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Poselství Svatého otce k misionářům milosrdenství

Významnou etapou probíhajícího Svatého roku je vyslání misionářů milosrden-
ství, tedy kněží – zpovědníků, které papež osobně jmenoval a vybavil zvláštními 
pravomocemi. Jde o více než tisíc kněží, z nichž asi sedm set jich bude s Petrovým 
nástupcem na Popeleční středu odpoledne sloužit ve Svatopetrské bazilice mši svatou, 
v jejímž závěru je papež František vyšle do celého světa.

Dne 9. 2. 2016 odpoledne je Svatý otec přijal na zvláštní audienci, která se konala  
v královském sále apoštolského paláce. Ve své promluvě k nim, mezi nimiž samozřej-
mě nechybějí ani kněží z České republiky, papež zdůraznil, že zvláštním posláním 
misionářů milosrdenství je vyjadřovat mateřství církve.

„Církev je matkou, protože rodí stále nové děti ve víře. Církev je matkou, protože je 
žíví vírou, nabízí jim Boží odpuštění a rodí je k novému životu, který je plodem obrácení. 
Nesmíme riskovat, že penitent nebude vnímat mateřskou přítomnost církve, která jej 
přijímá a miluje. Kdyby tento vjem v důsledku naší rigidity zmizel, způsobilo by to velkou 
škodu především samotné víře, protože by to kajícníkovi bránilo včlenit se do Kristova těla.“

Dalším důležitým aspektem – pokračoval papež – je umění vidět v srdci kajícníka 
(penitenta) touhu po odpuštění. Tato touha je plodem milosti a jejího působení  
v životě lidí, umožňuje vnímat stesk po Bohu, Jeho lásce a domovu. Nezapomínejme, 
že právě tato touha je počátkem obrácení.

„Srdce se obrací k Bohu tím, že uznává spáchané zlo, avšak s nadějí, že se mu do-
stane odpuštění. Tato touha sílí přijetím vnitřního rozhodnutí změnit život a nechtít 
dál hřešit. Je to chvíle, kdy se svěřujeme Božímu milosrdenství v plné důvěře, že nám 
rozumí, odpouští a podporuje nás. Dávejme velký prostor této touze po Bohu a Jeho 
odpuštění; nechejme ji, aby se vyjevila jako opravdový výraz milosti Ducha, která 
působí konverzi srdce.“

Papež František pak pokračoval tématem, o kterém – jak řekl – se nemluví často, 
ale je zásadní, a tím je zahanbení. „Není totiž snadné předstoupit před jiného člověka, 
byť s vědomím, že reprezentuje Boha, a vyznat vlastní hřích. Zahanbení se pociťuje 
jednak ve vztahu k tomu, čeho jsme se dopustili, a jednak vzhledem k tomu, že je 
třeba vyznat jej před jiným člověkem.“

„Zahanbení je vnitřní pocit, který zasahuje do osobního života a vyžaduje od zpo-
vědníka postoj úcty a povzbuzení. Již od prvních stránek Bible je řeč o zahanbení. 
Hned po hříchu Adama a Evy svatopisec podotýká: »Tu se jim oběma otevřely oči a 
poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry« (Gn 3,7). První reakcí 
na toto zahanbení je snaha skrýt se před Bohem (srov. Gn 3,8-10). Potom je tu ještě 
jedna pasáž, která mne oslovuje, a tou je příběh o Noem. Všichni jej znají, ale zřídka 
se připomíná ona epizoda, která vypráví o jeho opilosti. Noe je v Bibli považován za 
spravedlivého, ale nebyl bez hříchu. Z jeho opilosti je zřejmé, že byl také slabý, a to až 
ke ztrátě vlastní důstojnosti, což Písmo vyjadřuje zmínkou o jeho nahotě. Dva z jeho 
synů proto vzali plášť a přikryli ho, aby tak otci vrátili důstojnost (srov. Gn 9,18-23).“

Tento úryvek – řekl dále papež – chápu jako poukaz na důležitost naší role zpo-
vědníků. Máme před sebou „obnaženého“ člověka, s jeho slabostmi, omezeními a 
zahanbením nad vlastní hříšností. Nezapomínejme na to, že před sebou nemáme 
hřích, ale kajícího hříšníka. Člověka, který cítí touhu po přijetí a odpuštění. Hříšníka, 
který slibuje, že se už nechce vzdalovat z domu Otcova a že s trochou sil, které má, 
chce učinit vše proto, aby žil jako Boží syn.

„Nejsme tedy povoláni k tomu, abychom povýšeně soudili, jako bychom byli před 
hříchem imunní. Naopak, jsme povoláni jednat jako Sem a Jafet, Synové Noeho, kteří 
vzali plášť, aby svému otci pomohli skrýt zahanbení. Být zpovědníkem podle Kristova 
srdce znamená přikrýt hříšníka pokrývkou milosrdenství, aby již nevnímal zahanbení 
a dosáhl opět radosti ze své synovské důstojnosti. Nemůžeme proto přivést ztracenou 
ovci do ovčince klackem odsouzení, nýbrž svatostí života, která je principem obnovy a 
reformy v církvi. Svatost se živí láskou a dovede nést tíži toho, kdo je slabší. Misionář 
milosrdenství nese na svých ramenou hříšníka a těší jej mocí soucitu.“

Otištěno za pomoci Romualda Štěpána Roba, OP
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slovo kancléře z velké rady

vzpomínáme

Naši jubilanti

V lednu 2016 se jednání Velké rady nekonalo, operativní po-
rada řešila obvyklé organizační záležitosti spojené zejména 
s přípravou registrace na tento rok.

V únoru se členové VR setkali dne 3. 2. 2016 a jednání za-
hájili společnou modlitbou zejména s přímluvami za dobrý 
zdravotní stav našeho duchovního převora J. E. bisk. Františka 
Lobkowicze a další nemocné členy velkopřevorství. 

Bylo konstatováno, že jednotlivé komendy z valné části uhra-
dily členský příspěvek za své členy (v příštím Reunionu bude 
oznámen aktuální stav členů a postulantů). Velká rada vzala 
zároveň na vědomí termíny uzávěrek časopisu Reunion pro 
tento rok (18. 2., 20. 4., 20. 6., 22. 8., 20. 10. a 16. 12.).

Uskutečnilo se další velmi úspěšné kolo čtení s dětmi v Opa-
řanech, tentokrát s hercem Daliborem Gondíkem, zorganizo-
vané csr. Kamilou Malinskou. Výnos z Tříkrálové sbírky, zor-
ganizované cfr. Milanem Čejkou činil 6.000 Kč a byl předán 
do řádové pokladny. Oběma organizátorům patří dík za tuto 
aktivitu.

Velká rada projednala záležitosti Jihočeské delegace tak, jak 
podle zadání VR zpracoval postulant cfr. Jan Adámek jako 
jmenovaný sekretář delegace, a přijala všechny zde zmíněné 
návrhy. Za oficiální sídlo delegace bylo určeno město Písek. 

Chev. Antonín Schauer informoval o krocích v Severočeské 
delegaci a zejména potvrdil, že řádové rekolekce, plánované na 
termín 11.–13. 3. 2016 v Hejnicích jsou kompletně připraveny.

Západočeská delegace dokončuje informační tabuli do kos-
tela. V debatě byly vyjasněny další kroky v komunikaci s pří-
padně oslovenými čtenáři a možnosti zapojení dobrovolníků 
a spolupracovníků.

Velká rada konstatovala, že pokus zavést „klouzavé“ jour-fixe, 
resp. setkání členů komendy se neosvědčil. Proto rozhodla 
o nezbytném opětovném zavedení řádných každoměsíčních 
setkání. K tomu bude nutné dopředu připravit program, ke 
každému setkání dojednat jednoho člena jako organizátora a 
zajistit přiměřenou komunikaci členům, vč. oslovování těch 
nepříliš aktivních předem i po jour-fixe.

Bailli informoval o připravovaných oslavách 350. výročí 
uvedení Řádu do Belgie, na mši sv. v Namuru bude J. K. V. 
princezna Léa Belgická dekorována řádovým velkokřížem. Mši 
sv. bude celebrovat J. E. lucemburský arcibiskup Jean-Claude 
Hollerich.

Velmistr a bailli povedou v Maďarsku další jednání o reak-
tivaci maďarského velkopřevorství.

Členové ČVP se zúčastní mše sv. sloužené při příležitosti 
výročí úmrtí Sv. Anežky České dne 2. 3. 2016 od 18:00.

Také z tohoto důvodu se bude březnové jednání VR konat 
až dne 9. 3. 2016

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Změna adresy kancléřství ČVP

Od nového roku je nová adresa kancléřství ČVP

OSLJ-B, n. g. o.

Dr. Janského 411

252 28 Černošice

Ostatní řádové kontakty zůstávají beze změny

Milí přátelé,
sestry a bratři!
první letošní číslo našeho řádového časopisu zahájilo jubilejní, v celkovém 

pořadí již čtyřicátý ročník Reunionu! 
S potěšením o to větším vás na počátku doby postní jako váš kancléř  

a spolubratr zdravím a přeji vám – členům, z nich je tvořeno naše společenství 
– úspěšný půst. Věřím, že se vám podaří dosáhnout uvolnění a osvobození 
mysli od každodenních starostí a prohloubit či občerstvit váš vztah k Pánu. 

Naším světem zmítají války, nepokoje, lidské utrpení či přírodní katastrofy, 
které jsou nám téměř v přímém přenosu servírovány až do poklidného sou-
kromí našich domovů. Tato situace jistě nikomu na klidu nepřidává. Mnohdy 
si proto klademe otázky: když se to mohlo přihodit ostatním, nemůže se totéž 
stát komukoliv jinému? Třeba mně samému a mým blízkým? Tyto otázky 
vnášejí do našich myslí i srdcí obavy a nepokoj. Tím více je potřeba setrvat 
v Kristově přítomnosti a uvědomit si dar Svátostí.

Letošní rok s sebou nese také další jubileum – společně s přáteli z celé-
ho světa oslavíme na velké generální kapitule, která proběhne během října 
v Římě, devítisetleté výročí založení našeho Řádu. Slavnostně bude rovněž 
vyhlášen vznik samostatného Polského velkopřevorství, jehož zrodu jsme 
byli nápomocni.

Také řádový život v Českém velkopřevorství nebude letos nezajímavý. Už 
zanedlouho společně prožijeme postní rekolekce v Mezinárodním centru du-
chovní obnovy v Hejnicích, na nichž k naší velké radosti přislíbil účast také 
prof. Petr Piťha. Každý z nás se navíc může zapojit do některého ze řádových 
charitativních projektů.

Přeji Vám úspěšný vstup do tohoto mimořádného roku a těším se na nová 
setkání s vámi i na nové výzvy, které na nás v naší práci jistě čekají. 

Atavis et Armis!
Petr J. Řehoř, KCLJ, KSS

Vzpomínka na patera Rabana
Ve čtvrtek 7. ledna letošního roku uply-
nulo pět let od úmrtí R.D. doc. PhDr. Ing. 
Miloše Rabana Th.D. SChLJ. Bratr Raban 
byl obnovitelem poutního Mariánského 
místa v Hejnicích po duchovní i staveb-
ní stránce, zakladatelem Mezinárodního 
centra duchovní obnovy a zakladatelem 
tradice našich postních duchovních ob-
nov. Obnovil květnové mariánské pou-
tě, kterým dal charakter Mezinárodních 
poutí smíření. Každoročně se jich zúčast-
ňují poutníci z Čech, Německa a Polska. 
Podílel se na uznání našeho Velkopřevor-

ství jako Soukromého sdružení křesťanů 
ČBK dle kanonického práva. Byl řadu let 
také předsedou České společnosti pro 
katolickou teologii, v letech 1996 až 2003 
sekretářem Plenárního sněmu katolické 
církve v Čechách. Jedno období byl dě-
kanem Fakulty pedagogické Technické 
univerzity v Liberci.

Při povodních, které postihly Frýd-
lantsko v roce 2010, obětavě nejen or-
ganizoval pomoc, ale sám se, ač ne zcela 
zdravý, do záchranných prací zapojil. Ná-
sledně se projevily jeho skryté choroby 

v plné síle a pater Miloš zemřel, když 
se v Hejnicích slavilo 10. výročí založe-
ní mezinárodního centra. Je pohřbený 
v kryptě hejnického kostela, kam při na-
šich akcích v tomto místě směřují i naše 
kroky a společnou modlitbou vzpomíná-
me tohoto mimořádného člověka. Prof. 
JUDr. Jiří Tretera, OP, velký přítel patera, 
mi před několika roky řekl „Až po jeho 
smrti si řada činovníků uvědomila, kdo 
odešel a jak nám bude chybět“.

Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ
velitel Severočeské delegace
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Tato kapitola z dějin české liturgic-
ké úcty k příteli Páně je poněkud 
smutná, neboť pojednává pouze 

o zaniklém. Z velmi skrovného počtu 
známých oltářů, které byly ve středo-
věku (spolu)zasvěceny sv. Lazarovi, se 
nedochoval žádný. Hned úvodem budiž 
řečeno, že v úředních pramenech církev-
ní správy, které jsou dnes k dispozici, lze 
dohledat pouze takové oltáře, které byly 
beneficiátními. Jinak řečeno takové, s ni-
miž byl spojen finanční příjem, nejčastěji 
ve formě renty, která umožňovala výživu 
samostatného správce oltáře, pro něhož 
se vžilo označení oltářník (altarista). Ten 
pak ve stanovených dnech u oltáře sloužil 
mše. V chrámech tak mohly stát i další 
oltáře svatolazarského zasvěcení, které 
však nebyly beneficiátní a tudíž pouze 
občasné bohoslužby u nich zajišťoval ob-
vykle některý z farářových vikářů. Ani 
těch však jistě nebylo mnoho.

Založení oltáře sv. Lazara a Marty ve 
staroměstském kostele sv. Mikuláše 
bylo rychlou reakcí na převezení části 
ostatků sv. Lazara, jež v benediktinském 
klášteře v alsaském Andlau získal král 
Karel, do českého království v roce 1354. 
Oltář totiž vznikl již roku 1358. Přestože 
disponujeme jedinou zprávou o něm, 
kterou přinášejí konfirmační knihy 
arcibiskupství pražského v souvislosti 
s ustanovením prvního oltářníka (26. 
října 1358), jsou některé důležité sku-
tečnosti známy. Patronátním právem 
k němu disponovali sám farář od sv. 
Mikuláše mistr Dětlev Stormer a staro-
městský měšťan Henslin Meynhardův. 
Patronátní právo obou mužů lze v tomto 
případě ztotožnit s právem zakladatel-
ským, neboť k založení oltáře nedlouho 
předtím, někdy před 24. červencem, 
kdy jsou založeny libri erectionum, jež 
fundaci tohoto oltáře neobsahují. Oba 
muži byli dosti vlivní. Dětlev Stormer 
přešel na místo mikulášského faráře jako 
viceděkan kaminské (dnes Kamień Po-
morski) biskupské kapituly a od září výše 
zmíněného roku byl generálním vikářem, 
tedy pravou rukou arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic a zároveň jeho kancléřem. 
Navíc byl nějak spřízněn s druhým pat-
ronem oltáře Henslinem, jež byl společně 
se svým bratrem Wolframem držitelem 
patronátního práva i k samotnému sva-

tomikulášskému chrámu a Dětleva tak 
na místo faráře navrhoval jen o pár týdnů 
dříve. Oba bratři Meynhardové náleželi 
k nejvlivnějšímu staroměstskému patri-
ciátu – jejich výstavný dům obsahoval 
soukromou kapli Všech svatých, k níž 
byl dosazován i vlastní kaplan. Wolflin 
Meynhardův zastával úřad vyšehrad-
ského purkrabí. Již z těchto konstato-
vání vyplývá, že svatolazarský oltář lze 
považovat za prestižní fundaci. Výše 
finančního zajištění oltářníka (prvním 
byl kněz Mořic, syn Jakuba z Noutonic) 
není známa, podobně ani další obsazení 
beneficia, které jistě s počátkem husitství 
zaniklo.

Mimo Prahu víme prozatím jen o králov-
ském městě Budějovicích, jako jediném, 
kde byl ve středověku zřízen svatolazar-
ský oltář – stalo se tak ve farním kos-
tele zasvěceném sv. Mikuláši. Oltář sv. 
sourozenců Marie Magdaleny, Marty 
a Lazara je poprvé zmíněn 15. května 
1376, kdy byla uskutečněna jeho funda-
ce. Základní renta, vynášející ročně šest 
kop grošů, byla zajištěna na pozemcích 
rytíře Viléma z Čakova, který byl starším 
bratrem budějovického faráře Bohuňka, 
jenž, jak se zdá, mohl jeho založení ini-
ciovat. Na beneficiátní, tedy spravovaný 
k tomu určeným knězem, byl oltář po-
výšen 10. prosince téhož roku. S žádostí 
přijel do Prahy sám farář Bohuněk a 

příslušnou stvrzující listinu si nenechal 
vystavit od generálních vikářů, jak bylo 
běžné, nýbrž mimořádně od samotného 
arcibiskupa Jana z Vlašimi. To dokazuje, 
jak faráři na tomto oltáři záleželo. Prv-
ním oltářníkem byl 19. prosince 1376 
ustanoven Mikuláš, syn budějovického 
řezníka Wolflina. Jako patron oltáře je 
tehdy uveden budějovický měšťan Ulli-
nus, který byl, jak se zdá, příslušníkem 
rozvětveného rodu Harrocherů, k němuž 
náleželi i rytíři z Čakova a tedy také sám 
farář. To by vysvětlovalo i skutečnost, že 
v případě tohoto jediného oltáře ze všech 
v budějovickém farním kostele, si farář 
nevyhradil podíl na patronátním právu. 
To tak mělo být rezervováno výlučně pro 
příslušníky uvedeného rodu. S tím kore-
sponduje dobře i samotné patrocinium 
oněch sv. sourozenců, jak je výslovně 
jmenováno, neboť rodina Ježíšových přá-
tel z Bethanie se jistě jevila realističtějším 
příkladem následování, než Svatá Rodi-
na nazaretská. Oltář pak od osmdesá-
tých let průběžně získával další renty od 
budějovických měšťanů, obvykle ve výši 
kolem půl kopy grošů renty. Významně 
pak přispěl roku 1386 půldruhou kopou 
opět farář Bohuněk, jenž navíc na oltář 
pamatoval ve svém testamentu z roku 
1406 (kromě osobních fundací opět jako 
na jediný ze všech ostatních), tentokrát 
rentou ve výši dvou kop grošů. Tím se 
roční příjem oltáře navýšil celkem již na 

Jan Adámek

Svatolazarská úcta
ve středověkých

Čechách
II. 

OLTÁŘNÍ PATROCINIA
Jan Adámek,
postulant
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22 kop a 42 grošů (tedy 1362 grošů) a 
stal se tak finančně nejlépe zajištěným 
oltářem z 18 beneficiátních oltářů, kte-
ré tehdy v budějovickém farním chrámu 
stály. Z kněží, kteří spravovali oltář po 
Mikuláši Wolflinovu je znám v roce 1407 
zmíněný Ondřej Pacovský. Později zde 
působil Jan Schauflerův, kterého po smrti 
v roce 1435 vystřídal František, dosavadní 
oltářník sv. Petra a Pavla. V roce 1467 byl 
oltářníkem jistý Wolfgang a po něm od 
roku 1473 Michael Geldl. Oltářnictví tak 
fungovalo i celé století po založení a ko-
nec mu zřejmě učinila až radikální pře-
stavba kostela, uskutečňovaná od roku 
1517. Požár roku 1641 pak snad sežehl  
i poslední možné pozůstatky z výzdoby 
jeho retabula. I tak byl svatolazarský oltář 
farního kostela katolických Českých Bu-
dějovic v liturgickém provozu znatelně 
déle než oba pražské, jimž udělaly konec 

zmatky a násilnosti, vzešlé z představ 
Husových následníků o reformě církve.

Další svatolazarský oltář se snad již kolem 
roku 1360 rozhodl založit staroměstský 
měšťan Ješek z Kutné Hory v nejvýznam-
nějším kostele Starého města Pražského, 
chrámu Panny Marie před Týnem. Od 
tohoto roku shromažďoval renty, pojiš-
těné na nemovitostech staroměstských 
i novoměstských měšťanů. Po dvou 
desetiletích předstoupil 10. srpna 1380 
před úřad generálních vikářů, kterým 
předložil šest rentovních listin, znějících 
na celkovou sumu deseti kop pražských 
grošů ročního příjmu, tedy 600 grošů, a 
požádal o jejich potvrzení a o povýšení 
oltáře na beneficium. Předložené listiny 
dosvědčovaly nákup peněžních rent v le-
tech 1363–1377. Generální vikářové potvr-
dili, že Ješek pro spásu duší svých rodičů  

i dalších předků vyzdvihl v kostele Pan-
ny Marie před Týnem oltář ke cti sva-
tých Bartoloměje, Marty a Lazara, po-
tvrdili také předložené listiny a prohlásili 
oltář za samostatné beneficium. Hned tři 
dny poté byl jako rektor – oltářník – no-
vého oltáře potvrzen Mikuláš z Ratiboře, 
jehož navrhl zakladatel oltáře Ješek.

O tři léta později pak došlo k původ-
ně asi nezamýšlenému činu, když se 
Ješek z Kutné Hory rozhodl obdarovat 
oltář dalšími rentovními příjmy, nikoliv 
ovšem jejich přidáním k předchozím, ale 
založením beneficia pro druhého oltář-
níka. Do pražské arcibiskupské kance-
láře se 19. srpna 1383 dostavil tento de-
signovaný druhý oltářník, byl jím Petr 
z Prčice a jménem Ješkovým předložil 
instrument veřejného notáře Mikuláše 
Hoka z 2. května 1383, který ověřoval šest 
listin zajišťujících příjem ve výši šesti kop 
pražských grošů. 

Dále předložil instrument veřejného 
notáře Mikuláše Matějova z Prahy ze 
17. srpna 1383, který potvrzoval někte-
rá ustanovení Ješkova testamentu, jenž  
v době sepisování instrumentu již ležel 
na smrtelné posteli. Odkázal osm kop 
grošů roční renty na stavbu oltáře (pro 
constructione altaris sub titulo ss. Bart-
holomei, Lazari et Marthe). Další tři kopy 
roční renty odkázal na konání anniversá-
rií (výročních zádušních bohoslužeb) ze 
spásu duše své a svých zesnulých manže-
lek Kláry a Mary. Ješkova dcera Helena, 
kterou měl s Klárou, byla povinna ke 
každé ze zádušních bohoslužeb rozdělit 
45 grošů takto: 10 grošů na svíce, za zvo-
nění, vigilie, zpívanou zádušní mši faráři 
kostela P. Marie před Týnem 10 grošů, 
oltářníkovi za vigilie a zádušní mše 20 
grošů a na chléb rozdělovaný chudým 
před branami kostela 5 grošů. Svíce, které 
zůstaly po slavení těchto slavných bo-
hoslužeb, se měly v průběhu roku pálit 
při bohoslužbách před jím založeným 
oltářem. Dalších 45 grošů mělo být vy-
dáno na výroční zádušní bohoslužby za 
Helenu, až tato zemře. Dokud však bude 
živa, je povinna vydávat je každoročně na 
opravy výzdoby oltáře a na jeho aparát 
(tj. zejména oltářní plátna, antependium, 
svícny, kříž, kalich a mešní paramenta). 
Konečně budoucí oltářník předložil dvě 
listiny, zajišťující roční příjem ve výši 
pěti kop grošů. Generální vikář všechny 

čtyři předložené dokumenty ratifikoval 
a zřídil nové beneficium. Písemnos-
ti však nikde neuvádějí, že šlo vlastně  
o zřízení druhého oltářnického místa při 
již existujícím oltáři – to vyplyne teprve 
ze zpráv o obsazování těchto míst nový-
mi oltářníky. Právě zmíněný Petr z Prčice 
se stal prvním oltářníkem druhého be-
neficia při oltáři po deseti dnech, když 
byl 29. srpna 1383 potvrzen generálním 
vikářem. Petr při svém oltáři setrval až 
do 29. května 1392, kdy si vyměnil půso-
biště s mistrem Vítem, farářem kostela 
sv. Vavřince na Újezdě, který tak odtud 
přešel k týnskému oltáři. Bezprostředně 
před svým odchodem zakoupil oltářník 
Petr k oltáři rentu o výnosu jedné kopy 
grošů, snad z důvodu vyrovnání jeho vý-
nosu s farářským místem u sv. Vavřince. 
Oltářník mistr Vít, působící zároveň jako 
advokát při arcibiskupské konsistoři, vy-
měnil po šestnácti letech, na konci břez-
na 1408, své místo za faru v Sobčicích a 
novým oltářníkem se tak stal dosavadní 
sobčický farář Mikuláš Kundolt.

Zajímavější je starší linie oltářníků. Po 
smrti prvního z nich, Mikuláše z Ratibo-
ře, nastoupil 13. prosince 1389 jiný kněz 
Mikuláš, který byl v úzkém příbuzen-

ském poměru s patronem oltáře. Tím 
byla tehdy již Helena, dcera zakladatele, 
která se provdala za Jana, syna Petra, mi-
stra stavby pražské katedrály (magister 
fabricae ecclesiae Pragensis), tedy slav-
ného Petra Parléře. Jan byl sám ředitelem 
stavby v letech 1398–1406. Oním novým 
správcem oltáře byl kněz Mikuláš, bratr 
jejího manžela, tedy její švagr a Parlé-
řův syn. Heleniným prvním manželem 
byl Petr Rotlew, příslušník významného 
patricijského rodu, jehož staroměstský 
palác získal a roku 1383 předal král Vác-
lav IV. univerzitní Karlově koleji (dnešní 
Karolinum). S ním měla syna Alberta, 
pozdějšího malíře, sochaře a kameníka, 
pracujícího v parléřovské huti. Z důvodu 
opominutí jeho podílu na výkonu patro-
nátního práva k oltáři, byl od listopadu 
1397 do ledna 1398 veden spor, uzavřený 
rozhodčím výrokem doktora dekretů a 
pražského kanovníka Jaroslava z Pořeší-
na dne 8. ledna, kdy bylo stanoveno, že 
k oltáři prezentují  Albert a Petr Rotlewo-
vé společně s Janem Parléřem, jakožto 
ochráncem sirotků po zemřelé Heleně. 
Mikuláš Parléř (zde jmenovaný jako 
Mikuláš Synek) poté na své oltářnictví 
rezignoval. Vzápětí, dne 16. ledna 1398 

prezentovali společně Albert s bratrem 
Petrem a Janem Parléřem nového du-
chovního, Mikuláše z Lovosic. Ten zde 
byl oltářníkem snad ještě roku 1403, byť 
v říjnu roku 1401 ustanovil vykonavatele 
své poslední vůle. Další údaje o osobách 
oltářníků postrádáme (informace uvádě-
né V. V. Tomkem v Dějepisu města Prahy 
sv. V. k roku 1417 patří k jinému oltáři).

Proč celý tento rozvláčný výklad. Pat-
rony oltáře byli totiž přední pražští uměl-
ci (i sám oltářník Mikuláš snad ovládal 
řemeslo) a je tak více než pravděpodobné, 
že se to projevilo na umělecké výzdobě 
jejich rodového oltáře, upravovaného po 
roce 1383, která mohla mít mimořádnou 
úroveň. Kvůli zániku oltáře jsme tak zřej-
mě ochuzeni o jedno z nejkvalitnějších 
uměleckých ztvárnění (nejen) sv. Lazara 
v českém středověku. Oltář za působení 
Jana Rokycany nebo jeho nástupců za-
nikl a nebyl obnoven. Alespoň v nejstar-
ším známém popisu Týnského chrámu, 
obsaženém v díle tamního faráře Jana 
Floriana Hammerschmidta Prodromus 
Gloriae Pragenae z roku 1723, o něm není 
žádná zmínka.
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Je možno shrnout, že všechny tři sva-
tolazarské oltáře byly prestižními fun-
dacemi, zejména osobami zakladatelů 
či patronů. Co překvapuje, je absence 
svatolazarského oltářního patrocinia 
v pražské katedrále, v jejímž pokladu 
se nacházela významná část ostatků sv. 
Lazara. Mezi patrocinii 90 tamních oltá-
řů však chybí, naproti tomu Lazarovým 
sestrám tu byly zasvěceny samostatné 
oltáře – sv. Marii Magdaleně dokonce 
dva (jeden ve stejnojmenné kapli).

Bibliografická poznámka:

Oběma pražským staroměstským svato-
lazarským oltářům nebyla dosud věnována 
samostatná pozornost, odkazujeme tedy 
na pramenný materiál, vydaný ve známých 
edicích. Pro oltář v Týnském chrámu: Libri 
erectionum archidioecesis Pragensis saeculo 
XIV. et XV. Liber II., Pragae 1878, č. 297 a 346; 
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica 
Pragensem per archidioecesim. Liber tertius et 
quartus ab anno 1373 usque ad annum 1390 
(ed. J. Emler), Pragae 1879, s. 131, 157, 217; Libri 
quinti confirmationum ad beneficia ecclesiasti-

ca per archidioecesim Pragenam (ed. F. A. Tin-
gl), Pragae 1865 et 1866, s. 127, 301; Soudní akta 
konsistoře pražské (Acta judiciaria consistorii 
Pragensis) (ed. F. Tadra), III, IV, V a VI, Praha 
1896, 1898, 1899 a 1900 – str. podle rejstříků. 
K osobám některých patronů a oltářníka Mi-
kuláše srov. Encyklopedie architektů, stavitelů, 
zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004 

– zvl. hesla Parléř Jan (2), s. 472n, Parléř Mi-
kuláš, s. 477n a Rotlev Albert, s. 562. Pro oltář 
v kostele sv. Mikuláše: Liber primus confirma-
tionum ad beneficia ecclesiastica Pragensem 
per archidioecesim… inchoans ab anno 1354 
usque 1362 (ed. F. A. Tingl), Pragae 1867, s. 70. 
V případě budějovického svatolazarského ol-
táře je možno odkázat na knihu Katedrála 
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (J. Adá-
mek – J. Hansová – D. Kovář – R. Lavička –  
Z. Mareš – Z. Thomová), České Budějovice 
2015 (2. vydání), s. 56-59, 76.

Obrázky:

Na str. 4: Juan de Plandes (1460–1519), 
deska Vzkříšení Lazara, původně v chrá-
mu v Palencii, je v současnosti umístěna 
v Museo del Prado. Z archivu autora.

Na str. 5: Farní kostel sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích v době, kdy 
v něm byl zbudován oltář sv. sourozenců 
Marie Magdalény, Marty a Lazara, krát-
ce před započetím vrcholně gotických 
úprav. Zdroj: http://www.apl.quin.cz/3d/
katedrala-cb/.

Na str. 6: Nicolas Froment (1435–
1484/85), střední deska z křídlového ol-
táře sv. Lazara, Marty a Marie Magdaleny 
z roku 1461 z neznámého chrámu, dnes 
ve sbírkách Galleria degli Uffizi. Podobný 
deskový obraz mohl zdobit i českobudě-
jovický oltář sv. sourozenců Marie Mag-
daleny, Marty a Lazara. Z archivu autora.

Na str. 7: V chrámu P. Marie před Tý-
nem, hlavě všech staroměstských koste-
lů (zde na litografii Vincence Morstadta 
z doby před r. 1835) byl svatolazarský ol-
tář postaven v roce 1380, od roku 1383, 
odkdy byl spravován dvěma oltářníky, 
docházelo k jeho úpravám, podle všeho 
prostřednictvím parléřovské hutě. Z ar-
chivu autora. První apoštolský nuncius v Česko-

slovensku, J. Em. kardinál Giovan-
ni Coppa oslavil 9. listopadu 2015 

své 90. narozeniny. Tato výjimečná pří-
ležitost nám dala možnost v modlitbě být 
s otcem kardinálem, který se tak hluboko 
zapsal do českých církevních dějin i do 
srdcí našich věřících.

Giovanni Coppa se narodil v Albě, 
v severoitalské provincii Cuneo v roce 
1925. V čase druhé světové války studoval 
filosofii a teologii v tamním semináři a 
roku 1949 byl v rodné diecézi vysvěcen 
na kněze. Následně dosáhl doktorátu 
na Katedře filosofie a latinské literatu-
ry Katolické univerzity Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova v Miláně, současně však 
také studoval němčinu v Goethe Insti-
tutu v Římě. V roce 1953 byl povolán na 
vatikánské Apoštolské kancléřství, o pět 
let později byl zařazen na zdejší Státní 
sekretariát.

Z podnětu kardinála Giovanniho 
Battisty Montiniho (pozdějšího papeže 
Pavla VI.) se roku 1963 pustil do studia a 
překladu slova, která mi před více než 30 
lety při jedné pracovní audienci řekl Boží 
služebník Pavel VI.: nejvýznamnějších 
latinských církevních otců, sv. Ambrože, 
a v následujících více než 30 letech po-
stupně vydával komentované výbory a 
překlady jeho díla i kritické studie. Toto 
téma je životním osudem otce kardinála 
a zabývá se jím dodnes.

V roce 1979 byl jmenován titulárním 
arcibiskupem sertským a v lednu násle-
dujícího roku přijal ve vatikánské bazi-
lice sv. Petra biskupské svěcení z rukou 
papeže Jana Pavla II. O deset let později, 
30. června 1990, se ujal náročného díla 
obnovy jako první apoštolský nuncius 
v Československu po pádu komunismu. 
Po rozpadu společného státu působil 
od 1. ledna 1993 v České a současně  
i Slovenské republice a od 1. března 1994 
výhradně v České republice. Funkci apo-
štolského nuncia v ČR vykonával do 19. 
května 2001. Na podzim roku 2007 jej 
papež Benedikt XVI. jmenoval kardi-
nálem s titulárním kostelem sv. Lina v 
Římě, k jehož oficiálnímu převzetí došlo 
27. ledna 2008.

Měli jsme možnost se s o. kardinálem 
během jeho působení v Čechách často 
scházet. Je to muž moudrý, pokorný a 
chápavý. Osvojil si češtinu a během kázá-
ní jí rád používal – první takové veřejné 
vystoupení bylo v roce 1990 při oslavách 

K významnému životnímu výročí
Kardinála Giovanniho CoPPy

Celý náš život je zlatou nití, 
kterou pro nás rozvinula dobrota nebeského Otce

sv. Václava. Svá léta strávená v Praze ve 
funkci apoštolského nuncia považuje za 

„nejkrásnějších jedenáct let života“. Rád 
navštěvoval nemocné u sester boromejek 
v Nemocnici pod Petřínem. 

Otec kardinál se tak sžil s českým 
prostředím, že dobře chápe i české vti-
py – v neposlední řadě přijal i skutečnost, 
že jej Mons. Jiří Reinsberg rád tituloval 
jako „veselou kopu“… Otec kardinál se 
celou řadu let živě zajímá o dění v Řádu 
sv. Lazara a naposledy jsme měli příleži-
tost k setkání v r. 2012 v Římě. Snad se 
v pořádku setkáme také na podzim při 
příležitosti Velké generální kapituly.

S použitím materiálů Pražského arcibis-
kupství

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Mottem článku jsou slova, která otci 
kardinálu Coppovi řekl při jedné pra-
covní audienci Svatý otec Pavel VI.

Naši jubilanti
Velitel Slovenské komendy Mgr. Radovan Ocsovay, KCLJ, oslavil 21. února (febru-
ára) své čtyřicáté narozeniny. Slovenská komenda pod jeho vedením dosáhla řady 
významných úspěchů v duchovní i charitativní oblasti. Přejeme bratru Radovanovi 
plné štěstí a hojné radosti z rodiny i práce pro Řád.

A.S.

Aleš Randl, BLJ, oslavil 8. února 45. narozeniny. Plně oceňujeme jeho záslužnou 
práci při vedení jednotky Jižní Čechy Lazariánské pomoci. Pomoc při povodni a při 
zajišťování prostředků pro Opařany jsou nejlepší propagací Řádu v jižním regionu. 
Přejeme bratru Alešovi ještě mnoho dalších osobních i lazariánských úspěchů.

A.S.

Mgr. Libor Černý, BLJ, oslavil dne 8. února letošního roku své čtyřicáté narozeniny. 
Za dva roky svého členství v řádu se stal výraznou osobností Pražské komendy a 
zasloužil se o rozšíření spolupráce s Řádem křižovníků s červenou hvězdou. Do 
dalších let mu přejeme vše dobré.

A.S. 
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Rytíři Řádu Svatého Lazara dorazili 
na polské území v XIII. století a 
brzy začali spravovat lazarety ve 

Slezsku, ve Velkopolsku a v Západním 
Pomořansku. V současné době jsou s je-
jich činností stále spojována dvě místa. 
Prvním z nich je poznaňská osada pro 
připomenutí tam kdysi existujícího lep-
rosária, stále nesoucí název Svatý Lazar, 
druhým místem je nenápadný cihelný 
jednolodní gotický kostel, situovaný 
blízko ulice Traugutta (dříve Klášterní 
ulice) ve Vratislavi.

První vratislavský kostel zasvěcený 
Svatému Lazarovi byl zmíněn v doku-
mentu biskupa Tomáše I. již v roce 1260. 
Kostel byl pravděpodobně postaven 
biskupem za vlády knížete Jindřicha I. 
Bradatého, svatyně byla spojena s neda-
lekým leprosáriem pro muže, zmíněným 
v letech 1214–1217. Objekty se tehdy na-
cházely mimo hranice města, při cestě ve-
doucí z Vratislavi do Olavy, blízko osady 

valonských tkalců. Během tohoto období 
bylo toto centrum jakousi kombinací ne-
mocnice, hospice a útulku pro chudinu. 

Kolem roku 1400 nemocnice pro ma-
lomocné začala přijímat rovněž pacienty 
s jinými nakažlivými nemocemi, i když  
v roce 1540 jsou v dokumentech zmíněni 

„malomocní od Svatého Lazara”. V roce 
1526 pod tlakem protestantské městské 
rady nemocnice změnila svůj profil a 
byla transformována na domov péče 
pro pacienty s pohlavními nemocemi. 
Během inspekce roku 1651 bylo zjištěno, 
že kostelík již patří do farnosti Svatého 
Mořice a v nemocnici bydlelo 7 chudých, 
z toho jeden protestant. V roce 1800 změ-
nila existující nemocnice svoje zaměření, 
byla změněna na domov pro seniory. Po 
sekularizaci v roce 1810 nemocnice stále 
podléhala biskupství a domov jménem 
biskupa spravoval člen katedrální kapitu-
ly. V roce 1814, na místě dřívější dřevěné 
budovy podle projektu Karla Gottfrieda 

Kostel Svatého Lazara ve Vratislavi
Norbert Wójtowicz, KLJ

Geisslera byla postavena budova zděná, 
která byla rozšířena v roce 1858. 

Současná svatyně s klenutým stropem 
lodi, podporovaným středním pilířem, 
pochází z 2. poloviny XIV. století. Byla 
opakovaně svědkem bouřlivé historie 
města. V roce 1474 během bojů mezi 
spřízněnými polsko-českými vojsky Vla-
dislava Jagellonského a uherskými vojsky, 
byl kostel opevněným velitelským stano-
vištěm uherského krále Matyáše Korvína. 
Následně během III. slezské války v roce 
1757 byl obsazen pruskými jednotkami 
oblehajícími město, odkud jej ostřelova-
ly. Výsledkem bylo poškození západní 
strany chrámu. Později, na počátku XX. 
století v souvislosti s plány na rozšíření 
ulice, se diskutovalo o demolici zničené 
kostelní stavby, ale nakonec se rozhodlo 
o její opravě, uskutečněné v roce 1907, a 
o doplnění vnitřních maleb v roce 1930. 
Následné negativní osudy kostelíka jsou 
spojené s obdobím II. světové války. 

Během obležení „Festung Breslau“ pro-
bošt farnosti Svatého Mořice, kněz Paul 
Peikert, poznamenal: „kostel a budovy 
Svatého Lazara byly vážně poškozeny” 
(8. března 1945) a „zasypány bombami 
při ulici Klosterstraße 58“ (nemocnice 
Lazara) a „následně byly vyproštěny” 
(10. března 1945). V důsledku válčení 
bylo zničeno kokem 20% budovy, zni-
čená byla střešní krytina, část krovu a 
kamenné rámování oken. Chrám pak 
také ztratil cenný interiér. Budova byla 
opravena v letech 1946–49 a stala se 
pomocným kostelem farnosti Svaté-
ho Mořice. Během „tisícileté povodně”  
12. července 1997 byla budova 5 dní zapla-
vena vodou. Na konci 90. let XX. století 
byl objekt vysušen a restaurován.

Vratislavský kostel Svatého Lazara je 
jednolodní chrám o vnitřních rozměrech 
12,7 na 7,9 metru. Někteří badatelé na 
základě dochovaných architektonických 
detailů tvrdí, že snad v minulosti objekt 
byl dvojlodní. V interiéru chrámu se do-
dnes zachoval gotický pískovcový držák 
kleneb ze XIV. století, gotický pískovco-
vý portál z XV. století, oltářní křídlo z II. 
poloviny XV. století, včetně barokní so-
chy Panny Marie vytesané do pískovce.
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oučasností řazen do tzv. „zlatého 
věku“ španělské mystiky, znamena-
jícího  hledání transparentnosti a 

opravdovosti  a současně podněcujícího 
rozkvět spirituality. Osuna je spojován 
s praxí modlitby usebrání jako jedné  
z cest zvnitřněného křestanství;  odborné 
práce naznačují, že jeho Třetí  slabikář 
spirituality vede poutníka na cestu mod-
litby počínající „...prvními  doteky vlité 
milosti ...“ až po její (v nitru prožívanou?) 
plnost...; usebrání je přitom koncipováno 
jako  oproštění mysli od vnějších podně-
tů a současné soustředění, resp. aktivní 
směrování mysli. 

Osuna pocházel z rodiny, která byla  
dlouho ve službách hrabat z Ureni v se-
villské provincii; z jeho mládí je známo, 
že byl v r. 1510 přítomen obsazení Tripoli,  
v letech 1510–1513 podnikl pouť do Santi-
aga de Compostela, studoval na univer-
zitě v Salamance a přibližně ve věku 18 
let začal být přitahován kněžstvím. Po 
studiu základů latiny a rétoriky složil ko-
lem roku 1513  sliby v řádu Menších bratří, 
poté se nejméně osm let věnoval studiu 
humanitních oborů a filozofie a čtyři 
roky studiu teologie v řádovém domě v 
Alcala. Svátost kněžství obdržel kolem r. 
1519, kněžskou službu započal v Alcala, 
současně pokračoval v teologických stu-
diích.  Františkánský klášter  v Salceda, do 
nějž Osuna v r. 1523 vstoupil, byl jedním 
z osmi v kastilské provincii a zahrnoval  
i pět pousteven v horách. Osunův život 
byl vedle  dodržování  františkánských 
ideálů životem kázně, modlitby, meditace 
a praktikování usebrání, s cílem rozvoje 
vnitřní modlitby formuloval jako vodít-
ko pro meditaci tzv. maximy, které abe-
cedně seřadil; ty pak představují základ 
tří delších pojednání, z nichž první se 
týká  Kristova utrpení, druhé askeze a 
modlitby a poslední pak soustřeďování. 
První výtisk této práce vyšel v Toledu  
v r. 1527, pojednání bylo věnováno hraběti 
z Escalony; popularita  práce předzname-
nala další opakovaná vydání (s posledním  
v r. 1911).

V letech 1527–32 byl Osuna plně za-
městnán kázáním a psaním; před r. 1531 
byl zvolen komisařem pro oblast Indie, 
do tohoto postavení však z neznámých 

důvodů nikdy nenastoupil; zúčastňu-
je se generální kapituly františkánů  
v Toulouse, v Paříži vychází tiskem jeho 
osmdesát pět latinských kázání a do  
r. 1534 v Antverpách komentáře k evan-
geliu sv. Lukáše. Osunovy poslední práce 
reflektují Kristovo utrpení, zmrtvýchvstá-
ní a nanebevstoupení. Před návratem do 
Španělska v r. 1536/37 Osuna pravděpo-
dobně doprovázel kardinála Quiñonese 
do Říma; při svém dalším pobytu v Kas-
tilii sepsal pátý a šestý Slabikář, vyšly ve 
španělštině až po jeho smrti v roce 1540 
nebo 1541(?).

Osuna usiluje o to, aby dovedl čtená-
ře prostřednictvím modlitby k usebrá-
ní pomocí kontroly smyslů a zastavení 

„spekulativní“ činnosti mysli a rovněž  
o docílení harmonie mezi rozumem 
a emocionalitou; po úvodu vysvětluje  
v části III nutnost kontroly smyslů – je to 
víra, která člověka osvěcuje...; „vyprázd-
nění srdce“ – předznamenávající podle 
odborných hodnocení karmelitánskou  
spiritualitu – je u Osuny podmínkou, 
která by měla být dosažena vstupem do 
nitra... V kap.II je „srdce“ spatřováno jako 

„...puklá nádoba, jejíž střepy představují 
starosti běžného bytí, ...každá část...re-
prezentuje určitou...myšlenku“. Dle kap.
III je třeba nacházet určitý odstup od  

„...útěch, pocházejících z tohoto světa...“;  
v kap.VII rozebírá autor smutek, který – 
objeví-li se  během usebrání – je vhodné 
považovat za „dobrý“: na této cestě se vy-
skytuje a člověk se mu (z dnešních hod-
notících hledisek zdánlivě paradoxně) má  

„v srdci“ poddat (tj. uchopit ho prožitím); 
autor cituje, že „srdce moudrého muže je 
tam, kde je ...jeho smutek...“; nemá být 
vyhledáván, přijde-li však, adept má zů-
stávat v takovém stavu, dokud trvá; po 
očistě srdce se může (takový stav) obje-
vit (pozn.: na povrch mohou vystoupit  
i stavy jiné – strach, úzkost z ...možné  
trvalé záhuby..., apod.). Smutek tako-
vého druhu nepramení podle Osuny  
z nedostatku  zbožné oddanosti, avšak 
je smutkem na cestě pokročilosti a nato-
lik není možno identifikovat jeho zdroj 
či příčinu; autor připouští, že cesty jsou 
ovšem tak různé, jako lidská individua-
lita a usebrání by mělo být jednou z cest 

následování Krista (pobyt na poušti);  
v částech VII–IX doporučuje autor očistu 
myšlenek, činů, slov a chápání a upozor-
ňuje na rizika vyplývající z proměnlivosti 
vnitřních a vnějších stavů, nebo z posu-
zování pokroku prostřednictvím v medi-
taci se vyskytujících fenoménů a v tomto 
směru zůstává uměřený. V X. pojednání 
uvažuje o postupu na cestě sjednocení a  
zvažuje  dar pláče, v části XII. upozorňuje 
na rizika spoléhání na slyšení (vnějších 
nebo vnitřních) hlasů, které člověk vědo-
mě nevytváří (pozn.: jedná se o činnost  
probuzeného nevědomí s nutností pečli-
vého rozlišování), osvícený pohled je na 
nezbytnost očišťování zvláště krajních sta-
vů emocí…; Osuna spatřuje adepta na  ur-
čitém stupni pokročilosti jako usebraného 
(t.j. trvale si uvědomujícího své jednání) 
a se „srdcem“ klidným, uzavřeným a ne-
věnujícím tedy (nadměrnou) pozornost 
záležitostem „tohoto“ světa.

Odborná literatura při rekapitulaci a 
vyjasňování pojmu „usebrání“ v mysli  
dovozuje, že toto je pro Osunu součástí 
ústní, mentální a pasivní (vnitřní)  mod-
litby; usebrání by současně mělo být stá-
lým (alespoň v nějaké míře) vědomým 
konáním a jednáním, avšak se součas-
ným zachováním duchovní otevřenosti 
pro věci nadpřirozeného charakteru. 
Srovnání se sv. Terezií od Ježíše nazna-
čuje Osunův vliv na karmelitánské autory 
(patrný zvl. u sv. Jana od Kříže), avšak 
současně je  shledáván i vliv některých děl  
františkánského terciáře Ramona Lulla 
(Ars amativa a Knihy o kontemplaci) na 
Osunu.

Francisco de Osuna je literárními zdro-
ji hodnocen jako „mistr vnitřní spirituali-
ty“ a třetí Slabikář – podle něhož se adept 
má začít učit ABC postupu na duchovní 
cestě – je  popisován jako významné dílo 
františkánské spirituality ve Španělsku.  
Z jeho osnovných linií mohou pak ak-
centy na trvalé vědomé jednání v denním 
životě, na prvky duchovní očisty, avšak 
i – možná překvapivě – na úlohu smutku  
v  praxi kontemplace (srv. List biskupům 
O některých aspektech křesťanské medita-
ce z 15/10/1989) poskytovat orientaci při 
plnění charitativních úkolů v současném 
typu pluralitní společnosti.

Francisco de Osuna (1492–1540)85Prof. MUDr.
Oskar Andrysek, KLJ

Milý Oskare,
nastávají v životě chvíle na malá zastavení, možná 

i ohlédnutí.
Musím se přiznat, že kdyby tento čas nenastal, 

těžko bych se odhodlal k veřejnému vyznání, které 
patří především Tobě. Čas našeho prvního setkání 
lze počítat od Tvého vstupu do Řádu. Jasně si pama-
tuji na den, kdy jsi předstoupil s pečlivě připrave-
ným osobním programem, kterým jsi chtěl být pro 
Řád užitečný. Bylo to na samém začátku vstupu této 
komunity a do nově utvářené společnosti. Od této 
chvíle se stal Tvůj program nosným pro všechna 
další jednání a vize budoucnosti Řádu. Jsem velmi 
rád, že jsem společně s několika dalšími členy mohl 
být přítomen a podílel se na realizaci Tvých myšle-
nek a praktických projektů, které byly vždy obtížné. 
Vždyť i doktorka Svatošová, která je v současnosti 
pasována na zakladatelku hospicového hnutí se 
chodila na naše schůzky učit základům. Rád bych, 
a to i pro ostatní členy připomenul, že vlastně první 
hospic je Štrasburg. A to Tvým osobním přičiněním 
a také tím, že jsi sehnal prvních patnáct milionů, 
což byla částka pro start této činnosti podmínkou. 
Některé Tvé vize předběhly dobu a společnost na 
ně nebyla připravena. Je to především problema-
tika domácí péče o těžce nemocné pacienty. Tvoje 
osobní spolupráce a program s prof. Pannutim 
(ANT) a snaha převést tyto myšlenky pomocí 
CZANTu do našich zdravotnických struktur byla 
pouze impulzem, který je teprve v současnosti zcela 
normálním postupem. Vše jsi popsal, publikoval 
a v odborných kruzích tím získal uznání. Málo-
kdo z laické veřejnosti se s těmito články seznámí, 
a proto využívám této vzácné chvíle k veřejnému 
poděkování nejen svým jménem. Ještě bych rád 
připomněl těžké období, kdy jsi společně se svojí 

ženou Renátou zahájil a v samém začátku téměř nadlidským úsilím po 
několik let rozbíhal nemocnici v Měšicích, kterou jsi dokázal provést až 
do nynější a stabilnější doby.

Milý Oskare, rytíři, není mnoho těch, kteří rytířskými skutky zosobňují 
svůj život.

Zvoláním ATAVIS ET ARMIS se domnívám, že je Tvými skutky tento 
obsah naplněn.

Miroslav Hoza, rytíř OSLJ

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ
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Mše k poctě řádového patrona sv. Basila Velikého, 5. ledna 2016

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

zprávy z komend lazariánská pomoc

LAZARIÁNSKÁ POMOC
RECEPTORIE

www.lazarianskapomoc.eu

Vánoce s Lazariánskou pomocí

Poslední sobotu před Vánocemi navštívi-
la naše Jihočeská jednotka LP-Receptorie 
již potřetí Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením v Oseku, kde jsou v péči 
sester muži s různým postižením, zejmé-
na mentálním.

Naše jednotka LP zde v pravidelných 
měsíčních intervalech organizuje vol-
nočasové aktivity pro klienty Domova. 

„Pánové“, jak jim po domluvě s perso-
nálem říkáme, si mohou vybrat aktivity 
podle svých zájmů, popřípadě mohou 
absolvovat všechny aktivity, které jim 
připravíme. Největší zájem je o zpívání, 
pohybové hry, rukodělné práce a jedno-
duché kruhové tance.

Na první návštěvě měli někteří z nás 
zprvu pocit nejistoty, zda dokážeme 

„pány“ zaujmout.  Zda nás přijmou mezi 
sebe, zda pochopí, co jim říkáme, zda 
nebudou agresivní a další pochyby. Když 
jsme tam v prosinci šli potřetí, byli jsme 
mile překvapeni, že se na nás „pánové“ 
těšili a očekávali nás už u brány Domova. 
Jakmile nás uviděli, běželi nás vítat s ote-
vřenou náručí. Byl to pocit k nezaplacení, 
když přemýšlíte, kdo komu vlastně dává 
víc… 

První dvě návštěvy byly v duchu 
dvou pilířů Řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského – Rytířství a Charita, a především 
seznamovací. Tentokrát jsme využili 
předvánočního času a v duchu třetího 
pilíře – Křesťanství, jsme se s obyvateli 
Domova podělili o radostnou zvěst, že se 
v Betlémě narodil Boží syn. Pomocí ob-
rázků jsme „pánům“, z nichž někteří jsou 
mentálně na úrovni dětí, vyprávěli pří-
běh o narození Páně. Jednotlivé obrázky 
jsme prokládali zpěvem koled. Mnozí  
z „pánů“ nás mile překvapili svým úžas-
ným zpěvem, který doprovázeli cinká-
ním na zvoneček. S těmi zručnějšími 
jsme poté připravovali nepečené vánoční 

cukroví, opět za zpěvu koled. Naši ná-
vštěvu jsme nakonec ukončili kruhovým 
tancem v rytmu hebrejských písní. 

Naší březnovou návštěvu Domova by-
chom rádi, opět v duchu křesťanského 
pilíře, využili k výletu na křížovou ces-
tu v přírodě. U jednotlivých zastavení 
křížové cesty bychom rádi povyprávěli 
o událostech Velké noci. Jsme rádi, že 
se naše schůzky staly pravidelnými a 

Členové Pražské komendy navštívili 
dne 24. 2. výstavu Bez hranic. Umění  
v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 
ve Valdštejnsé jízdárně. Odborný výklad 
poskytli historici umění, naši spolubratři 
Jan Royt a Jiří Kuthan.

—red

Pražská komenda zahájila nový rok jako 
obvykle mší ve Svatováclavské kapli v ka-
tedrále sv. Víta u příležitosti svátku jed-
noho z řádových patronů sv. Basila. Po 
mši byl jeden z koncelebrantů, velmistr 
a generál Rytířského řádu křižovníků  
s červenou hvězdou Josef Šedivý vyzna-
menán mezinárodním záslužným křížem 
Řádu sv. Lazara. Při téže příležitosti ob-
držel vedoucí sekretariátu arcibiskupa 
pražského a ceremoniář arcibiskupství 
Vojtěch Mátl stříbrný záslužný kříž ČVP 
Pro Fide et Merite.

—red

že můžeme naplňovat slovo Evangelia 
podle sv. Matouše: „Nechte maličkých 
přijíti ke mně, neboť jejich je Království 
nebeské.“ (Mt 19,14).

O našich dalších aktivitách budeme 
čtenáře Reunionu průběžně informovat.

Vojtěch Pekárik
Jihočeská jednotka LP-Receptorie 
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

Philippe de Courcillon, markýz 
de Dangenau, hrabě de Merle a Civray, 
vikomt de Saintré, baron de Sainte-Her-
mine a Saint Armand, rytíř královských 
řádů, velmistr Vojenských a špitálních 
řádů Panny Marie z Hory Karmel a sva-
tého Lazara z Jeruzaléma (1683-1720)

Štít rodového erbu: Ve stříbrném štítě 
červené kosmé břevno tvořené routami, 
provázené vlevo modrým lvem. Na obou 
kresbách je vložen do druhého a třetího 
pole čtvrceného štítu, v jehož prvním a 
čtvrtém poli je znak spojených řádů (Ve 
stříbře fialově a zeleně štenýřem čtvrcený 
heroldský kříž). Na první kresbě (podle řá-
dového armoriálu) je štít podložen křížem 
spojených řádů ovinutý jejich kolanou, 
vše je položeno na řádový plášť splýva-
jící z koruny markýzů; na druhé kresbě 
(podle medaile) je štít ovinut kolanami 
královských řádů (tedy svatého Michaela 
a Svatého Ducha) a korunován hraběcí 
korunou.

Velmistr byl pozoruhodným mužem, 
narozen v kalvínské rodině, záhy kon-
vertoval ke katolické víře, vojenskou 
kariérou prošel jako pobočník krále 
Ludvíka XIV. a plukovník královského 
pluku, pak byl jmenován guvernérem  
v Touraine a pověřován diplomatickými 
misemi. Byl členem Francouzské akade-
mie a čestným členem Akademie věd a 
vydavatelem slavných novin, do kterých 
třicet let přispíval dobovými glosami, 
často velmi sarkastickými.

Znak Řádu svatého Lazara podle 
medaile z roku 1700.
Zadní stranu medaile vydané velmistrem 
Filipem de Courcillon zdobí pozoruhod-
ná podoba řádového znaku. Kříž ve ští-
tě je jen zelený (jak je na medaili vidět 
podle šrafování), stejně jako kříž pod 
štítem, štít provázejí dvě řádové deko-
race. Těsně kolem něj je ovinut růženec 
se zavěšeným osmihrotým křížem a mezi 
rameny podloženého kříže je proplete-
na velkostuha s přivěšeným osmihrotým 
křížem s oválným medailonem (oba kří-
že na medaili jsou bez lilií mezi rameny, 
mezi rameny kříže pod štítem naopak 
lilie jsou).

Je podivné, že pro svatolazarskou 
dekoraci neposloužila kolana, ale mno-
hem podivnější je růženec, vyhrazený 
pro znak Maltézského řádu. Jako by 
tato podoba svatolazarského řádového 
znaku pocházela z doby, kdy velmistrov-
skou hodností byli pověřováni maltézští 
rytíři a uvažovalo se o znovuspojení řádů 
svatého Lazara a svatého Jana.

Charles Joseph Picard Thomas 
d�Arneville (1905-1982)

V červeném štítě tři (2,1) stříbrné obrněné 
paže s šavlí. Pod štítem podložen zelený 
osmihrotý kříž Řádu svatého Lazara  
s dekoracemi devočního rytíře komandéra 
Řádu svatého Lazara (1950) uprostřed, ko-
mandéra Řádu Božího hrobu  a  francouz-
ským Válečným křížem 1939–45 vpravo, 
čestného a devočního rytíře komandéra 
Kristovy milice a papežským Lateránským 
křížem vlevo.

Právník, v letech Druhé světové války 
voják, pak editor v Paříži.

Později po nakreslení reprodukova-
né kresby jsem našel další informace:  
v Řádu Božího hrobu byl povýšen do 
hodnosti velkokříže a jako rytíř koman-
dér papežského Řádu sv. Řehoře byl pre-
zidentem francouzské Asociace nositelů 
papežských řádů.





PODPOŘTE ROZVOJ CENTRA
PRO LÉČBU SARKOMŮ 

MĚKKÝCH TKÁNÍ

Jednorázová podpora: Podpora po 12 měsíců:
Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraSARKOM
Cena DMS: 30 Kč

Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraROKmezeraSARKOM

Cena DMS: 30 Kč/měsíc

Zašlete DMS na rozvoj
Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání
III. chirurgické kliniky I. lékařské fakulty UK 
a FN Motol

Projekt Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
www.oslj.cz
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