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Advent, doba Veliké Naděje…
Duch každého adventu je z velké části dán životem v blízkosti Panny
Marie právě v době, kdy ve svém lůně nosí Ježíše. Náš život je také
jakýmsi poněkud delším adventem, očekáváním posledních chvil, po
kterém následuje setkání s Pánem. Křesťan ví, že jestliže chce bezpečně dosáhnout toho jediného, co je pro jeho existenci důležité, totiž
nalezení Krista v tomto životě a poté i na věčnosti, má tento advent
prožívat s Pannou Marií každý den svého života.
Není lepší způsob přípravy na blížící se Vánoce, než setrvávat
v tyto dny u Panny Marie a prokazovat jí větší lásku a důvěru. Naše
Paní vzbuzuje v duši radost, protože nás svým působením vede ke
Kristu. Ona je ,,učitelkou naděje“. Prohlašuje: Budou mě blahoslavit
všechna pokolení (Lk 1,48)
Z lidského hlediska řečeno, o co se opírala její naděje? Kým byla
pro tehdejší muže a ženy? Velké ženy Starého zákona jako Judit, Ester,
Debora- zažily už zde na zemi lidskou slávu(…) Jak se liší Mariina
naděje od naší netrpělivosti! Často chceme na Bohu, aby nám ihned
odplatil kdejaké nepatrné dobro, jež jsme učinili. Jakmile se objeví
první obtíže, stěžujeme si. Mnohdy býváme neschopni jakéhokoliv
vytrvalého úsilí naděje.
Malomyslnosti nepodléhá ten, kdo se potýká s obtížemi a bolestí, ale ten, kdo neusiluje o svatost a o život věčný, kdo nedoufá,
že těchto cílů dosáhne. První z postojů vychází z pochybovačnosti,
pohodlnosti, vlažnosti a z přílišného lpění na pozemských statcích,
které dotyčný považuje za jediné skutečné. Pokud se malomyslnost
neléčí, ochromí snahu konat dobro a překonávat obtíže. Skleslost ve
vlastní svatosti se někdy jeví jako nedostatek vůle, jako obava z úsilí
vyžadujícího asketický boj a také jako neochota vzdát se vázanosti a
neuspořádanosti smyslů. Nesmí nás odradit ani zdánlivé neúspěchy
v našem vnitřním boji nebo v našem snažení pro ideály Řádu: kdo
dělá věci z lásky k Bohu a pro jeho slávu, nikdy neztroskotá. Za několik málo dní uvidíme Ježíše v Betlémě v jesličkách jako důkaz toho
Božího milosrdenství a lásky. Budeme moci říci: ,,O tomto Štědrém
večeru se ve mně vše zastavuje. Stojím před ním tváří v tvář: není
nic kromě něho, jen nesmírný bílý prostor. Nic neříká, ale je zde…
On je Bůh, který mne miluje“
Jestliže se tedy Bůh stává člověkem, a miluje mě, proč bych jej
nehledal? Proč bych ztrácel naději, že jej najdu, když on hledá mě?
Odhazujme každý náznak malomyslnosti! Vnější potíže ani osobní
ubohost nám radost z blízkých Vánoc nemohou zhatit.
P. Pavel Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora
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slovo bailliho

z velké rady
Vážení spolubratři a milé spolusestry,
přijměte laskavě poděkování za vše, co jste pro Řád sv. Lazara
v letošním roce udělali. Tedy, pokud jste něco udělali…
Pokud vám k žádné činnosti nezbyl čas nebo prostředky, přibalte do novoročních předsevzetí ještě jedno – a to právě aktivnější
zapojení do našich projektů, účast na vzájemných setkáních a
bohoslužbách, život opravdu aktivního a šťastného křesťana.
V příštím roce se budeme připravovat na významnou věc –
v říjnu se členové celého Řádu setkají v Římě na Velké Generální
kapitule, která právě v Roce milosrdenství má svůj hluboký duchovní význam. Věřím, že naše velkopřevorství zde bude bohatě
zastoupeno a že společně prožijeme ve „věčném městě“ krásný
podzimní čas.
Čekají na nás také další úkoly, právě v Římě se po několika
letech rozloučíme s našimi polskými spolubratry, protože bude
založeno samostatné Polské velkopřevorství. Bude nás tedy při
vstupu do r. 2017 významně méně, protože naši polští spolubratři
jsou dosud vykazováni jako členové Českého velkopřevorství,
ale věřím, že budeme dále získávat aktivní a zapálené spolupracovníky a České velkopřevorství bude i nadále tak růst, jak
tomu je dosud.
Přeji Vám tedy v následujícím roce mnoho osobních i pracovních úspěchů a těším se na další setkávání s vámi všemi,

Jednání Velké rady dne 4. listopadu 2015

Jednání Velké rady dne 2. prosince 2015

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě následovalo jednání, uvedené podrobnou
zprávou bailliho, kancléře a chev. Z. Kučery o jednání Mezinárodní řádové vlády v Amsterdamu a o vizitaci Polské komendy. O těchto dvou akcích bylo podrobně referováno také
samostatnými články v Reunionu č. 5/2015.
AAŠpitálník zevrubně informoval o aktuální situaci tzv.
„Projektu Apolinář“ a konstatoval, že koncept se osvědčil.
Všeobecná fakultní nemocnice bude po schůzce s organizátory
tuto myšlenku dále podporovat, špitálník přiložil ucelenou
zprávu pro jednání VR.
AABailli a špitálník informovali o dalším jednání se zástupci
z Řádu křížovníků s červenou hvězdou o formách a
možnostech další vzájemné spolupráce.
AABylo vystaveno další povolení k získávání prostředků na
podporu DPN Opařany a SARCOMA centra – podrobněji
bude jednáno na prosincové VR.
AAOrganizaci řádové účasti na pietní akci v Milovicích dne
7. 11. 2015 zajistila csr. Kamila Malinská ve spolupráci se
zástupci Italského velvyslanectví.
AAKancléř informoval o průběžném zajištění Řádového dne
19. 12. 2015. Jemu bude dne 18. 12. 2015 večer předcházet
tradiční adventní koncert v Opařanech.

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě se další projednávané body zabývaly řádovými záležitostmi:
AAŠpitálník bude v dalších krocích spolupracovat
s křižovnickým řádem tak, aby v začátku příštího roku bylo
již možné hovořit o konkrétním objektu a připravovat jak
podrobný plán, tak úvahy o možných a nutných nákladech
k zabezpečení rekonstrukcí a provozu.
AABailli informoval o průběhu akce v Milovicích, dík patří
csr. Kamile Malinské za komunikaci, koordinaci a přípravu
s Italským velvyslanectvím. Byly projednány záležitosti
okolo nepřístojného chování některých nových členů, kteří
se chovali nekoordinovaně a nereprezentovali Řád, ale sebe.
Zároveň bude vhodné v příštím roce protáhnout řádový
program tak, abychom mohli strávit čas na společném obědě.
AABěhem mše sv., konané v Katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha dne 25. listopadu 2015 byli, mimo jiné vyznamenané,
dekorováni také řádoví spolubratři Prof. Jan Royt a Prof.
Jiří Kuthan rytířskou dekorací papežského řádu Sv. Řehoře
Velikého. Velká rada považuje toto ocenění za kromobyčejnou
čest a oběma vyznamenaným srdečně gratuluje.
AAVelká rada projednala plán, jak distribuovat získané
prostředky z DMS pro potřebu DPN Opařany a na podporu
SARCOMA centra.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Postní rekolekce v Hejnicích

Naši jubilanti
Spolubratr ppluk. Ing. Petr Blecha, KLJ, ceremoniář Českého velkopřevorství, oslavil
20. listopadu letošního roku své 45. narozeniny. Veteránu náročných a nebezpečných
zahraničních misí Armády České republiky, nositeli mnoha vyznamenání, přejeme
do dalších let hodně zdraví a osobních i profesních úspěchů.
A.S.
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Severočeská delegace z pověření Velké rady připravuje na postní dobu příštího roku 2016 tentokrát již 7. exercicie (Exertitia spiritualia) v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.
Pokračujeme tak v tradici, kterou založil P. Miloš
Raban, SChLJ. Pro rekolekce je zajištěný termín
11. až 13. března 2016 s možností příjezdu, ubytování a společných modliteb již ve čtvrtek
10. března.
Zatím uvádíme jen termín, abyste si mohli již
s předstihem rezervovat uváděný víkend ve vlastních programech. Exercicie povede Mons. prof.
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PhDr. Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých
na Hradě pražském. O přesném programu budeme s Mons. Piťhou ještě jednat v průběhu ledna.
S podrobnostmi programu a o účastnickém poplatku budete pak včas informováni prostřednictvím velitelů komend a delegací.
Ubytování si každý z účastníků zajistí do
14. února 2016 na již známé adrese (viz Generální
kapitula) mcdo@mcdo, telefon 482 360 211, nebo
přes dotazník na webové stránce MCDO Hejnice.
Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ
Velitel Severočeské delegace.
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Zdeněk Kučera, KLJ

S

vatý Stolec za dvě milénia svého trvání založil a vytvořil celou řadu
vyznamenání a řádů, zejména pro
křesťany. Každé z nich by si zasloužilo samostatný článek, nicméně pro naše účely
postačí tento stručný přehled, v kterém
si tyto řády a vyznamenání představíme.
Začneme unikátní Zlatou růží, která
nemá obdoby u jiných monarchů a států.
Jde o požehnanou růži z čistého zlata,
kterou vytváří pro Svatého Otce vždy
nejlepší mistři zlatníci a každý kus je
jiný. Papež ji uděluje jako vyjádření mimořádné přízně osobnostem, chrámům
a vládám. Růže je před svým udělením
požehnána osobně papežem ve 4. neděli
postní, přičemž je při kázání zdůrazněn
její hluboký mystický význam.
Původ tohoto zvyku sahá dle některých pramenů až k době Karla Velikého,
nicméně s jistotou jej můžeme datovat
před rok 1050, kdy papež Lev IX. hovořil
o Zlaté růži jako o starobylé tradici. Do
počátku 17. století byla udělována zejména osobám a poté se rozmohlo udělování
chrámům.
Z vyznamenaných můžeme jmenovat
Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje na Velehradě v roce
1985, císaře Zikmunda v r. 1415, českou
královnu Annu Jagellonskou v r. 1561,
císařovnu Karolínu Augustu v r. 1819 a
Pannu Marii Čenstochovskou v r. 2006.
Protože se růže nejevila vhodná pro
válečníky, byl jim udělován požehnaný
meč (ensis benedictus) za obranu křesťanství. Jednalo se dvojruční meč o délce
až 2m, bohatě ozdobený zlatem a drahokamy. Počátky této tradice jsou zahaleny tajemstvím, ale dle lorda Twininga
mohou sahat až k Pipinovi Krátkému
(751–768). Posledním vyznamenaným
byl Ludvík Antonín, vévoda z Angoulême v r. 1823. Vyznamenáni mimo jiné byli
český král Vladislav II. v r. 1509 a císař
Karel IV. v r. 1347.
Nezávisle na požehnaném meči byl
obráncům křesťanství ve středověku
udělován čestný titul „Athleta Christi“
(česky „Kristův šampion“). Nám je známý třeba Jan Hunyadi.
Nejvyšším řádem, který může Jeho
Svatost dnes udělit, je Nejvyšší řád
Kristův. Je udělován pouze katolickým
hlavám států a v r. 1966 papež Pavel VI.
určil, že může být udělen pouze při vel-
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mi zvláštní příležitosti, při které je papež
osobně přítomen. Vzhledem k tomu je
udělován extrémně řídce, takže naposledy jej získal roku 1987 velmistr Maltézských rytířů Fra Angelo de Mojana di
Cologna a poslední žijící nositel řádu
Baudouin I. Belgický zemřel roku 1993,
takže dnes není jediného nositele.
Řád má jedinou třídu – rytíře a jeho
odznakem je červeně smaltovaný zlatý
latinský kříž, na koncích rozšířený,v jehož středu leží tenký bílý latinský kříž.
Má velmi zajímavou historii, neboť dle
převládajícího názoru vychází z portugalského Řádu Kristova, který vznikl
roku 1317 z Templářského řádu. Přestože byl tento řád spojen s portugalskou
korunou, papež si u něj jako u křižáckého řádu podržel právo nominace. Dle
modernějšího názoru na přelomu 15. a
16. století počali papežové udělovat Kříž

Kristův jako samostatné vyznamenání,
které však bylo zaměňováno s mnohem
známějším portugalským Řádem Kristovým. V každém případě však v 18. století
došlo ke spojení a zmatení papežského a
portugalského řádu, které vedlo k dlouhotrvajícímu diplomatickému konfliktu.
Dokonce je znám případ „papežského“
rytíře a francouzského architekta italského původu Giovanni Servandoniho,
který byl v Portugalsku uvězněn za nošení insignií řádu.
Druhým nejvyšším řádem Svatého
Stolce je Řád zlaté ostruhy nebo též Ordo
Militiae Auratae, udělovaný za zásluhy
v propagaci Víry nebo za zvýšení slávy
církve. Jedná se o nejstarší papežský řád,
který vychází ze sdružení rytířů Militia
Aurata ze 14. století. Původ je také spojen
s titulem hraběte palatina Lateránského
paláce a jeho udělení přinášelo dědičné
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šlechtictví. Postupem doby bylo právo
jeho udělování poskytnuto například
Sforzům, členům kurie a nunciům. To
vedlo k masovému udělování a následnému poklesu prestiže. Mezi takto vyznamenanými byl třeba nechvalně známý Casanova, Mozart (ve věku 14 let) a
Paganini.
Roku 1841 byl řád sloučen s Řádem
sv. Silvestra a byl obnoven až roku 1905
jako samostatný řád o jedné třídě, přičemž počet žijících členů byl omezen na
maximálně 100 a již s ním není spojeno
dědičné šlechtictví. V roce 1966 bylo jeho
udělení omezeno pouze na hlavy států a
dnes jediným žijícím nositelem je lucemburský velkovévoda Jean. Předpokládá se,
že jej Svatý Stolec spolu s Řádem Kristovým nebude dále udělovat a že hlavy stá-
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rytíř. Z Čechů byl například udělen Kamilu Kroftovi a Martinu Stropnickému.
Dalším řádem v pořadí je Řád svatého
Řehoře Velikého (Ordo Sancti Gregorii
Magni), který byl založen roku 1831 papežem Řehořem XVI. a je udělován věrným
a zasloužilým mužům vzorné pověsti,
kteří se zasloužili o dobro společnosti,
církve a Svatého Stolce.
Řádovou insignií je osmihrotý, zlatý
červeně smaltovaný kříž, s podobiznou
sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu
nese řádové heslo (Pro Deo et Principe).
Má civilní (převýšena vavřínovým věncem) a vojenskou kategorii (převýšena
zlatou zbrojí) a dělí se na 4 stupně – velkokříž první třídy, komandér s hvězdou,
komandér a rytíř.
Mezi privilegia vyznamenaných patří
právo vjet v sedle na koni dovnitř basiliky sv. Petra, kterého však nebylo využito
po stovky let, a je jim zaručeno privilegované místo při papežských procesích
a církevních obřadech. Nosí se zelená
uniforma.
Mezi známé Čechy takto vyznamenané patří Hugo Rokyta, prof. Ivan Wilhelm, Kamil Hilbert, prof. Jan Royt, prof.
Lubomír Mlčoch a prof. Jiří Kuthan. Ve
světě jím byli vyznamenáni například
Otto von Habsburg, Rupert Murdoch a
Roy Disney.
Konečně pátým rytířským řádem
v pořadí je Řád svatého Silvestra (Ordo
Sanctus Silvestri Papae), udělované laikům bez ohledu na vyznání. Založil jej
roku 1841 papež Řehoř XVI. a roku 1905
tů budou nadále vyznamenávány pouze byl papežem Piem X. reorganisován do
řetězem Pia IX.
čtyř tříd a to velkokříž, komandér s hvězNejvyšším aktivním řádem je Řád Pia dou, komandér a rytíř.
IX., jehož nejvyšší stupně jsou vyhrazeny
Insignie řádu je zlatý, bíle emailovaný
hlavám států a prostřední vysokým di- kříž, na němž je zlatý portrét papeže Silplomatům. Může být udělen za zásluhy vestra I. K řádu patří černá uniforma. K
o Svatý Stolec i nekatolíkům. Byl založen řádu nepatří specifická privilegia, nicméroku 1847 papežem Piem IX. na paměť ně je tradicí, že vyznamenaní jsou zváni
rytířského sdružení „Collegio dei Cava- na významné obřady své diecéze jako
lieri Pii“, založeného Piem IV. roku 1559. je biskupské svěcení a uvedení nového
Jeho insignií je zlatá, modře smaltova- biskupa.
ná osmicípá hvězda se zlatými paprsky
Mezi významné vyznamenané Čechy
mezi jednotlivými cípy, ve středovém patří například Jan Čep, Jiří Kejř a Petr
kruhovém medailonu se nachází zlatý Řehoř. Ze světových osobností lze zmínápis PIVS IX, odkazující na zakladatele nit Oskara Schindlera a zakladatele CIA
řádu. Kolem se vine zlatý pás s heslem Williama Josepha Donovana.
VIRTVTI ET MERITO. Řád má pět
Nejvyšší z medailí je kříž Pro Ecclesia
tříd a to rytíř s kolanou, velkokříž, rytíř et Pontifice (Pro Církev a papeže), též
komandér s hvězdou, rytíř komandér a zvaný Čestný kříž, která je udělována
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Foto na str. 4: Řád Pia IX
Foto na str. 5: Zlatá růže
Foto na str: 6: Nejvyšší řád Kristův
Foto na této str.: shora zleva ve směru hodinových ručiček Řád zlaté ostruhy,
Řád svatého Řehoře Velikého, Řád svatého Silvestra papeže, medaile Bene merenti, medaile Pro Ecclesia et Pontifice a Signum Sacri Itineris Hierosolymitani
kněžím i laikům za zvláštní zásluhy.
Byla zřízena roku 1888 papežem Lvem
XIII. na paměť jeho padesátého jubilea
kněžského svěcení.
V letech 1888 až 1908 byla medaile
udělována ve stupni zlatém, stříbrném
a bronzovém, nicméně po reformě je
udělován pouze zlatý stupeň. Na líci
je portrét sv. Petra a Pavla, na rubu je
řecký kříž.
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Mezi vyznamenané ve světě patří
například princezna Fabiola Belgická
a Otto Hahn, z Čechů jej obdržel Josef
Mocker, prof. Rudolf Zahradník a prof.
Zdeněk Kučera.
Další medailí je kříž Bene merenti (Za
zásluhy), který byl zřízen již roku 1832
papežem Řehořem XVI. původně jako
medaile pro papežské vojáky a později
byl kříž udělován laikům i duchovním

za zásluhy o Církev. Jde o zlatý řecký kříž
s vyobrazením žehnajícího Krista na líci.
Konečně poslední medailí, která už
je spíše pamětním odznakem je Signum
Sacri Itineris Hierosolymitani (Odznak
svaté poutě do Jeruzaléma), který je
udělován františkány u Božího Hrobu
za pouť do Svaté země a poplatek na obnovu svatých míst.
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Dva členové našeho Řádu
obdrželi papežský řád
Při slavné mši svaté u příležitosti svátku sv. Cecilie, dne 21. listopadu 2015
byli v katedrále svatých Víta, Václava a
Vojtěcha na základě návrhu Českého
velkopřevorství dekorováni naši spolubratři prof. Jiří Kuthan, SBLJ a prof. Jan
Royt, KLJ papežským rytířským řádem
Sv. Řehoře Velikého.
Vyznamenání v katedrále předali
jménem Sv. Otce Františka apoštolský
nuncius J. E. Giuseppe Leanza a J. Em.
kardinál Dominik Duka.
Český historik a historik umění prof.
PhDr. Jiří Kuthan, DrSc, člen našeho
Řádu, je vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické
fakultě UK. Je autorem řady odborných
publikací a též nositelem Herderovy ceny.
Historik umění a prorektor UK prof.
PhDr. Ing. Jan Royt, člen našeho Řádu,
je též autorem mnoha odborných publikací křesťanské ikonografie a malířství
a držitelem ceny Josefa Krásy.
Oběma spolubratřím srdečně blahopřejeme a přejeme hodně darů Ducha
svatého pro jejich práci!

foto Martina Řehořová, člověk a víra a lucie horníková, člověk a víra

Za Velkou radu
Petr J. Řehoř
Kancléř ČVP
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foto lucie horníková, člověk a víra

Řádový den 19. 12. 2015

Opařanský advent 2015
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Bazar v DPN Opařany
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 jsme uspořádali v pořadí druhý vánoční
bazar v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Navázali
jsme tak na minulý rok, kdy jsme tuto tradici zcela spontánně zahájili. Většina opakovaných aktivit má výhodu, že díky
prvotní zkušenosti se často ukáže, které věci se osvědčily, či
naopak, kterých je dobré se vyvarovat. Podobnou zkušenost
jsme udělali i v Opařanech.
Vzhledem k tomu, že v DPN jsou děti různého věku, nabídka věcí, kterou jsme se snažili vytvořit, byla opravdu pestrá.
Po loňské zkušenosti jsme omezili oblečení a naopak výrazně
posílili hračky všech druhů a velikostí, např. i letos jsme měli
v nabídce kočárek pro panenky, který měl vloni veliký úspěch.
Též stavebnice, skládačky a knihy byly vděčným artiklem.
Děti byly jako vždy skvělé. Nakupovaly opravdu pečlivě a
výběru věnovaly bedlivou pozornost, většina z nich vybírala
dárečky pod stromeček pro své rodiče, sourozence či příbuzné
a samozřejmě i pro sebe. V nabídce bylo i spousta hraček a
věcí, které byly úplně nové. A kde jsme všechny věci na bazar posbírali? Paní ředitelka DPN vyhlásila sbírku na bazar
v Opařanech mezi zaměstnanci, přáteli a známými. I já jsem
přemýšlela, jak a kde kvalitní a zachovalé věci do bazaru
obstarat. Oslovila jsem též kamarádky a známé, díky jedné
z nich jsem se seznámila se sympatickou paní ředitelkou v malé
venkovské škole kousek za Prahou. S ní jsem se domluvila, že

zkusíme vyhlásit sbírku hraček pro DPN v jejich škole, nazvaly
jsme ji „Děti dětem“. Výsledek byl ohromující.
V tak malé škole v celkovém počtu pouze pěti tříd se posbíralo neuvěřitelné množství krásných a kvalitních hraček
a věcí. Děti a jejich rodiče se zhostili tohoto tématu velmi
odpovědně a nadšeně.
Je vidět, že sounáležitost s bližním je navzdory tomu, že to
tak občas v naší společnosti nevypadá, stále živá a překvapuje
svou silou. V tom vidím důležité poselství a radost pro nás
všechny. Přeji vám všem veselé Vánoce!
Mgr. Kamila Malinská

Konference „Mikrofinancování v ČR“
Zleva: MUDr. Iva Hodková, MUDr. Josef Kříž a autorka knihy
Mgr. Martina Řehořová, Ph.D.

Musica da Chiesa: P. Jaroslav Konečný (vpravo) a Tomáš Najbrt
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foto petr j. řehoř

Tradiční předvánoční návštěva v Opařanech, kterou členové řádu podnikli
již podeváté, se letos uskutečnila v pátek
18. prosince. V odpoledních hodinách
byla nejprve veřejnosti představena
kniha Martiny Řehořové Když se řekne
Opařany, která mapuje historii tohoto
prvního dětského psychiatrického zařízení v českých zemích. Knihu spolu
s autorkou uvedli do světa ředitelka
nemocnice MUDr. Iva Hodková, která
vznik historické práce iniciovala a MUDr.
Josef Kříž, první polistopadový ředitel a
nestor léčebny. Náš řád přispěl do publikace tím, že zajistil a poskytl finanční
prostředky na zhotovení zde uvedených
erbů, které zpracoval chev. Zdirad Čech.
Dalším bodem programu byl opět koncert souboru Musica da Chiesa, při němž
dvojice multiinstrumentalistů P. Jaroslav
Konečný a Tomáš Najbrt představila současným opařanským pacientům i členům
personálu převážně duchovní hudbu
hranou na celou škálu historických hudebních nástrojů. Pro zpestření programu, který pro DPN Opařany hudebníci
připravují již jedenáctým rokem a jenž
je rovněž hrazen z prostředků Řádu sv.
Lazara, nacvičili na historické nástroje
i několik moderních skladeb, např. známé Rolničky, které si někteří z malých
pacientů rádi za doprovodu harmonia
zazpívali.
Petr Řehoř

krátce

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015, v přednáškovém sálu Bankovního
institutu vysoké školy, a.s., Praha, se na konferenci Mikrofinancování v ČR sešli organizátoři, garanti, partneři a podporovatelé
myšlenky mikrofinancování v České republice.
Promyšlený mechanismus MikroFin je finanční inovací,
která poskytnutím mikrofinančního úvěru cíleně podporuje
tvorbu pracovních příležitostí především pro znevýhodněné
spoluobčany. Součástí tohoto mechanismu MikroFin je důsledné dodržování „Etického kodexu mikrofinancování“, kterým
je dlouhodobě zajištěn rovný přístup všech zúčastněných a
který vytváří zdravé mravní prostředí a přispívá k budování
důvěryhodnosti vznikající platformy MikroFin.
Vystoupení podpořených organizací, příklady dobré praxe:
V této části konference přednesl příspěvek bailli Českého velkopřevorství Ondřej Vanke. „Mikrofinančním investorem“ je také
Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského, jehož
cílem je pomáhat. Na základě svých celosvětových zkušeností
však preferují pomoc, kde obdarovaný získá – kromě poskytnutého kapitálu – i pomoc „jak chytat ryby“.
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Upraveno z tiskové zprávy ke konferenci o mikrofinancování pořádané v rámci projektu „Šance pro rozvoj“, reg. č. CZ.1.04/3.1.02/
D7.00005, financovaného z prostředků Evropského sociálního
fondu.
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svatý rok milosrdenství
List Svatého otce Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci před blížícím
se mimořádným Rokem milosrdenství

C

tihodnému bratru, arcibiskupu
Rino Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci S blížícím se mimořádným Rokem
milosrdenství se chci zaměřit na několik
otázek, které, jak věřím, vyžadují zvláštní
pozornost, aby oslava Svatého roku byla
pro všechny věřící příležitostí ke skutečnému setkání s Božím milosrdenstvím.
Toužím po tom, aby se tento rok stal
dobou živé zkušenosti s blízkostí Otce,
jehož něhu je možné téměř hmatatelně
vnímat, a tak aby se posilovala víra kaž-
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dého věřícího a on o tom dokázal ještě
účinněji vydávat svědectví. Mé myšlenky
se především obracejí ke všem věřícím,
kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi,
nebo jako poutníci do Říma.
Toužím po tom, aby se ke
každému z nich dostaly
odpustky související
s tímto Svatým rokem
jako skutečný projev
Božího milosrdenství, vycházejícího
každému vstříc
s tváří Otce, který přijímá a odpouští a úplně
zapomíná na
spáchaný hřích.
K tomu, aby věřící mohli tyto
odpustky zakusit
a obdržet, musejí jako projev své
hluboké touhy po
skutečném obrácení
vykonat krátkou pouť
ke Svaté bráně, jež se má
otevřít v každé katedrále a
v kostelech stanovených diecézním biskupem a také ve čtyřech papežských bazilikách v Římě.
Zároveň stanovuji, že odpustky je možné
získat ve svatyních, kde je otevřena Brána
milosrdenství, a v kostelech, které jsou
tradičně označovány jako „jubilejní“. Je
důležité, aby tato příležitost byla spojována především a zejména se svátostí
smíření a se slavením eucharistie a zamyšlením na téma milosrdenství. Stejně
tak bude třeba doplnit takovou slavnost
vyznáním víry a modlitbou za mě a na
úmysly, které nosím ve svém srdci pro
dobro církve a celého světa. Myslím dále
i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nemohou ke Svaté bráně sami vydat, zejména na nemocné a ty, kdo jsou staří a

žijí sami, takže nemohou opouštět svůj
domov. Těmto všem velice pomůže, pokud budou své nemoci a trápení prožívat jako příležitost k tomu být nablízku
Pánu, který nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal tu
nejlepší cestu, jež dává bolesti a samotě
smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky
prožívat s vírou a radostnou nadějí a
přitom přistupovat k přijímání nebo se
účastnit mše svaté a společné modlitby,
a to i prostřednictvím nejrůznějších
sdělovacích prostředků, mohou tak i oni
získat odpustky tohoto Svatého roku. Mé
myšlenky se obracejí rovněž k vězněným,
jejichž svoboda je omezena. Rok milosrdenství byl vždy také příležitostí k velké
amnestii, která se má týkat těch, kdo si
sice zaslouží trest, ale zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí zapojit se znovu do společnosti
a být pro ni skutečným přínosem. Kéž
se jich všech konkrétním způsobem dotkne milosrdenství Otce, který chce být
nablízku každému, kdo jeho odpuštění
nejvíce potřebuje. Tito lidé mohou získat
odpustky ve vězeňských kaplích a vždy,
když s myšlenkou na Otce a modlitbou
k němu přejdou přes práh své cely, kéž
jim to připomene průchod Svatou branou, neboť Boží milosrdenství, které dokáže proměnit srdce, může také proměnit
mříže a z pobytu za nimi učinit zkušenost svobody. Prosil jsem, aby církev
v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe
poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy,
když některý věřící osobně vykoná jeden
či více z těchto skutků, bezpochyby tak
získá i odpustky spojené s tímto Svatým
rokem. S tím je spojen také příkaz žít
podle milosrdenství a tak obdržet milost
úplného a naprostého odpuštění z moci
Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá.
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Odpustky Svatého roku se tím naplní
a stanou se vlastním plodem události,
kterou je třeba slavit a prožívat s vírou,
nadějí a láskou. Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro
zemřelé. Jsme s nimi spojeni svědectvím
víry a lásky, které nám předali. Když na
ně tedy pamatujeme při slavení eucharistie, můžeme se za ně také v nezměrném
tajemství společenství svatých modlit a
prosit, aby milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z nich od všech pozůstatků viny a přijala je do nekonečné
blaženosti. Jedním z nejzávažnějších
problémů naší doby je bezpochyby proměna vztahu k životu. Šíří se mentalita,
která vede k tomu, že se vytrácí osobní
i společenská citlivost k přijetí nového
života. Drama potratu prožívají někteří
jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné škody, které působí takový
čin. Mnozí další sice tento skutek vnímají jako prohru, jsou ale přesvědčeni, že
nemají jinou možnost. Myslím zejména
na všechny ženy, které se uchýlily k potratu. Jsem si dobře vědom toho, že je
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k takovému rozhodnutí vedl velký tlak.
Vím také, že prožívají těžkou existenční
i mravní zkoušku. Setkal jsem se s řadou
žen, které ve svém srdci nosí šrám tohoto
mučivého a bolestného rozhodnutí. To,
co se stalo, je hluboce nespravedlivé, a
jen tehdy, když toto člověk plně a pravdivě pochopí, nemusí ztrácet naději. Boží
odpuštění nelze upřít nikomu, kdo činí
pokání, a zejména když přistupuje ke
svátosti smíření s upřímným srdcem,
aby se usmířil s Otcem. Také z tohoto
důvodu jsem se rozhodl, bez ohledu na
veškerá opačná ustanovení, svěřit všem
kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím
srdcem usilují o odpuštění. Ať se kněží
na tento veliký úkol připraví a dokážou
ho konat slovy vyjadřujícími skutečné
přijetí, doplňují je zamyšlením, které
přiblíží závažnost spáchaného hříchu, a
ukazují kajícníkům cestu pravého obrácení, skrze něž mohou získat skutečné
a štědré odpuštění od Otce, který svou
přítomností všechno obnovuje. Závěreč-

ná úvaha se týká věřících, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat
kostely spravované kněžími z Bratrstva
svatého Pia X. Tento Rok milosrdenství
nikoho nevylučuje. Někteří spolubratři
biskupové z nejrůznějších míst mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné praxi,
ale také o jejich nesnadné situaci z pastoračního hlediska. Důvěřuji tomu, že
v blízké budoucnosti bude nalezeno
řešení, jak obnovit plné společenství s
kněžími a představenými bratrstva. Do
doby, než se tak stane, a veden potřebou
péče o dobro těchto věřících, ze svého
vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti,
kdo během Roku milosrdenství vyhledají kněze náležející k Bratrstvu svatého
Pia X., aby přijali svátost smíření, přijímají rozhřešení svých hříchů platně a
dovoleně. S důvěrou v přímluvu Matky
milosrdenství svěřuji přípravy tohoto
mimořádného roku do její ochrany.
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015
FRANTIŠEK
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kud on sám nemůže. Svatý Václav nám
připomíná, že bychom neměli zapomínat
na potřebné. Ale současně se nesmíme
vzdát spravedlnosti a také vlastní pravdy.
Ano, už opět se nám nabízí slovo
PRAVDA. Evropa si prošla bouřlivým
vývojem, který z jednotlivých států udělal sekularizované země. Naše kultura a

Tento článek měl původně vyjít v minulém čísle. Pro
nával aktuálních zpráv jej bylo nutno odložit. Vztahuje
se sice k oslavám svátku svatého Václava 28. září, ale
jeho téma je aktuální i dnes, proto jej sice se zpožděním, ale přece jen zařazujeme.

T
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Milovice

konává prostor i všechny lidské rozdíly.
Doklad, že bychom nikdy neměli zapomínat na své bratry za hranicemi vlastního obydlí. Čímž se dostáváme k jednomu z hlavních témat, jenž zazněl (nejen)
v homilii J. Em. kardinála Duky. A tím
je Evropa a problém uprchlíků. Jedné
a druhé kultury, několika náboženství,
různého smýšlení...
Uprchlíci v názorech úspěšně rozdělují českou veřejnost. Někteří jsou proti
pomoci, jiní naopak pro. Argumenty létají ze všech stran a nejspíš mají všechny něco do sebe. Jak tedy nalézt pravdu?

Jedině tak, že na celý problém budeme
hledět očima pravdy. Pravdy, jejíž prapor pozdvihl sv. Václav. Tento panovník
je nám znám z legend i vědeckých poznatků. Nebyl to mnich, ale muž, který
mnohokrát uchopil meč a vyrazil s ním
do bitvy, aby bránil svou zemi. Ale současně také křesťan plný soucitu, který
toužil po spravedlnosti. Byl a je zkrátka
ideálem osmi ctností svatého rytířství.
Svatý Václav nám připomíná, že bychom měli toužit po míru, ale současně
bychom se neměli bát bránit své domovy.
Anebo bránit domov svého bratra, po-
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foto epolečnost přátel itálie

V

foto archiv obecního úřadu hrabová

radice mají tu výhodu, že se opakují.
Není to však znamení ustrnutí. Tradice pro nás neznamená ulpění ve
stázi, kde bychom přežívali ve zdánlivém
bezpečí stagnace. Přinášejí jistotu, že nás
něco ukotvuje uprostřed rozbouřených
vod. Není to pouze určitá metafora.
Naše doba žije problémem s uprchlíky,
s napjatou mezinárodní situací, s problémem tzv. Islámského státu. Proto
i Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
znamená duchovní oporu a ukotvení. Je
znamením úcty k panovníkovi, ke kterému se obracely celé generace. Pokud
nastala krize, zpívali obyvatelé českých
zemí Svatováclavský chorál. Dělo se tak
vždy i v době, kdy naše země přestala
být monarchickým a katolickým státem.
Když se 28. září 2015 sešli lidé ve
Staré Boleslavi, těžko bychom mohli hovořit o nějaké viditelné krizi.
Město se plnilo věřícími i nevěřícími návštěvníky, všude
byly stánky s jídlem, pitím,
literaturou, keramikou,
dřevěnými výrobky...
Přijížděli vzácní hosté z řad církevních
i politických představitelů. Na téměř
modrém nebi svítilo slunce a bylo
možné spatřit čilý
letecký provoz. Celá scenérie vlastně hovořila o všem možném, jenom ne o krizi,
chudobě a utrpení. Jakmile však došlo ke
slavení mše svaté, nepříznivá realita - byť
pro nás mnohdy vzdálená - se dala sama
připomenout.
Promluva jednoho ze vzácných hostí, J. Ex. Svjatoslava Ševčuka, vyššího
archieparchy kyjevského, poukázala na
živou svatováclavskou úctu na Ukrajině.
V zemi s boji a vnitřním rozdělením. Je
příznačné, že se Ukrajinci dovolávají
v modlitbách právě vévody země české. Je
to doklad sjednocení v Kristu, které pře-

smýšlení má však stále stejný základ.
A tím je křesťanství. Svoboda, lidská
práva, kulturní i vědecký rozkvět...existovalo by to všechno, pokud by Evropa
po staletí neznala Desatero Božích přikázání a pravdu evangelia? Je to ten základ,
který pro naši zemi přijal sv. Václav. Ten
základ, na kterém Katolická církev - ať se

čase dušičkového oktávu nás kroky pravidelně přivádějí do Milovic.
Jméno tohoto malého městečka je
známé i mnohým z těch, kteří ho nikdy
nenavštívili. Po okupaci v roce 1968 zde
byla zřízena kasárna a obytné prostory
pro četnou sovětskou armádu a jejich
rodinné příslušníky. Po jejich odchodu
zde zůstaly celé ulice nevyužitých prázdných domů, jejichž vchody byly následně
zazděny. Pohyb na těchto místech připomíná výlet časem do minulosti. My
však chceme jít po stezce času mnohem
hlouběji, do Milovic první světové války.
Tehdy zde byl zřízen zajatecký tábor, ve
kterém se nedobrovolně setkaly mnohé
národnosti a různá náboženství.
Jaké zde panovaly podmínky? Válečný
hlad dolehl nejenom na domácí obyvatelstvo Habsburské monarchie. Příděly
válečným zajatcům byly tak nízké a podmínky v táboře tak špatné, že do konce
války v něm zemřelo více jak šest tisíc
lidí. Z toho bylo občanů Italského království přibližně pět tisíc. Ostatní byli
pravoslavní Rusové a Srbové, muslimové a Židé. Pohřbeni byli na vojenském
hřbitově, který byl zřízen hned vedle
zajateckého tábora.
Po téměř stu letech se na vojenském
hřbitově setkávají potomci někdejších
nepřátelských stran, aby společně uctili
památku všech padlých válečných zajatců. Italskou stranu zastupoval italský velvyslanec J. Ex. Aldo Amati. Dorazila též
početná skupina italských rodin, jejichž
příbuzní zemřeli v zajateckém táboře. Na
hlavách měli historické klobouky používané jednotkami Alpini. Českou stranu
zastupovali představitelé města Milovice.
Nastoupila též čestná jednotka Armády
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nám to líbí nebo ne - vybudovala západní civilizaci, do níž náležíme. Je to naše
tradice, naše dědictví. Nikoli ustrnutí,
ani nesvoboda. Je to naše kotva v rozbouřeném moři událostí. Náš štít i náš
meč. Odkaz sv. Václava nám i budoucím.
Mgr. Jakub Holman, SBLJ

2015

České republiky. Za Řád sv. Lazara zde
byli členové Českého velkopřevorství.
Minulost zajateckého tábora je též i minulostí Řádu. Duchovní službu zajatcům
poskytoval totiž Msgre. Antonín hrabě
Bořek-Dohalský, pozdější kanovník svatovítské kapituly a prelát Řádu sv. Lazara.
Tento hrdina protinacistického odboje
nakonec sám zemřel v koncentračním
táboře v Osvětimi.
Vzpomínková slavnost byla zahájena
smutečním pochodem, během něhož položily všechny zúčastněné strany květiny
a věnce k pomníku válečných zajatců,
který se nachází uprostřed hřbitova. Zazněla italská a česká státní hymna (rovněž její italská verze, kterou zapěli sami
Italové). Poté se všichni odebrali do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské (na jehož
výzdobě se podíleli pravoslavní váleční
zajatci) na mši svatou, kterou celebroval
R.D. Pavel Porochnavec, ECLJ.
Modlitbou, která je základním kamenem každého konání – a která byla
možná jedinou útěchou válečných zajatců – byla skončena celá vzpomínková
akce. Základní kámen se však neklade
na konec stavby, ale na její počátek. Proč
i tuto reportáž končíme slovy o počátcích?
Protože pietním aktem v Milovicích jsme
si připomněli duchovní odkaz Antonína
Bořka-Dohalského. Připomněli jsme si
význam rytířských ctností a důvod, proč
jsme se rozhodli následovat jejich cestu
v rámci Řádu sv. Lazara. Je to cesta následování Krista. Zapřít sám sebe i přes
nepohodlí a nebezpečí. A to je celoživotní úkol, který si žádá stále nové a nové
základní kameny pro stále nové a nové
stavby. Nejen ve světě, ale i v nás samých.
Mgr. Jakub Holman, SBLJ
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zprávy z komend

lazariánská pomoc
Jihočeské bilancování

Jak je zvykem v adventní čas pomáhat
potřebným, tak i Moravská komenda
přidala svou ruku k dílu. Dne 5. prosince 2015 se v KD Elektra v Luhačovicích
konal tradiční Vánoční koncert dětem.
Ve více než dvouhodinovém programu
zazpívala skupina Slza (známá z Českého slavíka), dále slovenský zpěvák
Peter Bažik (vítěz soutěže X-Factor) a
zpěvačka Bára Vaculíková s doprovodem. Vrcholem večera bylo vystoupení
zpěváka Petra Koláře. Večerem provázel
Pavel Rychlý.
Korunka Luhačovice vznikla v roce
2010, ale lidé za ní pomáhají dětem již
od roku 2002, přičemž cílem je pomoc
nemocným dětem především ve Zlínském regionu a nejbližším okolí, pomoc
dětem v dětských odděleních nemocnic,
ústavech pro handicapované děti, kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče
a dětských domovech a stacionářích
v rámci celého regionu. Sdružení pomáhá konkrétním dětem na konkrétní
potřeby, například v poslední době bezbariérová úprava koupelny pro dívku na
vozíku za 20.000,-. Korunka si neúčtuje
žádnou režii, takže každá vybraná koruna jde dětem.
Na obrázku je Krystínka, dívka se zlatem v hrdle, které ani její postižení rukou
a nohou nebrání ve štěstí. Na dalším jsou
dárky pro opuštěné lidi v nemocnici.
Protože nás na Moravě není mnoho
aktivních členů, spojili jsme se pro práci
na řádovém díle s Korunkou a již několik let jejím prostřednictvím pomáháme,
nejenom slovy a penězi, ale i konkrétní pomocí. Při příležitosti Vánočního
koncertu jsme Korunce darovali částku
20.000,- Kč za Moravskou komendu pro
pomoc dětem na Moravě. Těšíme se na
další spolupráci.

Rok 2015 začala naše Jihočeská jednotka LP-Receptorie v tříčlenném složení.
Hned na začátku roku byl na účet Řádu
odeslán příspěvek 3000,- Kč, který mezi
sebou členové jednotky vybrali na podporu činnosti keramické dílny v Dětské
psychiatrické nemocnici v Opařanech.
Na jaře jsme kontaktovali strakonické
skauty dlouhodobě spolupracující s Lazariánskou pomocí a domluvili úzkou
spolupráci v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku u Strakonic
(viz článek v Reunionu 3/2015).
Stěžejní pro život a další práci jednotky
ale bylo letní období. O prázdninách byla
zahájena spolupráce se skupinou křesťanské mládeže v Písku, pod vedením
Vojtěcha Pekárika. Díky této spolupráci
jsme se mimo jiné dozvěděli i o činnosti
domácího hospice Athelas v Písku, kde
členové skupiny vypomáhají. Tento hospic poskytuje paliativní péči v domácím
prostředí pacientů. Součástí jeho činnosti
je bezplatné sociální poradenství, terénní odlehčovací služby pro osoby pečující
o dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené pacienty v okruhu až 25 km od
Písku a asistenční služba pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu stáří,
zdravotního postižení nebo onemocnění.
Když jsme se začali o činnost blíže zajímat zjistili jsme, že i zde bychom mohli
dostát základnímu poslání Lazariánské
pomoci a podat svou pomocnou ruku.
Z jednání vyplynulo, že by hospic přivítal
pomoc ve formě poskytnutí či zapůjčení
polohovacího lůžka, které by poté mohlo
sloužit některému z klientů. A protože
se nám zatím nepodařilo zajistit odkoupení nějakého použitého či někde vyřazeného lůžka, zajistili jsme zatím jeho
dlouhodobý pronájem. V týdnu od 2. do
8. listopadu proběhl v Písku „Týden pro
hospic“, sled akcí podporovaný městem
Písek, kde bylo v rámci slavnostního
večera lůžko sponzorované naší jednotkou oficiálně předáno zástupkyni hospice
Athelas (viz. foto).
V polovině října jsme se zúčastnili
na akci strakonických skautů v Oseku,
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Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
velitel Moravské komendy

reunion 6/2015

foto jihočeská jednotka lp

Moravská komenda pomáhá postiženým dětem
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o které se čtenáři Reunionu mohli dočíst
v č. 5/2015. Tato velmi povedená akce a
naše angažování v akci „lůžko pro Hospic“ se pozitivně odrazilo v zájmu nových
mladých lidí o činnost naší Jihočeské jednotky LP. Výsledkem byly nové přihlášky
do jednotky, a tak jsme se na počátku
zimy rozrostli o čtyři nové členy.
Ještě předtím, v rámci říjnové akce se
skauty v DOZP Osek, jsme také jednali
s ředitelem tohoto zařízení. Po našem
dotazu, jak bychom kromě tradičních
skautských vycházek mohli dále pomáhat, nám bylo panem ředitelem sděleno,
že již několik let marně shánějí zájemce
o pravidelnou dobrovolnickou práci.
A tehdy se zrodila myšlenka, že bychom
se mohli této služby účastnit. Prvotní nápad ve stádiu úvah se okamžitě zalíbil jak
původním, tak i nově přijatým členům
jednotky. V krátké době byla formulována konkrétní nabídka aktivit, které
jsme jako jednotka schopni nabídnout
klientům Domova. Základní myšlenkou
spolupráce mezi našimi dobrovolníky a
DOZP Osek u Strakonic je organizování volnočasových aktivit pro klienty
Domova, a to v pravidelných intervalech.
Vedení Domova jsme nabídli pravidelné
návštěvy 4 – 8 dobrovolníků, kteří budou

s klienty zpravidla 1 x měsíčně, po dobu
cca 2 hodin, provádět zájmové aktivity.
Klienti si mohou vybrat aktivitu, která odpovídá jejich zájmům, popřípadě
mohou během jedné návštěvy absolvovat
všechny aktivity, které budou na daný
den připraveny. Jedná se o pohybově a
sportovně zaměřené hry v letním období
venku na zahradě, v zimě v tělocvičně,
dále pak výtvarné tvoření, čtení knih,
zpěv a základy jednoduchých tanců.
Takto formulovanou nabídku jsme
projednali s panem ředitelem, který ji
schválil a přivítal. První dobrovolnická
návštěva s velice kladnou odezvou zúčastněných klientů a pracovníků Domova proběhla v pondělí 16. 11., další
bude následovat v prosinci. Po novém
roce budeme pokračovat v měsíčních
intervalech. S výsledky našich dobrovolnických návštěv budeme čtenáře rádi
seznamovat.
Aleš Randl, BLJ.
velitel Jihočeské jednotky LP-Receptorie
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heraldické střípky

Charles-Achille markýz de Nerestang (velmistr spojených řádů
Panny Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma v letech
1645 – 1673)
Na modrém štítě tři zlatá kosmá břevna
provázená mezi prvním a druhým třemi
stříbrnými hvězdami. Štít je ovinut kolanou královského Řádu sv. Michala a velkostuhou spojených řádů Panny Marie a
sv. Lazara a převýšen korunou markýzů.
Kolem na stuhách staré řádové heslo: ET
PAR MER – ET PAR TERRE – ET EN
PAIX -ET EN GUERRE
Čtvrtý velmistr z rodu markýzů de Nerestang – vnuk Filibertův, syn Klaudův a
bratr Karlův. Znak podle titulního listu
knihy MEMORIES REGLES ET STATUTS CEREMONIES ET PRIVILEGES
DES ORDRES MILITAIRES DE NOSTRE DAME AU MONT CARMEL ET
DE S. LAZARE DE JERUSALEM vydané
v Lyonu r. 1649 ukazuje několik zajímavostí. Velmistrův štít nemusí být čtvrcen
s řádovým a řádová dekorace může být
zavěšena jen na stuze, zde patrně proto,
aby se zvýraznila přednost královského
řádu. Potvrzuje se tak, že heraldické
zvyklosti nejsou nijak strnulé. Další
zajímavostí je šrafování rytiny, z doby,
kdy nebylo ještě ustálené: podle ní by
byl štít stříbrný, stejně jako hvězdy, a
břevna modrá.

Louis hrabě Filley (někdy psáno
Fillei) (1652-1705. do spojených
řádů přijat 1685)
Na modrém štítě zlatý (stříbrný, přirozené
barvy?) korunovaný levhart v postoji lva
(česká heraldika nemá potřebný termín,
jinak by se dalo říct lev s hlavou en face
nebo lépe levhart ve skoku). Nad štítem
hraběcí perlová koruna z níž vyrůstá jako
klenot levhart jako ve štítu, který v pravé
tlapě drží lilii (tinktura ?), kolem štítu kolana spojených řádů Panny Marie a svatého Lazara, štítonoši dva levharti jako ve
štítě. Pokřik (nahoře) FORTIS UBIQUE,
deviza PRIVO DITE MORIO
Voják, generál, rytíř řádu sv. Ludvíka (1697), královský inženýr, ředitel a
inspektor královských staveb, stavitel
pevností a opevnění, zabit dělovou
kulí. Kresba volně podle medaile, kde
je znaková komposice ještě doplněna
o dva globy po stranách štítu, a deviza je
vyražena na druhé straně s alegorickým
výjevem.

Paul Watrin (de Vaux) (1876 – 1950)
Stříbrný štít s červeným břevnem ozdobeným stříbrnou hvězdou provázené nahoře
zlatou pravou dlaní s odseklými prsty a
dole po červené půdě kráčejícím chrtem
(černým nebo přirozené barvy) s obojkem
a skloněnou hlavou. Štít je podložen zeleným zlatě lemovaným svatolazarským
křížem ovinutým dvěma nákrčními kříži,
vpravo svatolazarským a vlevo Kristovy
milice.
Štít byl udělen Pavlovu otci Karlovi,
napoleonskému vojákovi a elitnímu
gardistovi (hvězda na břevnu je vlastně
původně klenotem řádu Čestné legie),
on sám byl ale ve své době předním
legitimistou (to jest monarchistou, ale
nikoliv příznivcem orleánského domu) a
jedním z podstatných mužů při záchraně
a obnově Řádu svatého Lazara (a Kristovy milice, kdysi slavně znovuzaložené,
pak trpěné, pak zakázané a dnes legální
a činné v několika zemích), a jako ostatní z této skupiny dlouholetým členem
Francouzské archeologické společnosti
(Société Archéologique de France).

Připravuje Croix Amaranth
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KAT E D R Á L A

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.
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Conrad von Soest: Narození Páně (1404)
Městský kostel v Niederwildungen (SRN)

