, ke kterým přikoupil
ještě další statky na Žatecku. Roku 1459
jej císař Fridrich III. povýšil do panského stavu, což však bylo v Čechách
uznáno až o dvacet let později (1479).
Sňatkem se Žofií (Ofkou), dcerou po-
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Otec biskup s insignií církevního velkokřižníka Řádu sv. Lazara.
sledního člena rodu pánů ze Žirotína
Jaroslava († po 1467), získal nárok na
užívání žirotínského znaku, který se po
udělení říšského panského stavu (1459)
stal trvalou součástí jeho lobkovického
erbu. Jím založená větev Hasištejnských
z Lobkovic se záhy rozvětvila. Její české
odnože vymřely, 20. století se ale dožila
linie usazená od 18. století v Bavorsku.
Větev Popelů z Lobkovic pochází od
mladšího Mikulášova syna, Jana (†1470),
zakladatele rodu knížat Lobkowiczů. Rodové jméno Popel bylo zřejmě odvozeno
od vsi Popelov na Českolipsku a rod je
užíval až do první poloviny 17. století. Jan
získal z rodového majetku Hlubokou a
Lobkovice a roku 1459 byl spolu s bratrem povýšen do panského stavu.
Popelové z Lobkovic se záhy opět
komplikovaně rozvětvili do několika
linií, ze kterých dodnes žije chlumecká.
Jejím zakladatelem byl Ladislav Popel
(† asi 1505), sídlící na Vysokém Chlumci
u Sedlčan, který rodu patřil od roku 1474
až do konce 20. století. Již v 16. století
dosáhli Lobkovicové významných úřadů a značného vlivu v Českém království,

ale vrchol jejich vzestupu je spojen se
jménem Ladislavova pravnuka Zdeňka
Vojtěcha (1568–1628).
V duchu rodové tradice byl vychován
jednoznačně katolicky, studoval na jezuitské akademii v Klementinu a záhy
se stal jedním z vedoucích představitelů nové generace dravé katolické šlechty. Neváhal hnát spory s nekatolíky na
ostří nože, což se ukázalo po roce 1599,
kdy byl jmenován nejvyšším kancléřem
Království českého. Demonstrací bojovného katolicismu byla i jeho svatba (1603)
s Polyxenou z Rožmberka (1566–1642),
dcerou Vratislava z Pernštejna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara.
Polyxena do manželství přinesla nejen
nemalé jmění (zejména Roudnici nad
Labem, dědictví po prvním manželovi
Vilémovi z Rožmberka), ale také nemalé
schopnosti a styky, které Zdeňku Vojtěchovi v nemalé míře pomáhaly v budování kariéry. Přestože sňatek byl především
politickou záležitostí, mezi manžely se
záhy vytvořilo silné citové pouto, které
přestálo všechny dějinné zvraty. Svědectvím o vzájemné lásce Polyxeny a Zdeň-
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ka Vojtěcha jsou jejich španělsky psané
dopisy uložené v lobkovickém rodinném
archivu na zámku v Žitenicích.
Za českého stavovského povstání stál
rozhodně na straně císaře, za což byl
rok 1620 odměněn řádem Zlatého rouna (po něm se rytíři tohoto řádu stalo
ještě dalších čtrnáct členů knížecí větve
Lobkoviců). O čtyři roky později získal
knížecí titul a stal se „vladařem domu
lobkovického“, čímž svůj rod pozdvihl
vysoko nad ostatní (1624). Po Bílé hoře
patřil k předním stoupencům okamžité
rekatolizace, k jejímuž prosazení neváhal
použít ani násilí. Vývoj po roce 1620 mu
však nakonec přinesl více zklamání než
uspokojení, protože se u císařského dvora prosadili lidé ještě nekompromisnější,
radikálnější a bezohlednější, než byl on.
Postupně se stále více ocital na vedlejší
koleji, což se projevilo zejména v případě
Obnoveného zřízení zemského, k jehož
vypracování vůbec nebyl přizván.

Jeho jediný syn Václav Eusebius
(1609–1677) šel v otcových šlépějích a
záhy se vypracoval mezi nejvýznamnější
osobnosti habsburské monarchie. Roku
1641 povýšil císař Ferdinand III. povýšil
jeho německá panství Sternstein (Störnstein) a Neustadt an der Waldnaab na
okněžněné hrabství Sternstein, které jej
opravňovalo počítat se mezi suverénní
říšská knížata, v roce 1646 koupil Zaháňské vévodství ve Slezsku a roku 1653 byl
přijat do kolegia říšských knížat. Byl to
také on, kdo založil rodový fideikomis
(1672). Jako obdivovatel Ludvíka XIV. byl
zastáncem spolupráce s Francii a díky
své politice se záhy dostal do ostrého
konfliktu s představiteli tzv. španělské
strany a jezuity. Roku 1674 byl kníže zatčen, zbaven úřadu prvního ministra a
prezidenta tajné rady a internován na
svém zámku v Roudnici, kde žil až do své
smrti. Symbolem jeho životního osudu
se stal jeden ze sálů, které obýval. Nechal

si jej z poloviny zařídit jako přepychovou komnatu (alegorie jeho dřívějšího
slavného života), z druhé jako prostou
světnici (podobenství současného trpkého osudu).
Jeho vnukové rod rozdělili do dvou
větví, ze kterých každá užívá knížecího titulu. Mladší, hořínsko-mělnickou,
založil Jiří Kristián (1686–1753), zatímco starší, roudnická, pochází od Filipa
Hyacinta (1680–1734). Roudnická linie se
v následujících komplikovaně rozdělila
na hlavní (roudnickou) větev a mladší
odnože označované jako křimická a dolnobeřkovická.
Ostravsko-opavský biskup František
Lobkowicz (nar. 5. ledna 1948) pochází
z křimické větve, první odštěpené linie
roudnické primogenitury. Jejím zakladatelem byl princ Jan Nepomuk Karel
(1799–1878), jenž z rodinného majetku
získal panství Želeč u Tábora. Nebylo
sice nijak malé, s roudnickým fideiko-

Erby Lobkowiczů
na tabuli č. 32 v díle
Johannese Siebmachera Wappenbuch
z roku 1605
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Pamětní medaile otce biskupa Františka Lobkowicze vydaná u příležitosti 25. výročí jeho biskupského
svěcení. Medaili ve stříbrné a tombakové verzi vydalo České velkopřevorství Řádu svatého Lazara.

misem se ovšem nemohlo měřit. Proto
se princ rozhodl pro vojenskou kariéru.
Na konci 20. let 19. století se ale jeho
život od základu změnil. Podle tradované
rodinné legendy našel jednoho večera
na malostranské ulici člověka, kterému
se udělalo nevolno. O nemocného se
postaral, aniž prý tušil, že jde o Františka Josefa hraběte Wrtbu (1759–1830),
a na celou záležitost zapomněl. Po nějaké době však obdržel soudní obsílku, ve
které stálo, že jej hrabě Wrtba, poslední
potomek starého českého rodu, jmenoval
svým univerzálním dědicem. Ze dne na
den se tak z císařského důstojníka stal
velkostatkář a majitel rozsáhlých panství
Křimice, Konopiště, Žinkovy a Nekmíř,
které později rozdělil mezi své děti. Křimický zámek, později hlavní sídlo této
linie, pak nechal přestavět v pozdně klasicistním slohu.
Ovšem ani Jan Nepomuk Karel, ani
jeho syn a dědic princ František Eugen
(1839–1898) nebyli zkušenými ekonomy a dluhy váznoucí na jejich panství
se stále zvyšovaly. Roku 1873 byl jejich
majetek vážně postižen hospodářskou
krizí a František Eugen nakonec musel
roku 1887 odprodat hlavní rodové državy,
panství Konopiště s Týncem nad Sázavou, arcivévodovi Františku Ferdinandovi d’Este. Část původních zámeckých
sbírek a vzácnou vrtbovskou knihovnu si
ale ponechal a umístil v Křimicích.
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František Eugen patřil mezi národně
orientované české šlechtice a ve druhé
polovině 19. století byl známým politikem. Původně zasedal v české sněmovně
jako poslanec za velkostatkářskou kurii,
ale nepohodl se se svými kuriálními kolegy v národnostních otázkách a vzdal
se mandátu. Záhy poté byl však zvolen
za kurii měst a obchodních a živnostenských komor v Českých Budějovicích.
Nemalou měrou se také zasloužil o budování Národního muzea.
S manželkou hraběnkou Kunhutou
Sternbergovou (1847–1916) měl šest dětí,
z toho čtyři syny. Z nich se oženil pouze
jediný Jaroslav (1877–1953), který po smrti Ferdinanda Zdeňka z roudnické linie,
jehož potomci uzavřeli nerovnorodé
(morganatické) sňatky, roku 1938 zdědil
titul panujícího knížete. První pozemkovou reformou byl majetek křimické
větve zmenšen přibližně o 30 procent,
opravdová katastrofa však přišla až po
komunistickém převratu v únoru 1948.
Křimický zámek byl doslova vyrabován
a řada uměleckých děl značné hodnoty
byla tehdy nenávratně ztracena.
Jedenáct synů a dcer knížete Jaroslava se doslova rozprchlo po celém světě. V Čechách se rozhodl zůstat druhý
nestarší syn knížete Jaroslava, od roku
1954 panující kníže, inženýr agronom
Jaroslav (1910–1985). Zpočátku mu bylo
dovoleno působit jako správce na zámku

v Křimicích, od roku 1958 se ovšem živil
jako cestář a skladník.
Jeho pěti dětem, které se mu narodily v manželství s Gabrielou hraběnkou
Korff-Schmising-Kerssenbrock (*1917)
nebylo na základě vnitrostranického usnesení Ústředního výboru KSČ
o výchově nové inteligence dovoleno studovat. Nejstarší dcera Polyxena (*1941),
dnes Czerninová, se stala zdravotní sestrou, Marie Leopoldina (*1943), provdaná
za Jana Bosco Sternberga (1941–2012),
pracovala jako asistentka hygienické
služby. Synové František (*1948) a Zdeněk Vojtěch (*1954) se stali duchovními
a oba vstoupili do řádu premonstrátů.
František složil řeholní sliby tajně 10.
srpna 1972 a na kněze byl vysvěcen 15.
srpna 1972. V letech 1972–1974 vykonával
základní vojenskou službu a od roku 1975
působil jako kněz v olomoucké arcidiecézi. Od roku 1984 byl farářem farnosti
v Mariánských Horách. Přelom v jeho
životě nastal nedlouho po sametové revoluci, v březnu 1990, kdy jej papež Jan
Pavel II. jmenoval titulárním biskupem
v Catabum Castra a světícím biskupem
pražským. O několik let později, v květnu 1996, se pak stal prvním biskupem
nově založené ostravsko-opavské diecéze.
Od roku 2000 je také členem Řádu sv.
Lazara Jeruzalémského a v Českém velkopřevorství zastává funkci duchovního
převora.
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„Erbovní král“ William O’Kelly se také
jako vůbec první pokusil rozlišit mezi
erby jednotlivých stupňů nižší šlechty.
Do té doby si totiž jak prostí šlechtici, tak
rytíři nechávali podle svého přání udělit jednu či dvě přílby, stejně sami volili
mezi přílbou kolčí a turnajskou. Pouze
točenice se v erbech od počátku 17. století objevovala stále méně. O’Kelly proto
výnosem z března 1713 nařídil, aby znaky
prostých šlechticů nadále nesly jen přílby
s točenicí (jež se ovšem od „standardní“
kolčí přílby v detailech lišily), nikoli turnajské s korunou. Znaky prostých šlechticů také nesměly být čtvrcené. Důvod
této heraldické „perzekuce“ měl logické
opodstatnění: prostí šlechtici nepatřili
mezi stavy. Měli sice nárok na erb, titul
a jisté šlechtické výsady, mohli ovšem
i nadále vykonávat měšťanská povolání.
Proto nesměli zasedat mezi zemskými
stavy, nabývat zemských úřadů a (až na
výjimky) získávat velkostatky. Tyto výsady náležely pouze šlechticům s inkolátem,
který byl (především v českých zemích)
udílen jen osobám od rytíře výše.
Odrazem výše uvedených změn je
i erb Leopolda Wilhelma Appelmanna (obr. 1), správce poštovního úřadu
v Brně, který byl roku 1726 spolu s bratrem Antonem Ferdinandem povýšen do
českého šlechtického stavu s predikátem
von. Když o šest let později (1732) Leopold Wilhelm získal rytířský titul, byl
mu polcený štít polepšen na čtvrcený a
kolčí přílba s točenicí nahrazena turnajskou s korunou (obr. 2).
Za O’Kellyho éry se také výrazně odlišovaly erbovní listiny příslušné pro oba
tituly: v případě prosté šlechty šlo o jediný pergamenový list, v jehož středu byl
vymalován znak, ale rytíři a příslušníci
panského stavu již měli nárok na majestát v podobě knihy s erbem většinou na
samostatné straně.
Tyto předpisy byly dodržovány jen do
poloviny 18. století, respektive do smrti
„krále erbů“ roku 1751. Zásadní změna
přišla s reformami Marie Terezie. Roku
1749, po zániku české a rakouské dvor-

ské kanceláře, totiž vznikl nový centrální orgán, directorium in cameralibus et
publicis, v roce 1761 nahrazený česko-rakouskou Spojenou dvorskou kanceláří.
Přibližně od téže doby byla udílena jen
jediná forma nobilitační listiny v podobě
knihy a i prostým šlechticům nadále náležela turnajská přílba s korunou.
Naopak až do zániku monarchie byl
(až na výjimky) dodržován další O’Kellyho výnos z roku 1715, podle kterého se
přílba u erbů nižší šlechty nekreslila jako
dopředu hledící, ale pootočená doprava.
Stejně tak se až do roku 1918 přísně dbalo
na normu z roku 1724, která zakazovala
udílení znaků a dalších symbolů (např.
královské koruny) jednotlivých zemí říše
jak fyzickým, tak právnickým osobám.
Výjimky byly možné jen se svolením
panovníka.
Další rakouské (a tedy i české) heraldické předpisy se opíraly o nařízení
Marie Terezie 29. listopadu 1752, které
se jako všeobecně platná norma používalo až do konce monarchie a bylo
opětovně potvrzeno roku 1817 při příležitosti úpravy erbů lombardsko-benátské šlechty podle rakouských vzorů.
Upravovalo totiž základní podobu znaků,
stanovovalo pravidla jejich udílení a zakotvovalo rozdíly v erbech jednotlivých
šlechtických stupňů.
Autorem tohoto výnosu byl O’Kellyho
nástupce Johann Friedrich von Eger a
jedním ze základních ustanovení přitom
bylo rozlišení znaků panského a rytířského stavu. Panskému stavu (později
vyšší šlechtě1) byly vyhrazeny všechny
honosné kusy (především koruny a štítonoši) s výjimkou hesel, která se povolovala i rytířům a prostým šlechticům, a
právo na hodnostní koruny. Nižší šlechta
(prostí šlechtici a rytíři) nárok na hodnostní korunu neměla a její stupně se
Roku 1873 bylo kodifikováno rozdělení
šlechty na vyšší a nižší a teprve tehdy byli
mezi vyšší šlechtu definitivně přiřazeni
i svobodní pánové (v Uhrách baroni). Ti
sice do té doby patřili mezi členy panského stavu, nikoli ale mezi vyšší šlechtu.

1
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odlišovaly se jen počtem turnajských
přileb: prostým šlechticům patřila jedna,
rytířům dvě. Zároveň byl počet přileb
předepsán i pro panský stav: k erbům
svobodných pánů měly patřit tři přílby,
k hraběcím tři a více. V 19. století byl ale
počet udělených přileb u vyšší šlechty víceméně libovolný, jen u nově kreovaných
baronů nikdy nepřevyšoval tři. (Bylo
ale možné získat znak s jednou či dvěma přílbami). Nařízení se ale týkalo jen
nově nobilitovaných rodin, stará šlechta
ke změnám nucena nebyla.
Erby vyšší šlechty se odlišovaly především výlučným právem na hodnostní
koruny. Zavřená se zlatými (u knížat a
vyšších stavů perlami posázenými) oblouky klenoucími se nad obroučkou a
zakončená říšským jablkem s křížem
byla vyhrazena vysoké šlechtě, ke které
v podunajské monarchii kromě příslušníků habsbursko-lotrinského rodu patřila knížata a (později také) hlavy dříve
panujících hraběcích rodů. Zatímco knížata nosila tzv. knížecí klobouk (obr. 3),
hlavám suverénních říšských hraběcích
rodů, tzv. okněžněným hrabatům (obr.
4), náležela zvláštní koruna osvícených
hrabat (Erlauchtskrone).
Ostatní příslušníci panského stavu
užívali obyčejnou otevřenou korunu lišící se počtem perel. Hrabata ji zdobila
devíti viditelnými perlami (obr. 5 – hrabě
Bukuwka), zatímco koruna svobodných
pánů měla původně tvar zlaté, perlovou
šňůrou obtočené obroučky s pěti perlami (obr. 6 – Hildprandt z Ottenhausenu).
Tím se zásadně lišila od koruny, která
se během 1. poloviny 19. století prosadila v Německu a měla perel sedm. Úzké
styky mezi německými státy a Rakouským císařstvím ovšem postupem času
vedly k převzetí této modernější koruny,
která získala mezi šlechtou monarchie
mimořádně velkou oblibu. Proto roku
1862 rozhodl šlechtický odbor c. k. ministerstva vnitra učinit zvyk pravidlem
a v budoucích baronských diplomech
udělovat jen korunu s perlami sedmi
(obr. 7 – Nádherný z Borutina).
Zatímco za vlády Františka Josefa bylo
užití hodnostní koruny při povýšení do
stavu vyšší šlechty povinností, za Karla I. záviselo její udělení spíše na přání
nobilitovaného. Tato hodnostní koruna
se vždy kladla na štít a na ní pak byly
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postaveny přílby. Výjimku představovaly
jen erby knížat (Thun-Hohenstein – obr.
3) a okněžněných hrabat (Harrach – obr.
4), kde z koruny vycházel hermelínem
podšitý červený plášť, na který byl položen znak. Plášť směla ve výjimečných
případech užívat i hrabata (WaldsteinWartenberg – obr. 8) – pak ale vycházel
buď z hraběcí koruny, na které spočívaly
přílby, nebo z přileb stojících na štítě.
Honosné kusy, v praxi ovšem především hesla a štítonoši, se nacházely mimo
kompetenci erbovních cenzorů a podléhaly schválení nejvyššího kancléře, později ministra vnitra. Bez problémů byla
potvrzována jen hesla v latině a němčině,
pokud samozřejmě jejich obsah nebyl
diskutabilní či přímo konfliktní. Zakázány byly devízy příslušející řádům
monarchie a hesla v jiných jazycích se
povolovala pouze výjimečně.
Nižší a vyšší šlechtu odlišovalo i rozdělení štítu. Zatímco ve starších dobách si
mohl každý zvolit erb v libovolně dělený,
od tereziánských reforem bylo určeno, že
znaky nově nobilitovaných nižších šlechticů musí být co nejjednodušší a maximálně o čtyřech polích. Výnos z roku
1752 stanovoval, že srdeční štítky jsou
povoleny jen svobodným pánům, hrabatům a knížatům, tedy osobám, které
mohly podle zemských zřízení zastávat
vyšší dědičné zemské úřady.
Jan Županič, SBLJ







Kresby erbů:
Michal Fiala & archiv autora
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Historie a umění
maltézského řádu v českých zemích
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se podařilo dokončit západní dvouvěží
s předsíní a štítem. Do husitských válek
byly ještě dobudovány základy pilířů arkád levé boční lodi, když předtím byly
provedena destrukce románské baziliky.
8. května 1420 husité komendu zapálili.
Poškozena přitom byla klenba presbytáře.
Po dalším požáru v roce 1503 musel být
chór v roce 1519 nově zaklenut. Z období
středověku se v presbytáři dochoval fragment malby s námětem Krista Trpitele
a pozdně gotická Madona. K úpravám
chrámu dochází na konci 16. století, kdy
byl kostel také znovu vybaven. Na hlavním oltáři se nacházely sochy patrona
řádu sv. Jana Křtitele, zemského patrona
sv. Václava a patronky řádu Panny Marie,
boční oltáře byly zasvěceny sv. Janu Křtiteli a sv. Vavřinci – patronu kostela, u kterého založili johanité původní komendu.

Se zásadní obnovou kostela se započalo
před polovinou 17. století za velmistra
Bernarda de Witt. Na přestavbě pracovali
stavitel Santino de Bossi, kameník Giovanni Battista Spinetti a architekt Carlo
Lurago. Hlavní oltář ozdobil v roce 1651
nádherný obraz Karla Škréty s námětem
Zázračné zachránění Malty od Turků na
přímluvu Panny Marie, kterou vzývá velmistr Jean Parison de la Valette. Od Škréty je také obraz Stětí sv. Barbory (1674).
autorem sochařské výzdoby je převážně
Jan Petr Wenda. V chrámu jsou oslaveni řádoví světci, nechybí oltáře sv. Jana
Křtitele a sv. Deodata z Gozza, sochy sv.
Raymunda a sv. Ubaldesky či na tabernáklu reliéfy ze života sv. Raymunda a
sv. Huga.
Stejně významná jako pražská komenda byla komenda strakonická. Je-
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ohanité začali po svém příchodu na
Malou Stranu budovat komendu
nejprve u kostela sv. Vavřince, avšak
záhy získali výhodné místo u řeky. Zde
začali rytíři stavět románskou trojlodní
baziliku, dokončenou před rokem 1182.
Podstatnou měrou na stavbu komendy
a kostela přispěli vyšehradský probošt
a kancléř krále Gervais a jeho synovec
podkancléř Martin. Bazilika se rozkládala v místech dnešního dvora. Ke gotické
přestavbě bylo přistoupeno patrně po
roce 1314, kdy johanité získali majetek
zrušeného řádu templářů. V roce 1378
byl patrně dokončen v hrubé stavbě
presbytář kostela, když v něm bylo vystaveno tělo zemřelého císaře a krále
Karla IV. Z roku 1389 pochází smlouva
s kameníky Peškem a Janem Lutkovými
na stavbu věže. Do husitských válek válek

foto archiv autora

Jan Royt KLJ

jím jádrem je hrad Bavorů ze Strakonic
z počátku 13. století, darovaný zčásti
v roce 1243 johanitům. „Světskou“ polovinu hradu vykoupil až generální převor Jindřich (1401–1421). Johanité kolem
roku 1280 přistavěli na hradě další stavby,
jako kostel sv. Prokopa, ambit či kapitulní síň, stejného typu jako v případě
komendy v Duchcově. Ambit, kapitulní síň, zdobí nástěnné malby. V ambitu
nejstarší malbou (kol. 1290) je fragment
postavy biskupa. Za zvláštní pozornost
stojí malba s námětem Madony Ochranitelky, provedená v letech 1320–1330
v tzv. kresebném stylu. Další křídla ambitu zdobí malby s christologickým a
mariánským cyklem, s postavou Krista
Trpitele a s donátory, dále malby s postavami proroků, apoštolů a scénou s Obětí Abrahámovou z let 1330–1350. Malby
v ambitu tedy vznikly v době, kdy strakonickými velkopřevory byli Berthold
hrabě Henneberka (1312–1335) a Michal
z Týnce (1335–1355), jenž byl od roku 1329
generálním převorem. V kapitulní síni
jsou nástěnné malby ze dvou časových
vrstev. K první vrstvě, z let 1320–1330, patří postavy apoštolů sv. Filipa a sv. Jakuba
(kol. 1320), trojdílná malovaná archa s
postavami světců, postava Assumpty,
scény s Ukřižováním, Kristem na hoře
Olivetské a tzv. Provensálská legenda
s postavami sv. Lazara, sv. Máří Magdalény, sv. Marty, ve starší literatuře uváděná
nesprávně jako legenda o sv. Isimérii.
K mladší vrstvě, z doby kolem roku 1500,
patří malby (Zvěstování Panně Marii, Poslední soud ?) na západní stěně kapitulní síně. Nejzachovanější malby dekorují
západní stěnu kostela nad kruchtou. Jde
o postavy apoštolů, patrona řádu sv. Jana
Křtitele a o fragment scény z jeho života.
V kapli v hradních prostorách byl objeven fragment malby s námětem Kolo
Štěstí (pol. 14. století).
Z johanitské komendy ve Strakonicích
pochází několik významných památek
středověkého sochařství. Jde především
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o Madonu Strakonickou (kol. 1340, Národní galerie v Praze ), Pietu Strakonickou (1. čtvr.tina 14. stol.) a Ukřižovaného
(3. čtvrtina 14. stol.).
Filiální komendu měli strakoničtí
johanité v Horažďovicích. Zřízena byla
v roce 1251. V místě dnešního hřbitova
nechali johanité postavit kostelík sv. Jana

Křtitele. Vlastní komendu si zbudovali
poblíž dnešního farního kostela. Pobořena byla husity v roce 1421.
V Dubu na hradní ostrožně, vypínající se nad soutokem potoků Ještědky a
Rašovky, založil v roce 1237 Markvartic
Havel z Lemberka, na místě starší hradní
stavby, johanitskou komendu. V pozd-
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Bolestná zem se sklání nad sňatými těly na klíně
a za ni proste, Václave a Vojtěše se svatým Vítem,
vy věční prosebníci, stůjte při nás v této hodině
a byli-li jste mečem plamenným, teď buďte naším štítem...

1429 komendu obsadila husitská posádka. Roku 1468 lužická vojska komendu
dobyla a poškodila. Zásadně pak celý
komplex renesančně přestavěl do podoby
trojkřídlého zámku v letech 1561–1564 Jan
z Oppersdorfu.
O dalších komendách máme jenom
kusé zprávy neboť byly v převážné
většině zničeny za husitských válek.
O významu řádu svědčí to, že v Čechách
fungovalo před husitskými válkami na
18 komend.
V Ploskovicích byla komenda založena v roce 1174, za husitských válek byla
zničena a živořila pak ještě do roku 1546,
kdy jí johanité zastavili. Johanité sídlili
v Ploskovicích v tvrzi, přestavěné v roce
1545–75 Janem Habartem z Vřesovic na
renesanční zámek.
Bohaté majetky získal podle listinného falza řád johanitů na Kadaňsku v roce
1186 od knížete Bedřicha. V samotné Kadani zřídili johanité na tzv. Špitálském
ně románském stylu byl v průběhu 40 kaplí sv. Jana Křtitele. K východnímu kří- předměstí kostelík Stětí sv. Jana Křtitele
let vystavěn dvoupatrový dům komtura dlu ambitu, ještě za života zakladatele se špitálem. Na výšině nad Ohří si pak
s velkým klenutým sálem. Ve třetí čtvr- Havla a jeho manželky sv. Zdislavy, do- postavili komendu, proměněnou po roce
tině 13. století byla přistavěna východní šlo k postavení ambitu. Není vyloučeno, 1542, kdy komendu převzalo město, na
část komendy s klenutými prostorami a že sv. Zdislava ve špitálu českodubské městský hrad. Komendu ve Stříbře zalojižní trojpodlažní věž s konsekrovanou komendy ošetřovala nemocné. V roce žil král Vladislav I., za husitských válek
zcela zanikla.
Manětín se objevuje poprvé v pramenech v r. 1169, kdy král Vladislav I. postoupil zdejší újezd johanitům. Ti zde založili kostel sv. Jana Křtitele a komendu,
která zanikla za husitských válek.
V Mladé Boleslavi se johanité usadili
při kostele sv. Víta na Podolci, jenž je poprvé připomenut v roce 1255. Při tomto
kostele vdova po Markvartovi z Března
zřídila špitál a svěřila jej johanitům, kteří
si u kostela zřídili komendu. V roce 1421
komenda zanikla. Na Moravě jsou johanitské komendy doloženy na Starém Brně
(od 1243), ve Znojmě (od 1200), v Horní
Kounici (od 1235) a v Kroměříži (od 1238)
Osudnými se jim staly husitské války.
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Dovolujeme si představit vám knihu, která zaujme nejen svou literární hodnotou,
ale také příběhem, jenž ji provázel, než
mohla poprvé spatřit světlo světa.
Kniha nese název Katedrála. Její textový obsah tvoří jediná stejnojmenná
báseň. Autor, Jiří Suchánek, ji napsal
přibližně v padesátých letech jako reakci na internaci pražského arcibiskupa
Josefa Berana. Hluboce duchovní a zároveň vlastenecký obsah básně, vztažený
k symbolu české víry, Svatovítské katedrále na Pražském hradě, zřetelně zrcadlí
zoufalství a beznaděj české křesťanské
veřejnosti v době stupňujícího se politického útlaku po komunistickém převratu
v únoru 1948.
Dr. Jiří Suchánek nebyl básníkem
z povolání. Pracoval jako vysoký bankovní úředník až do doby, kdy jej pro četné
„kádrové poskvrny“ nový totalitní režim
degradoval do bezvýznamné pracovní
pozice. Mezi Suchánkovy politické nedostatky v padesátých letech patřilo jistě
i jeho manželství se šlechtičnou, Zdenou
Thun-Hohensteinovou, především však
pozice náměstného převora, kterou zastával v Řádu sv. Lazara – v této funkci
zastoupil Karla VI. Schwarzenberga po
jeho odchodu do emigrace v roce 1948.
Obdobně jako jiné rytířské řády, vybudované na křesťanském základě, také
lazariáni se během padesátých let stali trnem v oku materialistického politického
režimu. Situace vygradovala roku 1959,
kdy byli členové řádu v čele s Jiřím Suchánkem ve dvou vlnách pozatýkáni, ob-

kresba Zdirad j. k. čech

foto archiv autora

ILUSTRACE
Str. 10: Strakonická komenda, věž Rumpál; str. 11: Karel Škréta – Obrana Malty (oltářní obraz v kostele P. Marie pod
řetězem v Praze; str. 12: vlevo nahoře
Strakonická Madona, vpravo nahoře
Strakonická Pieta, vlevo nástěnná malba z kostela Sv. Prokopa ve Strakonicích.

KATEDRÁLA
báseň s pohnutým osudem
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viněni z velezrádné činnosti a odsouzeni
k mnohaletým trestům odnětí svobody.
Katedrála nebyla jediným autorovým
dílem. V době, kdy Jiří Suchánek tuto
rozsáhlou báseň psal, byl již držitelem
ocenění pražského magistrátu za nejlepší
báseň o Praze. Psal a příležitostně publikoval v tisku i další poetické práce, jeho
dílo však nebylo dosud shromážděno a
souborně publikováno. O existenci Suchánkovy básně Katedrála se tehdy vědělo pouze z vyprávění pamětníků, avšak
mělo se za to, že její text se nedochoval.
V průběhu roku 2014 začal Řád sv.
Lazara pracovat na zmapování politických procesů, vedených v padesátých
letech proti někdejším spolubratřím.
V archivních materiálech, které se podařilo k tomuto tématu získat, byla – zcela
nečekaně – báseň objevena. Vyšetřovatel ji založil do osobního spisu Jiřího
Suchánka jako důkazní materiál jeho
podvratné činnosti proti státu.
Paradoxně díky pečlivosti komunistického vyšetřovatele máme tedy nyní
jedinečnou možnost přečíst si skvělé dílo
neznámého básníka, které bylo stvořeno
v době pro křesťanství velmi těžké. Poprvé po více než šedesáti letech od svého
vzniku byla báseň Katedrála vydána a
během nadcházející Noci kostelů bude
poprvé veřejně čtena.
Knižní vydání, které připravil a finančně podpořil Vojenský a špitální řád sv.
Lazara Jeruzalémského, opatřil ilustracemi renomovaný grafik a heraldik Zdirad
Čech. Dílo bylo vydáno jako bibliofilie
v ruční vazbě v počtu 200 číslovaných
výtisků.
Martina Řehořová
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zprávy z komend

Vzpomínka na Maryšku Sandiford-Pellé

Kaplnka sv. Lazara z Betánie v Novej Bystrici

Na sklonku minulého roku jsme z Francie obdrželi smutnou zprávu o úmrtí
dlouholeté členky francouzského velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, paní Maryšky Sandiford-Pellé.
Znali jsme, zejména ze setkávání na našich jour fixech, dlouhá léta tuto milou a
energickou paní, která mluvila krásnou
češtinou a milovala dobrou společnost
a gin. Ke svým dvěma domovům (Paříž
a Londýn) mohla po r. 1990 opět přidat
Dobřichovice u Prahy. Mnozí také mohli využít pohostinnost jejího pařížského
bytu s výhledem přímo na chrám Notre
Dame.
Její otec, francouzský generál Maurice
Pellé (syn generála Charlese Pellé) přišel
do Československa na žádost presidenta
Masaryka jako zkušený již 58letý velitel.
Organizoval a budoval po r. 1919 jako
náčelník Hlavního štábu branné moci
nově vznikající československou armádu
podle francouzského vzoru. Zároveň byl
jmenován vrchním velitelem československé armády, aktivně řídícím boje na
Slovensku proti Maďarům. V Praze se
seznámil s Jarmilou Braunerovou, dce-

Slovenská komenda predstavila na minuloročnej Generálnej kapitule v Hejniciach jeden zo svojich nosných projektov
na rok 2015 – obnovu a rekonštrukciu
historickej kaplnky v slovenskej obci
Nová Bystrica. Iniciatíva vznikla v roku
2013 pri stretnutí veliteľa Lazariánskej
pomoci Slovensko Marka Sobolu, KLJ
a miestneho rodáka PhDr. Mariána
Liščáka, ktorý informoval, že v ich obci
dožíva zaujímavý historický sakrálny
objekt. Na rade komendy bol všetkými
jej členmi jednohlasne prijatý návrh na
záchranu a rekonštrukciu tejto kaplnky,
najmä keď vznikla možnosť zavätiť ju
sv. Lazarovi z Betánie, nášmu hlavnému
rádovému patrónovi. Starosta obce Ing.
Jozef Balačin iniciatívu komendy prijal
veľmi ústretovo a v roku 2014 obecné
zastupiteľstvo schválilo zapojenie Novej
Bystrice do tohto projektu.
História kaplnky siaha do roku 1820,
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kedy v nej bola umiestnená socha Panny Márie, ku ktorej sa vždy 16. júla (na
sviatok Panny Márie Karmelskej), konali
procesie. Projekt jej obnovy vypracoval
Marek Sobola, KLJ a v lete 2014 začali stavebné práce. Počas obnovy sa nám podarilo zistiť, že kaplnka bola s najväčšou pravdepodobnosťou už v roku 1820 zasvätená
Panne Márii. Toto nové zistenie je veľmi
významné pre celý projekt, pretože náš
rád mal od roku 1608 spoločnú históriu s
rádom Panny Márie z hory Karmel. Spojenie oboch rádov trvalo až do roku 1831.
Kaplnku 30. augusta 2015 posvätí J. Em.
kardinál Dominik Duka OP, generálny
kaplán rádu pod patronátom JE Mons.
Tomáša Galisa, žilinského diecézneho
biskupa. Slávnosti sa zúčastní aj veľmajster rádu, JE gróf Ján Dobrzenský
z Dobrzenic. Projekt obnovy kaplnky
je financovaný z verejnej zbierky a zo
zdrojov Slovenskej komendy, ktorá do-

teraz na projekt prispela sumou viac ako
5.000 € (136.000 Kč). Spolu s Novou
Bystricou sme sa uchádzali o niektoré
granty a dotácie, zatiaľ s jediným úspechom. Projekt bol v programe „Región
kultúrne 2015“ podporený sumou €2961
(81.000 Kč) z nadačného fondu automobilky Kia Motors Slovakia v Nadácii
Pontis. Verejná zbierka stále trvá a je vedená na transparentnom účte č. IBAN:
SK1109000000005029149493, (SWIFT:
GIBASKBX). Darcovia, ktorí prispejú
nad 50 € (1.400 Kč) budú pri vysvätení
kaplnky obdarovaní ďakovnou postriebrenou pamätnou medailou. Pri príspevku
minimálne 100 € (2.800 Kč), bude meno
každého darcu vytesané na umelecky
prevedenej pamätnej tabuli osadenej na
kaplnke. Darcovia budú môcť nahliadnuť
do hospodárenia aj na webovej stránke
www.transparentneucty.sk.
Marek Sobola, KLJ.

Maryška Sandiford-Pellé odhaluje
bustu svého otce v budově velvyslanectví ČR v Paříži.
Malá Maryška s otcem v Istanbulu.

reunion 2/2015

Členovia Slovenskej komendy so
zástupcami obce na mieste budúcej
kaplnky, august 2014.

Stavebné práce v novembri 2014.
Tabuľa informuje o projekte
a Ráde sv. Lazara.

Pár informací ze severu

foto marek sobola

navázali komunikaci
a skvěle se zapojili do
Čtení. Odpovídali Janovi
na otázky a také je sami
kladli. Skupina starších
posluchačů, převážně
dívek, vyjadřovala své
nadšení od první chvíle.
A jaké knihy jsme četli? Jasným favoritem st.
skupinky byl Malý Princ
a povídky R. Fulghuma,
mladší posluchači ocenili především pohádky.
Další „hvězdou“, kteVěříme, že jsme zahájili cyklus, který
rá přijede do Opařan číst 24. 4. bude
David Vávra. Jeho osobnost slibuje též dětem zpříjemní jejich pobyt v nemocveliký zážitek, ale nebude to mít lehké, nici a zároveň pro ně bude třeba i malou
neb Jan Potměšil nasadil laťku vysoko. inspirací.
Mgr. Kamila Malinská
Účast přislíbili i Jan Čenský, Anna Polívková a další.

foto Táborský deník, Armáda ČR, VHÚ

Čtení v Opařanech

V pátek 27. 3. 2015 se v dětské psychiatrické nemocnici uskutečnilo první „ Čtení
s hvězdou“. Zahájili jsme ve spolupráci
s pí. ředitelkou Ivou Hodkovou cyklus,
na který chceme každý měsíc navázat.
Očekávání bylo veliké! První „hvězdou“,
která přijala pozvání a vážila cestu do Opařan, byl známý český herec Jan Potměšil.
Setkání s ním byl krásný a inspirativní zážitek nejen pro děti, ale i pro nás všechny
ostatní. Pan Potměšil byl moc milý, laskavý
a úžasně otevřený v komunikaci s dětmi.
Ty velmi brzy vycítily, že před nimi sedí na
vozíčku nejen výborný herec, ale především člověk, jehož životní zkušenost a jeho
přístup k ní jsou neuvěřiitelnou posilou a
příkladem pro nás všechny.
Děti byly rozděleny do dvou skupin
s ohledem na svůj věk. Malí pacienti
přes počáteční nedůvěru, jež byla patrná
v jejich tvářičkách, se po chvíli uvolnili,

rou Vladimíra Braunera a také
neteří známé malířky Zdenky
Braunerové. Svědkem na svatbě
byl tehdejší ministr a budoucí president Edvard Beneš a v
březnu 1922 se v Istanbulu, kde
byl generál Pellé vojenským komisařem Francie, narodila malá
Maryška.
Po Druhé světové válce se Maryška
Pellé provdala do Anglie, měla tři dcery
a opustila Československo, ve kterém
jméno jejího otce mělo být zapomenuto.
Její matka Jarmila Pellé dožila v Dobřichovicích v tzv. Pellého vile v Krajníkově
ulici č. 105. Po roce 1990 byla vila vrácena Maryšce, která často do Dobřichovic
jezdila a upravila v ní dvě místnosti jako
malý památník svého otce.
Čest její památce!
Ondřej Vanke, bailli

Severočeská delegace OSLJ spolu s místní skupinou České křesťanské akademie
pozvala prof. PhDr. Jana Royta, KLJ, aby
tak jako v loňském roce, seznámil libereckou veřejnost s některým kulturně
duchovním tématem. Náš spolubratr přes své veliké časové vytížení nám
vyšel vstříc a 31. března v přeplněném
velkém sálu Krajské knihovny přednesl
přednášku na téma Sakrální prostory a
ikonografie Karlštejna. Přednášející opět
prokázal před nadšenými posluchači své
mimořádné znalosti. Seznámil nás s řadou zcela nových poznatků a vyvrátil
řadu omylů, tradovaných i v odborných
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kruzích. Vzhledem k obsahu přednášky
a širokému spektru účastníků můžeme
prohlásit, že se jednalo nejen o vzdělávání, ale i o určitou evangelizaci. Účast byla
tak veliká, že přítomný rektor liberecké
univerzity, náš sympatizant, prof. Dr. Ing.
Zdeněk Kůs říkal, že pro přednášku prof.
Royta slíbenou na příští rok, musí zajistit
větší prostor v novém areálu univerzity.
V pátek 10. dubna v témže skoro plném sálu proběhla prezentace a požehnání nové knihy libereckých historiků
Milana Svobody a Jana Heinzla Hrabata z Gallasu, Clam-Galllasu a Hejnice.
Podtitul – Poutní místo a jeho patroni.

Tato česko-německá kniha, nevelká rozsahem, ale bohatá obsahem, seznamuje
čtenáře s historií tohoto poutního místa
v návaznosti na jeho majitele a patrony.
Knize přišel požehnat pater Bartoloměj,
OFM, který zdůraznil duchovní sílu Hejnic, poděkoval šlechtickým zakladatelům
a patronům tohoto místa a vzpomněl,
stejně jako oba autoři, osobnost našeho zemřelého bratra P. Miloše Rabana,
SchLJ. Přítomni byli někteří potomci
Clam-Gallasů, včetně J. J. Karla knížete
ze Schwarzenbergu. Oba dva autoři posílají pozdrav všem lazariánům.
Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ
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heraldické střípky

Burton Lazars a anglické domy
Dokud anglický král Jindřich VIII. neodpadl od Církve a nezahájil v dosahu
své moci likvidaci katolických klášterů,
byly svatolazarské špitály, podřízené velmistrovi ve Svaté zemi (a po její ztrátě
velmistrovi v Boigny) i v Anglii. Jejich
představený, s titulem „učitel a správce
svatolazarských almužen na této straně
moře“, nebo „plnomocný zástupce malomocných z Jeruzaléma v Anglii“, sídlil
většinou v řádovém konventu s kostelem
Panny Marie a sv. Lazara v Burton Lazars
ve středoanglickém leicesterském hrabství. Protože dům založil Roger z Mowbray, účastník Druhé křížové výpravy,
objevuje se na jeho pečeti znak se lvem
(stříbrným na červeném štítě), zakladatelovým rodovým erbem. Podoba řádového kříže na zachovalých památkách ještě
kolísá.
Posledním správcem Burton Lazars,
snad vnuceným, byl rytíř Thomas Legh,
vizitátor několika řádů a králův spolupracovník na jejich likvidaci. Užíval variantu rodového erbu (zde v 1. a 4. čtvrtině
přední poloviny štítu podle jeho náhrobku, zadní polovina patří rodovému erbu
manželky) – červeně a zlatě šachované
kosmé břevno (místo prostého červeného)
přes dvě stříbrná břevna na modrém štítě.

Ondřej Michael de Ramsay
(1686–1743)
Skotský rodák, odešel do Francie, aby
se stal významným francouzským filozofem a konvertoval ke katolické církvi, ale
to mu nestačilo, stal se stoupencem heretického kvietismu a ani to mu nestačilo,
stal se jedním z otců zakladatelů francouzského zednářství. Zavedl skotský ritus a v pomatené představě zednářů jako
nástupců křižáků zavedl vysoké tituly
s kradenými jmény rytířských řádů. Do
Řádu Panny Marie z Hory Karmel a sv.
Lazara z Jeruzaléma byl přijat jako člen
francouzské a londýnské Akademie, je
zachován jeho portrét v řádovém oděvu
a jeho erb s řádovými dekoracemi.
Ve stříbrném štítě černá orlice pod
hlavou s křížem řádů Panny Marie a sv.
Lazara, štít je podložen řádovým křížem
a ovinut kolanou.
Stojí za povšimnutí volnost, s jakou
lze v heraldické kresbě nakládat se skutečnou podobou honosných insignií.
Zde (v souhlasu s dobovou kresbou) jsou
na kolaně vynechány růžencové kuličky.

Theodor Petr (z Alkantary) vévoda de Bauffremont, kníže Svaté
říše římské, španělský grand
(1879-1945)
a nositel mnoha dalších titulů byl jedním
z nejvznešenějších členů Řádu sv. Lazara
(jako velkokříž podle práva) v nové době.
Jeho předkové a potomci, seřazeni za
sebou, by tvořili pozoruhodnou galerii
nositelů významných řádů od Zlatého
rouna a francouzských královských řádů,
přes španělské a jiné řády dědů a otce až
po Konstantinův řád sv. Jiří a maltézský
kříž syna a vnuka. Podobně složitý vývoj
prodělával i rodinný erb. Je možné kreslit ho podle starých (tedy předrevolučních) pravidel pro znaky francouzských
vévodů, nebo podle zvyklostí Římské
říše, nebo podle nových francouzských
pravidel (tedy z období restaurace): Štít
rodového erbu je potažen červenou a
zlatou popeličinou a převýšen otevřenou
(listovou) korunou francouzských vévodů,
podložen svatolazarským křížem a ovinut svatolazarskou kolanou (samozřejmě
by mohl obsahovat ještě svatolazarskou
hlavu), vše je položeno na hermelín vévodského pláště vycházejícího z vévodské
koruny (s vloženou čepicí, ale střapcem
nahoře, nikoliv s křížkem).
Tolik základní podoba, štít samozřejmě během staletí svého vývoje doznal
několika proměn, například čtvrcení a
následného čtvrcení.
připravuje Croix Amaranth
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