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Květen – měsíc Panny Marie

Na mém sekretáři leží útlá knížečka, pocházející z počátku minulého století.
Tento drobný spisek nese název „Zbožné rozjímání ku spáse Tvé duše pro každý
měsíc v roce“. Pro měsíc květen je tam napsáno: „Ó měsíci tisícerých barev!
Měsíci sladké vůně a krásných květů! Vše spěchá do chrámu, aby se poklonilo
Královně květů, již nazývá církev ‚růží tajemnou‘. Ó Maria! K tobě se utíkáme
ve svých radostech i žalu. Ty nás neoslyšíš, a proto přinášíme Ti již předem
květy v chrám, abychom uctili Tebe!“
Zdá se vám to archaické, možná staromódní, neodpovídající duchu naší
postmoderní doby? Možná že ano, ale přece, kolik je v těch větách prosté poezie
a hlavně lásky k Panně Marii.
My, trochu starší, si pamatujeme klasické májové pobožnosti. S leskem mariánského oltáře, plného bílých vonících květů, kde ve světle mnohých svící stojí
socha Panny Marie, před kterou znějí poetické invokace loretánských litanií.
Samozřejmě, v některých kostelích dokázali věřící tuto tradici ještě udržet, ale
tato pobožnost je už jen pouhým odleskem barokních pobožností mariánských,
ale to ponechám na fundovanějších odbornících.
Znovu se však ptám – je to moderní – a použiji slova, která nemám rád:
„Osloví to někoho?“ Věřícího křesťana a katolíka by mělo. Úcta k Panně Marii
vůbec neumenšuje úctu a lásku k Ježíši Kristu, který má být středem našeho
duchovního života. Vzpomeňme si na východní ikony, kde Bohorodička hledí
na Krista, ukazuje na něj rukou a také jej představuje divákovi. Ona je skutečně
„Hodégétrie, Ta, která ukazuje cestu.“ Pán je ta cesta. „Já jsem cesta, pravda
a život.“ (Jan 14, 6).
Kdo ctí Matku Boží, ctí především jejího Syna. Proto je naše úcta k Panně
Marii oprávněná, včetně těch poetických jevů, které jsem popisoval. Chce nás
přivést ke Kristu a k jeho následování, jako to dělala celý svůj pozemský život.
Na svatbě v Káni Galilejské řekla Panna Maria: „Udělejte všechno, co vám
řekne.“ (Jan 2, 1–11). I nám Panna Maria říká to samé. Máme dělat to, co
nám Ježíš říká. Co nám říká? Hovoří o lásce a odpuštění, Božím milosrdenství,
což je v tomto roce Božího milosrdenství zvláště aktuální. Vyhlašuje osmero
blahoslavenství.
Počítáme se mezi rytířské řády; víme, že osm hrotů na našem zeleném kříži
je právě připomínkou tohoto osmera blahoslavenství. Také ostatní křesťanské
ctnosti, o kterých Ježíš hovoří, jsou náplní rytířského života. Všechny rytířské
řády mají v úctě Pannu Marii. Je to jistě i součást středověkého rytířství, kdy
úcta k ženě, „paní srdce rytíře“, se transformovala především v úctu k Panně
Marii. A jak jí svou lásku prokážeme? Především a jedině následováním jejího
Syna. Vraťme se k osmi hrotům našeho kříže; naším životem podle osmera
blahoslavenství je snaha milovat všechny lidi, především ty, kteří jsou potřební. Rytíři byli vždy ochránci vdov, sirotků a nuzných. Žít život podle víry.
Tím uctíme Pannu Marii nejvíce. To jsou ty květy, které přinášíme v chrám,
abychom ji uctili.
V současné době je třeba bránit křesťanství více než kdy jindy. Těch nebezpečí je mnoho, není třeba je rozvádět. Máme být věrní „ATAVIS ET ARMIS“,
předkům a zbraním; to značí věrnost ve víře, věrnost rytířské tradici předků
a bojovat především za naplnění odkazu křesťanského rytířství.
Náš řádový slib je vyslovován ke cti všemohoucího Boha Otce, Syna i Ducha
svatého a také ke cti blahoslavené Panny Marie a svatého Lazara Jeruzalémského. Ctěme tedy Pannu Marii jako naši Matku a Ochránkyni, a také jí
prokazujme úctu životem víry, bojem proti zlu a konáním dobra.
Matko Boží, pros za Řád svatého Lazara Jeruzalémského.
Mgr. Jiří Hladík O.Cr., SChLJ, probošt
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slovo bailliho

z velké rady
Vážení spolubratři, milé spolusestry,
toto vydání Reunionu, kterým se budete v následujících chvílích probírat,
není v mnoha případech naplněno veselým čtením. Vzpomínáme totiž na
tři zesnulé členy našeho velkopřevorství, zejména na rytíře Petra Vernera a
Oskara Andryska. Náhle zesnul také P. Jiří Kusý, který byl v devadesátých
létech naším prvním kaplanem. O všech těchto osobách, překračujících ve
všech směrech lidské a odborné parametry „běžných“ lidí a členů, přinášíme
vzpomínky jejich nejbližších přátel a spolupracovníků. Zde je místo k obecné
úvaze o takto vzniklé situaci, vždyť během jednoho povelikonočního měsíce
odešli tři nám blízcí lidé. To je emočně náročná chvíle, s níž by bylo těžké se
vyrovnávat, pokud bychom neměli to společné bohatství všech křesťanů, tedy
naději na vzkříšení a život věčný. Jsme smutní, ale zároveň plni vděčnosti
za jejich naplněný život a víme, že nás pouze předešli tam, kam se po smrti
budeme ubírat i my.
České velkopřevorství ztratilo tři členy. Budiž nám to i podnětem k přemýšlení o budoucnosti našeho společenství. Není to totiž statické a jednou
provždy ustavené uskupení, ale skupina přátel, spojovaných vírou a obdobnými
zájmy, vyznávajících obdobné hodnoty a vzájemně se doplňujících. Ti, kteří
byli mladými členy v 90. létech, nemládnou, a všichni bychom měli dbát o to,
abychom měli i nadále perspektivu růstu a rozvoje. Řád je však v první řadě
společenstvím univerzálním a celosvětovým. I kdyby naše velkopřevorství
nadále nerostlo (ale to si přece vůbec nepřipouštíme), pak je faktem, že Řád
celosvětově roste, vznikají nové národní jurisdikce a velkopřevorství, věrné
katolické víře a našemu velmistrovi. Přesto však i nadále cítíme zodpovědnost
k práci našich předchůdců a proto bychom měli objevovat a doporučovat stále
nové kandidáty a postulanty a neuzavírat naše společenství…
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli

Naši jubilanti
Naše sestra Mgr. Kamila Malinská, SSLJ, držitelka bronzového Záslužného kříže Pro Fide et Merite a Záslužné medaile italského velkopřevorství
oslavila 15. dubna životní jubileum. Sestra Kamila obětavě organizuje
pravidelná Čtení pro děti v léčebně v Opařanech. Pro ty úspěšně získává
známé osobnosti uměleckého světa. Za tuto činnost ji zvláště děkujeme
a přejeme Vše Dobré do mnohých dalších let.
A.S.
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Jednání Velké rady dne 9. března 2016
Toto jednání se výjimečně konalo v Černošicích jako rozšířené
jednání s dalšími členy, kteří referovali o plnění dalších dílčích
úkolů. Po úvodní modlitbě se další projednávané body zabývaly
řádovými záležitostmi.
AAVR provedla společně s ekonomkou pí. Ing. M. Dvořákovou
revizi zaplacených členských příspěvků na rok 2016 vč.
vyjasnění neidentifikovaných plateb s tím, že ČVP (včetně
Slovenské komendy) má v současné době 59 platících členů.
Pozdní platby a příspěvek Polské komendy bude odeslán zvlášť
jako „dodatečná registrace“, a to společně s platbou za insignie
a povyšování. Členové VR se seznámili s ekonomickými
výsledky roku 2015, jak jsou připraveny do Výroční zprávy.
VR děkuje za zpracování a průběžné vedení pí. Ing. M.
Dvořákové.
AA Dle magistrálního dekretu vydaného dne 20. 2. 2016
bude od data vyhlášení veškerá dokumentace postulantů
a povyšovaných doplněna podepsanou deklarací legitimity
jako obligatorní přílohou. Bez podepsané deklarace legitimity
nebude žádná složka odeslána mezinárodnímu sekretariátu.
AAVelká rada jednala o další činnosti v DPN Opařany. Čtení
je zde realizováno již rok, popularizaci zajistí kancléř. Byl
vypracován a rozeslán děkovný dopis všem, kteří se do
programu zapojili. Na další čtení budou zváni také zbývající
členové Jihočeské delegace, kterým tato příležitost může
sloužit jako klouzavý termín ke společným setkáváním.
Vzhledem k neplánovatelné vytíženosti herců, kteří se na
čtení podílejí, není možné termíny čtení stanovit na stejný
den, většinou to ale bývá v druhé půli měsíce. V ambulanci
bude připravena informačně-motivační tabule o OSLJ,
určená zejména rodičům, jako podpora v jejich nelehkém
osudu a zároveň informace o tom, čím klientům v Opařanech
přispíváme. Csr. Malinská projedná s pí. ředitelkou další
pokračování podpory vytipovaného klienta z „fondu Eliška“
(do 5.000 Kč/rok). Velká rada děkujie csr. Kamile Malinské
za neúnavnou organizační a koordinační práci, kterou DPN
Opařany věnuje.
AAVelká rada byla seznámena s přípravou knoflíků a opaskové
přezky dle návrhu chev. Zdirada Čecha.
AAZávěrečná debata byla věnována rozboru a návrhu cfr.
Jana Neumana na aktualizaci internetových stránek. Řád
bude i nadále zachovávat konzervativní část internetové
prezentace na stávající adrese, dále bude vytvářena
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dynamičtější a emotivnější internetová stránka pro
dobrovolné spolupracovníky a drobné dárce. Skupina na
Facebooku bude i nadále vedena jako uzavřená, pokud bude
vhodné a potřebné, může být založena otevřená skupina pro
kohokoliv. Velká rada zároveň děkuje cfr. Janu Neumanovi za
realizovanou podpůrnou předvánoční kampaň pro podporu
DMS v komerčních rozhlasových stanicích.

Jednání Velké rady dne 6. dubna 2016
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě se vzpomínkou na zesnulého spolubratra
chev. Petra Vernera a přímluvami za zlepšování zdravotního
stavu o. b. Františka Lobkowicze následovaly další body, zabývající se řádovými záležitostmi.
AAVe dnech 27.–29. 5. 2016 se uskuteční na zámku v Chotěboři
pravidelné formační setkání postulantů, jež je nezbytnou
podmínkou pro všechny nové postulanty před přijetím do
Řádu. Členové Velké rady upřesnili program a přizvané
kandidáty či členy, kteří se nemohli zúčastnit v minulém roce.
AASouběžně s tímto setkáním se bude konat výjezdní zasedání
VR, zaměřené nikoliv na řešení rutinních záležitostí ČVP,
ale (tak jako v minulosti) na hodnocení delšího období
a vymezení strategie do dalších let. K tomuto jednání budou
přizváni také další členové ČVP.
AAČlenové Velké rady projednali další kroky ve spolupráci
s Křižovníky s červenou hvězdou a věnovali se zejména debatě
o efektivitě a dalším postupu s tzv. DMS, jejichž výnosnost se
prozatím jeví jako nedostatečná vzhledem k vynakládaným
prostředkům a energii k jejich zajištění. DMS však mají i jiný
význam a bylo by prozatím ukvapené je zavrhovat, či měnit
adresáty získávaných prostředků.
AAKancléř podal informaci o činnosti historické skupiny,
v současné době je v redakci starší text chev. M. Černého –
Svatolazarská úcta a dále se pracuje na Armoriálu.
Ondřej F. Vanke
bailli ČVP
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Jan Adámek,
postulant
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tázka působení rytířského řádu
sv. Lazara na území Českého
království je opakovaně kladena v různých domácích, povětšinou
spíše stručných pokusech o zpracování
jeho dějin.
Poněvadž zásadní nedostatek písemných (a vlastně i hmotných) pramenů
limituje mapování dějin naprosté většiny
tehdejších institucí, není reálné v tomto
směru očekávat odpovědi jednoznačné a
již vůbec ne úplné. Přesto je nutno konstatovat, že ani skrovné prameny, které
jsou k dispozici, nebyly náležitě vyhodnoceny a využity.
Za hlavní doklad předpokládané přítomnosti svatolazarského řádu v Čechách je obvykle předkládána sama
existence špitálního kostela sv. Lazara
na Novém městě Pražském, jenž byl
barbarsky zbořen roku 1901. Jeho historie byla pro potřeby řešeného tématu
zpracována vyhovujícím způsobem, a
proto není nutno ji zde opětovně reka-

Kostel sv. Lazara na fotografii Jindřicha Eckerta před r. 1900. Reprofoto z archivu autora.
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pitulovat. Ze zaniklého kostela je dnes
kromě jiného dochován zejména tympanon vstupního portálku a také dvojí
výkresová dokumentace, pořízená před
jeho zbořením. Na základě výpovědi
těchto podkladů klade literatura dobu
výstavby nevelkého chrámu obvykle do
doby kolem poloviny 13. století. Poprvé
je existence kostela písemně doložena
k roku 1282, kdy byly v jeho blízkosti,
podle tzv. Druhého pokračování Kosmova, vykopány dva hromadné hroby
pro oběti hladomoru a nemocí.
Je však nutno prohlásit, že ani svatolazarské patrocinium, potvrzené reliéfem
Vzkříšení Lazara na zmíněném tympanonu, ani existence leprosária v sousedství kostela, nemohou být samy o sobě
považovány za důkazy o přítomnosti
řádu.
Stavebně historický potenciál však,
přes neexistenci kostela, nebyl dosud
využit. Prozatím nebyl učiněn pokus
o případné zařazení kostela do typologie
srovnatelných řádových staveb, byť pro
lazariány je komparativní materiál nedostatečný. To se týká jak kostela samého,
tak i k němu po severní straně připojeného objektu dvoukřídlé budovy, jejíž

Asi nejstarší vyobrazení tympanonu z portálku svatolazarského
kostelíka (publikoval Bernhard
Grueber, Die Kunst des Mittelalters in Böhmen. Erster Theil.
Der romanische Styl, beiläufig
1070–1230, Wien 1871, Fig. 240 na
s. 86). Dnes v Lapidáriu Národního
muzea uložený artefakt je nejvýznamnější českou svatolazarskou
památkou 13. století.
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Znak a berla
biskupa Tobiáše z Bechyně
a) štít:
Černě a červeně čtvrcený štít,
v 1. a 4. poli zlaté břevno (Pražské
arcibiskupství), ve 2. a 3. stříbrná
zavinutá střela (z Bechyně). Nad
štítem biskupská mitra.
V této podobě biskupův znak dochován není, jde tedy o kresbu
s jistou licencí – čtvrcení štítu je
doloženo u Tobiášova nástupce
Řehoře Zajíce z Valdeka a mitra
nad štítem ještě o něco později.
b) berla:
Na fresce v kostele svatého Bartoloměje v Praze - Kyjích je unikátní zobrazení biskupa Tobiáše
- na berle má připevněn praporek
(tmavý, bíle lemovaný) se zdvojeným obrazem figury rodového
erbu.
Kresba Zdirad Čech, KCLJ.
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propojení s kostelem není z prozatím
otištěných materiálů zřejmé. Bylo by však
užitečné srovnávat alespoň s adekvátními stavbami johanitů a německých rytířů. Autor tohoto příspěvku se necítí být
práv provedení navrhované komparace,
upozorňuje však na možný konstitutivní
význam existence věže nad půdorysem
presbyteria, jejíž patro by mohlo mít alespoň symbolicky obytný význam, konvenující se značně rozsáhlejšími zahraničními stavbami johanitskými. Z českého
prostředí se nabízí srovnání s kostelíkem
sv. Kateřiny v areálu johanitského dvorce v jihočeském Varvažově, kde se však
věž obdobných rozměrů zdvihá nad
půdorysem lodi a drobný presbytář je
polygonální. Pokud by navrhované komparace dospěly k uspokojivému výsledku
a k identifikaci stavby jako charakteristického projevu architektury rytířských
řádů, byl by novoměstský kostel sv. Lazara opravdu dokladem pro aktivitu řádu
v Čechách.
Kromě uvedeného však existuje dosud badatelsky nevyužitý také doklad

písemný. Je jím listina včleněná do korpusu písemností, známého jako formulářová sbírka pražského biskupa Tobiáše
z Bechyně. Protože se pro lazariány ve
středověkých Čechách jedná o zmínku
jedinou a tedy zásadního významu, bude
užitečné, uvést zde in extenso její originální znění:
Thobias, dei gracia etc. universis abbatibus, prepositis, archidyaconis, prioribus,
decanis etiam, qui archidiaconorum vices
gerunt, plebanis et viceplebanis ac aliis
ecclesiarum rectoribus per Pragensem civitatem et dyocesim constitutis, ad quos
pervenerint presens scriptum, salutem
in domino. Scire debetis, quod nos, non
obstante prohibicione nostra, per quam
tantummodo negocium pettitorum Pragensis ecclesie nostre super reedificando
ambitu suo admitti fecimus in vestris
ecclesiis, omnibus aliis negociis consimilibus petitoriis prohibitis et remotis, sicut
hoc in quibusdam aliis literis nostris plenius continetur, honestos viros procuratores
ordinis milicie sancti Lazari Ierosolimitani tamdiu et eorum nuncios, exhibitores
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presencium, in promovendo suo negocio
admittatis, donec aliud ex parte nostri
vobis datum fuerit in preceptis. Datum etc.
Obsah je jasný. Pražský biskup Tobiáš přikazuje všemu duchovenstvu
své diecéze, aby přijímalo prokurátory
rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalémského a jejich vyslance (zmocněnce) za
účelem shromažďování finanční podpory a fakticky je tak vyjímá z vlastního
zákazu sbírek na jiný účel, než na výstavbu ambitu Pražského kostela, tedy
své biskupské katedrály. Listina, která
byla vydána za zcela specifickým účelem, pochopitelně nevypovídá o tom,
jaké struktury řád v Čechách té doby
vytvářel, jeho působení zde však potvrzuje nezpochybnitelně. To nelze oslabit
ani poukazem na dochování písemnosti
ve formulářové sbírce a nikoli v originálu či ověřeném opisu. Listiny správního
charakteru, vepisované do těchto sbírek,
reflektovaly skutečnost. Nešlo tedy o tzv.
dictamina, tedy stylistická cvičení bez
vazby na realitu, nebo vytvářející fikci.
Z písemností vepisovaných do formulářových sbírek, což předpokládalo jejich
všeobecné použití, bývaly pravidelně vynechávány konkrétní údaje. V případě
naší písemnosti byla vypuštěna pouze
část biskupovy intitulace v úvodu a datační a koroborační formule v závěru.
Chybějící datace je sice nemilá, avšak
editor formulářové sbírky vcelku spolehlivě prokázal, že biskup Tobiáš vydal
listinu někdy v letech 1287–1289, což je
přijatelný rozptyl. Lze také namítnout,
že uváděni jsou jen prokurátoři řádu a
jejich zmocněnci, což nezbytně nedokládá existenci řádového života na českém území. Šťastným „nedopatřením“
(totiž z hlediska formulářové sbírky
zbytečně) byl však do sbírky biskupových písemností pojat textově takřka
identický opis téže písemnosti, kterou
biskup vystavil také pro johanity (honestos viros procuratores milicie sancti
Iohannis Ierosolimitani tamdiu et eorum
nuncios), kterýžto řád za tímto účelem
jistě využíval svých místních možností.
Je tak pravděpodobné, že podobné listy
přikázal biskup vyhotovit také pro řády
templářů a německých rytířů. Konání
oněch sbírek totiž chronologicky konvenuje s dramatickými událostmi ve Svaté
zemi – rytířské řády v tu dobu s velkým
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nasazením hájily silně opevněné Akko
(padlo 1291), poslední tamní výspu křesťanů a zároveň svá hlavní řádová sídla.
Horečné shromažďování prostředků na
jejich podporu tak bylo existenční nutností a biskup Tobiáš jejich postavení
jistě dobře chápal.
Je také poměrně pravděpodobné, že
právě lazariáni si na biskupu Tobiášovi
vyžádali odpustkovou listinu ve prospěch malomocných. Opět v biskupově
formulářové sbírce dochovaná listina, jejíž vyhotovení náleží někdy do let 1279 až
1290, zaručuje udělení čtyřicetidenních
odpustků všem, kdo přispějí na malomocné. Formulářové dochování v tomto
případě zapříčinilo vypuštění informace,
o které leprosárium se jedná, čteme tu
pouze „ad sustentacionem leprosorum
apud … residencium“.
Přítomnost lazariánů v Praze (a zřejmě i v českém království) však zřejmě
nejpozději v průběhu první třetiny 14.
století vzala za své. Mlčení pramenů se
tu zdá být podpořeno písemností, dochovanou v jiné formulářové sbírce, nazývané Summa Gerhardi, datované do
let 1336–1345. V ní je totiž převor zderazského konventu řádu Strážců Božího
hrobu (jinak též křižovníků s červeným
křížem) uveden jako „plebanus ecclesie
s. Lazari“. Označení plebanus je zajímavé,
znamená totiž, že kostel sv. Lazara nesloužil pouze pro špitál malomocných,
ale také pro další obyvatelstvo. Později však není důvod se domnívat, že by
kostel sloužil jako farní. Skutečnost, že
svatolazarský kostel spravoval duchovní z jiného řádu, však nemusí být ještě
argumentem pro zastánce absence lazariánů ve středověkých Čechách. Pokud
zde totiž v oné době ještě působili, nebyl
zřejmě k dispozici žádný vlastní řádový
kněz, který by duchovní správu vykonával, a proto mohla existovat dohoda
o jakési výpomoci. Řád Strážců Božího
hrobu byl sice „konkurenční“, ale zároveň také blízký svým duchovním poutem ke Svaté zemi a Jeruzalému. Tvrzení
literatury, že duchovní správce kostela
sv. Lazara nosil na svém plášti znamení
obou řádů, není ovšem ničím jiným, než
poeticky vyslovenou dedukcí, bez opory v pramenech. Výkon duchovní správy
při svatolazarském kostele zderazským
„božehrobcem“ mohl být totiž také jen

ryze praktickým opatřením. Zderazský
konvent stál totiž nedaleko špitálu s kostelem sv. Lazara; jen poněkud blíže stál
farní chrám sv. Martina v Opatovicích.
Je tedy možno shrnout, že řád sv. Lazara mohl přijít do Čech (třeba jenom
ve formě přítomnosti řádového delegáta) někdy koncem vlády krále Václava I.
(vládl 1230–1253), navázat tak časově na
fundace v sousedním Sasku a Duryňsku
a zbudovat kostel sv. Lazara s přilehlým
řádovým domem a špitálem. Protože řád
byl strukturován odlišně jak od templářů,
tak od johanitů a německých rytířů a měl
vždy podstatně skromnější ekonomické
zázemí, znamenala pro něho definitivní
ztráta Svaté země roku 1291 také nutnost
přehodnocení činnosti ve vzdálenějších
enklávách. Jeho pravděpodobný brzký
odchod je tak vlastně protichůdný k praxi ostatních rytířských řádů. Nevelká
materiální síla řádu a také vazba na
francouzské panovníky způsobily v polucemburském období, že se řád v zaalpských oblastech téměř neangažoval.

Bibliografická poznámka
Nejúplnější souhrn informací o stavební
podobě svatolazarského chrámu a jeho
dějinách stále poskytuje materiálová studie Josefa Teigeho a Jana Heraina Kaple
sv. Lazara na Novém Městě Pražském.
Zvláštní otisk z Časopisu společnosti přátel starožitností českých v Praze, roč. VIII.,
Praha 1901. Pramenné informace jsou
čerpány ze dvou edic: Formulář biskupa
Tobiáše z Bechyně (1279–1296), vydal Jan
Bedřich Novák, Praha 1903; Summa Gerhardi. Ein Formelbuch aus der Zeit des
Königs Johann von Böhmen (c. 1336–45),
hrsg. von Ferdinand Tadra, Wien 1882.
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Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

Gertruda z Helfty
„Posel Božské lásky“

J

e-li celkové klima křesťanského zá- a dalšími jevy, pak klášterní teologie sice tiché meditativní čtení zjevené pravdy
padu 13. století charakterizováno zaznamenává s úspěchem scholastiky ur- nacházené v Písmu sv. nebo u Otců a
nárustem urbanizace, ekonomickou čitý pokles, avšak klášterní spiritualita následné rozjímání textu s přiměřeným
a demografickou expanzí („nová mobi- včetně písemně zachycovaných duchov- zažitím vedlo přirozeným způsobem ke
lita“, „nový neklid“), vznikem univer- ních zkušeností rovněž prožívá nemalý kontemplaci. Ze spirituální literatury
zit, rozkvětem středověkého papežství rozkvět.
vyplývá určitý systematický (většinou
(viz např. 3 ekumenické koncily, bulla
Byly to výhodné klášterní podmínky čtyřdílný) přístup: četba – meditace –
„Unam sanctam“ Bonifáce VIII. z r. 1302) umožňující studium a usebrání, v nichž modlitba – kontemplace, a podobně jsou
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uváděna tři stádia vedoucí ke sjednocujícímu nazírání: očistné, osvětné, a sjednocující. V kartuziánském „Zřídle světla“
je např. uváděna cesta k božství „skrze
tvory“ (podobně u Huga od sv. Viktora),
nebo „abstrahováním od tvorů“ (tj. stažením projekcí z vnějšího světa), Garcia
de Cisneros uvádí ve svých „Cvičeních“
(tiskem Monserrat r. 1500) meditativní
postup rozdělený na tři týdny, a podobné
cesty jsou uváděny i jinde. Kontemplativní život byl chápán v širším slova smyslu,
nebyly ovšem kultivovány hraniční nebo
prožitkové zkušenosti (pozn.: které se
tak či onak vymykají volním možnostem člověka), i když v tomto prostředí
byla dobře známa možnost „částečného
odstranění závojů zakrývajících božské
pravdy“ i možné „přímé komunikace
s božstvím“, nutně překračující přirozené
vlastnosti duše.
V tomto klimatu se zvýrazňuje i nárůst ženské spirituality, někdy doprovázené mimořádnými milostmi; jejich
záznamy byly prováděny buď mniškou
samou, poustevnicí, někdy zpovědníky,
jindy řádovými spolusestrami; v mimoklášterním prostředí např. Juliana
z Norwiche (později rekluza) zaznamenala mimořádné milosti a zkušenosti ve
svém „Zjevení Božské lásky“, z klášterního prostředí je v hodnotitelské literatuře značná pozornost věnována píšícím
cisterciačkám z Helfty – Mechtildě z
Magdeburgu, Mechtildě z Hackebornu
a Gertrudě Veliké (1256–1302). Záznamy
duchovních zkušeností těchto řádových
sester byly (s výjimkou Mechtildy z Magdeburgu) psány latinsky, obsahovaly mj.
výrazný element tzv. mystického sňatku
a v Helftě se odehrávaly v rámci liturgického roku a převážně pro celou klášterní
komunitu. Přes dobré teologické a další širší vzdělání (zvl. u Gertrudy) není
u těchto mnišek shledávána teologická
spekulace, jejich spiritualita je orientována na vykoupení prostřednictvím zjevení
božské lásky a Gertruda (později „Veliká“) je v literatuře prezentována jako
„prostřednice božské moci...“.
Jména a postavení jejích rodičů nejsou
známa; ve věku 5 let přichází do cisterciácké klášterní školy v Helftě u Eisleben,
kde v dospívání studovala svobodná
umění (vč. hudby a latiny), později se
však zcela zaměřuje na studium Písma
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sv. a církevních otců, zejména sv. Augus„Posel“ je tedy záznamem vnitřního
tina, sv. Řehoře Velikého, sv. Bernarda a mystického života Gertrudy Veliké, který
soudobého mistra Huga od sv. Viktora. prožívala v rámci liturgie a svátostného
V r. 1281 ji vize Krista přivedla k hlub- života „zarámovaného“ klášterními podšímu životu mystické zbožnosti, dopro- mínkami a Řeholí a v mnoha částech je
vázeného nadpřirozenými zjeveními a literaturou rovněž spatřován jako určiosvíceními a v r. 1289 začala psát záznam tá vlastní zpověď světice. Její spiritualita
svých prožitků. Zemřela pravděpodobně byla výhradně kristocentrická a maripočátkem zimy roku 1302.
ánská, zakotvená v základech církevní
Z dochovaných spisů Gertrudy – cha- víry a svátostného života; hlavními osrakterizovaných jako díla duchovního novnými termíny tohoto díla – často vymilosrdenství – to jsou sedmidenní jádřenými formou duchovního dialogu
„Duchovní Cvičení“ a „Posel...“ (tiskem – jsou tedy témata duchovního očišťování,
v 16. stol.), v němž je světice vlastní au- tzv. mystického sňatku (duše s Ježíšem
torkou asi v jedné čtvrtině; celá první Kristem), dobra plynoucího z dodržování
kniha a poslední hlavní části vznikly až Řehole, rovněž hluboká duchovní touha
po její smrti, ostatní části jsou zachyceny (tzv. spiritualita touhy...), a konání skutků
zapisovatelkou a případně komentovány lásky – vše je často vyjádřeno obrazným
vydavatelem. Z pěti knih tohoto díla ob- jazykem. Záznam jejích zkušeností vděčí
sahuje První kniha např. povolání osoby, za mnohé i vlivům dominikánské spiripřechod ze světa do nitra a k duchovním tuality a kristologie sv. Bernarda.
cvičením, ke znalosti Písma sv., její obLiteratura uvádí, že toto dílo spadá
daření darem řeči... , horlivostí pro duše, do duchovních spisů přední kategorie,
o účincích její modlitby a o dobrech při jehož implicitní cíl je spatřován v dudodržování Řehole.
chovním probuzení a následném růstu
Druhá kniha byla napsána autorkou v lásce. Do dějin spirituality vešla Gersamou v r. 1289; zachycuje její první vidě- truda jako ctitelka sdílejícího se Srdce
ní v r. 1281, uvádí zvláštní formu osvícení Ježíšova, přičemž některé prvky jejích
srdce, nutnost duchovního očišťování, duchovních zkušeností jsou srovnatelv 7. kap. jsou již náznaky stavu mystic- né s duchovními zkušenostmi sv. Markého spojení, ve 20. kap. pak zvláštní kéty M. Alacoque, Juliany z Norwiche,
dary milosti; k očišťování duše přispívají sv. Terezie od Ježíše, případně i s jinými
skutky dobročinnosti a lásky i přiměřená křesťanskými mystiky. Uctívání Geraskeze.
trudy Veliké se postupně šířilo zvláště
Třetí kniha byla napsána pravděpo- ve Španělsku (sv. Terezie od Ježíše), od
dobně v r. 1301 jednou ze spolusester roku 1677 (jinde uváděn r. 1738) je její
na příkaz představené; o projasnění jméno zařazeno do kalendáře světců a
v důsledku milosti (objevuje se zde její památka je připomínána 15. (jinde
spiritualita srdce) se zmiňuje 11. kap.; 16.) listopadu.
o duchovních útěchách a o vyjádření
„Posel Božské lásky“ – a zejména jeho
podobenstvími a obrazy hovoří úvod akcenty na témata duchovního očišťováke 4. knize, duchovní vytržení (k ně- ní, na vhodnost a účinnost modlitby, na
muž u Gertrudy došlo na Velký pátek a konání skutků zbožnosti a na dodržování
Bílou sobotu) je uváděno v 25. kapitole, řádové Regule – může tedy v současném
zkouška řeholního života je zachycena světě sofistikovaných technologických
v 28. kapitole, její další duchovní vytrže- aplikací představovat určitý duchovní
ní během mše svaté zachycuje 48. kap.; tmel, sjednocující srdce a fragmentario štěstí těch, kdo dodržují řeholní pravi- zované vědomí člověka pozdně-moderní
dla, hovoří kap. 11. Pátá kniha obsahuje společnosti a obracející je k hodnotám
převážně eschatologické aspekty: pří- nadpřirozeného charakteru.
pravu na blaženou smrt, jak pomáhat
modlitbami a skutky zbožnosti; několik Foto na protější straně: socha sv.
příkladů blažené smrti sester a bratří, ve Gertrudy z Helfty v klášterním
12. kapitole je uvedena účinnost modlitby kostele Engelszell (Horní Rakouspřátel za zesnulého, 18. kap. pojednává ko). Foto Wikimedia Commons,
o účinnosti velkého žaltáře.
Wolfgang Sauber.
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in memoriam p. kusého

RNDr. Petr H. Verner, CSc., KLJ-J
*3. 11. 1932, †3. 4. 2016

V úterý 12. dubna 2016 zemřel P. Jiří Kusý,
naposledy farář u sv. Václava v Praze –
Nuslích, magistrální kaplan Řádu maltézských rytířů, bývalý vlakový výpravčí
a sólista opery Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Poslední rozloučení se konalo při mši
svaté ve čtvrtek 21. dubna od 11.00 hodin
v kostele sv. Václava v Praze – Nuslích.
Na kněze byl vysvěcen tajně 11. února
1985 v Berlíně. Od roku 1990 působil jako
kaplan u kostela sv. Tomáše v Praze na
Malé Straně, pak u Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském. Otec Jiří
byl po r. 1990 prvním kaplanem obnoveného Českého velkopřevorství Řádu sv.
Lazara, do této funkce jej doporučil náš
příznivec Mons. Jiří Reinsberg. Tehdejší
pražský arcibiskup (současný příznivec
tzv. maltské obedience) však tuto aktivitu o. Jiřího neviděl rád, komplikoval
mu činnost v Českém velkopřevorství
a nakonec ji zcela zakázal. Přemísťoval
jej jako výpomocného duchovního do
jiných farností zvláště v berounském vikariátu. V roce 1994 se P. Kusý nakonec
stal administrátorem v Praze – Liboci a
v roce 1996 v Praze – Nuslích, kde byl od
roku 1997 až do své smrti farářem.
Nahoře vlevo: P. Jiří Kusý při kázání na slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie ve Staré Boleslavi
14. 8. 2011 (foto archiv).
Nahoře vpravo: znak P. Jiřího Kusého (kresba Zdirad Čech KCLJ).
Vlevo: z posledního rozloučení se
zesnulým (foto Miroslav Hoza KLJ).
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foto martina řehořová, člověk a víra. kresba erbu zdirad čech, kclj.

Můžeme oplakávat své mrtvé, i když máme
naději na život věčný, a tedy i na shledání…

Manžel, otec tří dětí a od smrti své milované maminky, kterou láskyplně nazýval „pan Uejz“, nejstarší představitel
veliké rodiny Vernerů. Rodiny, kterou
ctil, miloval, učil a se svými bratry a
sestrou vedl k dobrému, vzájemné
pomoci a bohabojnosti. Rodiny,
jejíž větší část jsem měl
čest poznat.
Vědec, biolog, do poslední chvíle vášnivý účastník projektu na záchranu
antilopy Derbyho, tvůrce
mnoha vědeckých prací,
výborný zoolog, entomolog, vysokoškolský pedagog, mnohaletý vedoucí entomologického oddělení ochrany potravin před škůdci,
kde jsem měl čest se s ním seznámit a
kde byl po pět let mým nejen vedoucím,
ale také učitelem.
Teolog, humanista v tom nejčistším
člověčím pohledu na druhého – bližního, jenž dokázal pomoci skutkem i radou. Člověk živé víry, ve které snoubil
hluboké teologické poznání s upřímným
srdcem přetékajícím láskou ke všemu, co
stvořil Hospodin. Rádce, kterému jsem
měl čest naslouchat.
Člověk, jenž rád mluvil s lidmi, kteří
ho milovali a vyhledávali jej. Ten, který
dokázal velmi dobře také naslouchat, nesoudil a nevnucoval se. Člověk, se kterým
jsem měl tu čest mnoho večerů poslouchat krásnou hudbu v úplném vzájemném soustředěném tichu a sounáležitosti.
Rytíř, nejen dle práva, rytíř celým
svým životem. Rytíř, se kterým jsem měl
tu čest být ve stejném Řádu.
Rodinný přítel, který byl kmotrem mé
Martiny a velkým oblíbencem mých dcer,
nejen pro veškeré své originální nápady.
Přítel, mentor, kterému jsem měl čest být
třicet let nablízku.

Buď s Bohem, milý Pietro!
P. J. Ř.
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R.I.P.

HEJNICE 2016

Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ
*21. 2. 1931, †13. 4. 2016

Hejnické rekolekce se pro České velkopřevorství Řádu svatého Lazara pozvolna stávají tradičními. Již ze své podstaty
jsou však vždycky jiné, třebaže směřují ke stejnému cíli.
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důležitější, a tím je cesta a cíl. A to ve
prospěch potřebných a nemocných, navíc nezištně, což v dalších letech osobně
dokázal. Byl v této republice prvním, kdo
zahájil práce na založení prvního hospice
a všem zdůrazňoval, že to důležité, co
teprve přijde, bude domácí péče o těžce
nemocné. Na jeho popud prof. Pannuti
z Itálie rozšířil ANT (Asociaci nádorové terapie) na mezinárodní organizaci.
ČANT, založený Oskarem Andryskem,
se stal jedním z prvních evropských členů. Dík odborným článkům, které psal a
otevřenému přístupu ve svých aktivitách
tak byl inspirací a příkladem pro ty, kteří
teprve cestu k zakládání hospiců hledali.
Další cesta, která byla i plná hledání
a omylů, předběhla v prvních letech po
sametové revoluci změny, na které naše
zdravotnictví teprve čekalo. Byl to ČANT
(Česká asociace nádorové terapie), kde

Oskar, obklopen několika aktivními členy řádu, zakládal první hospic v Praze,
organizoval přednášky pro lékaře i zdravotnický personál, navazoval mezinárodní kontakty a hledal finanční podporu
v čase, kdy jeho vrstevníci užívali zasloužený důchod. Tehdy převzal i s dluhem
nemocnici v Měšicích a z tohoto nerovného boje vyšel rytířsky vítězně.
Milý Oskare, dovoluji si Ti jako jeden
z nejbližších řádových spolupracovníků za všechny poděkovat. Mé srdce při
vzpomínce na Tebe a na den rozloučení
nepláče. V mé rozvětvené rodině se v tento den narodila holčička. Jelikož matka
i otec jsou lékaři, je snad i možné, že symbolicky je někde pokračování a že Tvoji
zapálenou pochodeň převezmou další.
Tvůj
Miroslav Hoza,
rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského
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foto jan adámek a hubert poul

Rozkvetlý duben nás doprovázel při návštěvě kláštera sv. Karla Boromejského
v Řepích. Přišli jsme se rozloučit s naším
přítelem, spolubratrem a rytířem Oskarem Andryskem, s člověkem neobyčejně vzdělaným, který ke své medicínské
profesi přidal něco neobyčejného. Byla to
jasnozřivost, podložená celoživotní praxí
a nevídanou, někdy až ironickou hravostí,
se kterou spojoval tu nejvyšší medicínskou vědu s obyčejným přístupem k člověku a k jeho potřebám. Zároveň dokázal
své názory přesně formulovat a napsat.
Setkal jsem se s Oskarem, kterého
si dovoluji nazvat přítelem, na schůzi
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v Mánesu, když se ucházel o členství. Přišel
perfektně připraven a všichni přítomní
okamžitě pochopili, že před nimi stojí
osobnost, která dává naší organizaci
v počáteční, polistopadové době to nej-

foto martina řehořová, člověk a víra

Lékař, zakladatel hospicového hnutí
a paliativní péče o nemocné

Společné úsilí o obnovu počalo v pátek
11. března o šestnácté hodině v ambitu baziliky Křížovou cestou, vedenou
P. ICLic. Pavlem Andršem, zdejším farářem. O páté hodině večerní v sále někdejší klášterní knihovny zahájil duchovní
obnovu letošní exercitátor Mons. PhDr.
Petr Piťha, probošt Kolegiátní kapituly u
Všech svatých na Pražském hradě. V prvním bloku promlouval zejména na téma
Bůh a Já, zejména z aspektu místa člověka, nezaměnitelné individuality, v životě
Božím. Po silentiu, jen tak dokonalém,
jak jsme dokonalí my, následovaly společné nešpory v kapli sv. Františka a následně večeře.
Sobota začala o osmé hodině společnými ranními chválami, opět v kapli. Po
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snídani pak Mons. Piťha promlouval pro
půldruhou desítku účastníků o milosrdenství Božím v linii Starého a Nového
zákona a o odpovědích člověka na ně.
V tématu milosrdenství (se zřetelem na
letošní Rok milosrdenství) pokračoval
i v odpoledním bloku po obědě, kdy jsme
se mohli zamýšlet nad našimi vlastními
skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Po silentiu a osobní meditaci
následovala krátká návštěva baziliky, zejména jejího podzemí, spojená se vzpomínkou na tam pochovaného P. Miloše
Rabana. Následovala exercitátorem celebrovaná mše svatá v kapli sv. Františka,
na niž bezprostředně navázaly kancléřem
vedené nešpory. A pak již opět společná
večeře s řadou příležitostí k hovorům.

Celý program byl završen v neděli. Po
snídani jsme se odebrali do baziliky na
mši z Páté neděle postní, kterou pro nás,
společně s tamními farníky, opět celebroval Mons. Piťha.
Po mši pak následoval poslední tématický blok obnovy, velmi vhodně
zaměřený na liturgii Svatého týdne a
její prožívání ve světle Kristova vykupitelského utrpení. Stejná idea pak byla
sledována i ve výkladu oběti Mše svaté.
Jen jediná z řady poznamenaných myšlenek: o vítězstvích a prohrách účastníků
procesu Velkého pátku. Pilát na čas zachránil svoji kariéru, ale ztratil svou tvář.
Zákoníci vyhráli svůj zákon, ale ztratili
Mesiáše. Kristus ztratil svůj život, ale obhájil Pravdu, jak na věky dokládá titulus
jeho Kříže: Židovský král. Celá duchovní
obnova tak dosáhla gradace až nečekané.
Po klidném společném obědě jsme postupně posvátné místo opustili a z dálavy
Frýdlantského výběžku se vraceli na naše
působiště, jen zdánlivě obyčejná.
Pro níže podepsaného byla hejnická
rekolekce letos první a tak si dovoluje
sdělení dojmu, který snad může být vyvoláván i u někoho dalšího. Mariánská
hejnická basilica minor jakoby projevovala dvě z podob Církve. Přichází se k ní
po pohodlné a úpravné rovině – parkem
ozdobeným sochami, což je obraz Církve
otevřené a vstřícné pro každého člověka,
který přichází s dobrou vůlí a ona je mu
tak vlídnou Matkou. Sestoupíme-li však
do údolí říčky Smědé, můžeme spatřit
baziliku z druhé strany, tyčící se na skále.
A vidíme, že je zároveň i hradem Božím,
že je to skutečná Turris Davidica, připravená střežit vše, co je svaté a posvátné a
pevně čelit každému nepříteli víry. Kéž si
v našich životech a jednáních vždy uvědomujeme oba tyto důležité postoje, dokážeme dobře rozlišovat a nepropadáme
pokušení zaujímat v každé situaci pouze jeden z nich. Nejsou ve vzájemném
rozporu, v žádném konfliktu; křesťan a
zvláště rytíř Kristův musí obou užívat,
z obou těžit a v duchu klečet před Matkou Boží, jako Jan z Bibersteina v ambitu
baziliky.
Jan Adámek, postulant OSLJ
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zprávy z komend

lazariánská pomoc
Po Křížové cestě s Lazariánskou pomocí

Severočeská delegace OSLJ spolu s libereckou místní skupinou České křesťanské akademie (propojení personální unií)
uspořádala začátkem letošního března
přednášku našeho spolubratra chev. Jana
Royta. Byli jsme rádi, že přes své veliké
časové zatížení prof. Royt i letos opět přijal naše pozvání a do Liberce přijel. Protože při dvou předchozích přednáškách
v letech 2014 a 2015, jak stoupala jeho
popularita, byl přeplněný přednáškový
sál univerzitní knihovny, pak velký sál
Krajské knihovny, nabídl rektor liberecké univerzity, který také na Roytovy
přednášky vždy chodí, tentokrát novou
velkou aulu. Ta má kapacitu přes čtyři sta
míst. Opatření bylo prozíravé, protože na
přednášku na téma „Karel IV. Císař a král
z Boží milosti“ přišlo, ačkoliv silně sněžilo a počasí bylo silně nevlídné, přes tři sta
posluchačů a posluchaček. Prof. Royt ve
svém nejen mimořádně fundovaném, ale
i velmi poutavém, přes půldruhé hodiny
trvajícím vystoupení představil osobnost
Karla IV. v historických i kulturních evropských souvislostech jako státníka,
budovatele i člověka hluboce věřícího.
Spolubratr Jan svou přednáškou udělal
opět velký kus práce na poli vzdělávání, nenásilné evangelizace i propagace
našeho řádu. Už nyní se těšíme na jeho
vystoupení v příštím roce.
Antonín Schauer, KCLJ
velitel Severočeské delegace

Tři dny před Velkým pátkem jsme opět
navštívili naše přátele, klienty Domova
pro osoby se zdravotním postižením
(DOZP) v Oseku u Strakonic. Poslední
dny pozemského života našeho Pána,
jeho smrt a vzkříšení, jsme si připomněli
procházkou po Křížové cestě ve starobylé
obci Radomyšl, vzdálené asi jen tři kilometry od Oseka.
Radomyšl, zmiňovaná již ve 13. století,
je úzce spjatá s působením rytířů Maltézského řádu ve Strakonicích a okolí.
Křížová cesta začíná u původně románského kostela sv. Martina přímo v obci
a poutníky zavede k baroknímu kostelu
sv. Jana Křtitele na mírném návrší nad ní.
Kromě tří členů naší Jihočeské jednotky Lazariánské pomoci cestu podniklo
patnáct klientů DOZP. Milý doprovod
obstarala sestřička Alena, velký dík za
pomoc s logistickým zabezpečením patří
panu řediteli Domova.

foto archiv severočeské delegace

foto jihočeská jednotka lp

Severočeská delegace informuje

výročí
Před třiceti lety (9. dubna 1986) zemřel
ve Vídni zakladatel Českého velkopřevorství Řádu svatého Lazara, Dr. Karel
VI. kníže ze Schwarzenbergu na Orlíce,
okněžněný lantkrabě Kleggavský, hrabě
ze Sulzu, rytíř řádu Zlatého rouna, bailli
obedienční velkokřižník Maltského řádu,
bailli velkokřižník Konstantinova řádu
svatého Jiří, komtur Bavorského řádu svatého Jiří atd., poručík v záloze jezdeckého
pluku Knížete Václava svatého atd.
Kresba znaku knížete Karla VI. by
mohla (měla) obsahovat vyobrazení
dekorací vyjmenovaných vznešených
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řádů, aby důstojně připomněla smutné
výročí úmrtí vznešeného potomka kdysi
suverénního rodu, ale postihla by tak jen
oficiální část jeho osobnosti. Výběr zde
nakreslených dekorací je pokusem připomenout její soukromější část. Vedle Zlatého rouna (to by se jistě mělo ve znacích
jeho nositelů kreslit vždy) je kolana Řádu
svatého Lazara, velkokříž Kristovy milice,
velkokříž monackého Řádu svatého Karla,
kříž Akademické legie a velitelský stupeň
Diplomového odznaku krále Karla IV. (vyznamenání Sboru národních gard, někdy
zvané Řád Karla IV.).
Kresba znaku a text Zdirad Čech, KCLJ
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Zbyněk Rýpar, BLJ.
člen Jihočeské jednotky LP

doporučujeme
Michael Burleigh: Pozemské mocnosti. Nakladatelství Leda, Praha 2015
Ve velkolepém panoramatickém záběru
onoho dlouhého evropského století od
Francouzské revoluce (1789) do pruského masakru civilistů ve Flandrech
(1914) líčí významný anglický historik
politický zápas křesťanských církví
s emancipačním, liberálním národním
státem na pozadí humanistických kultů
– Robespierrova jakobínského deismu,
comtovské Velké bytosti lidstva, saintsimonovského a marxistického beztřídního ráje budoucnosti – s jejich zatím
ještě komickou, protože předtotalitní
občanskou liturgií a rituály odvozenými
z křesťanství. Politická náboženství měla
paradoxně původ v racionalismu osvícenství, tedy v osvícenském kultu člověka,
osvěty a rozumu, z něhož vychází i prakticky celá historiografie 20. století, která
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považuje náboženství za pouhou dekoraci socioekonomického vývoje, aniž by
zaregistrovala, že se sekularizovala pouze
Evropa. Klíčem k porozumění evropskému vývoji je právě rozumářská utopická
víra v dokonalé společenské uspořádání,
jež zatratila křesťanskou transcendenci
i posmrtnou spásu a stává se vražedným
plánem na totální přestavbu tohoto světa – předznamenaným už jakobínskou
genocidou ve Vendeé. Burleigh názorně
dokládá, jak v kotli pozemských ideologií ve století stále ještě křesťanském dozrávaly plány, z nichž se později zrodila
dvojčata nacionálního a internacionálního socialismu. Dílo na výsost aktuální
možná povede i k zamyšlení nad budovatelským plánem nové Evropy.
Anotace nakladatele
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heraldické střípky

Guy Louis Henri markýz de Va- Guy Joseph Donnissan, markýz
de Citran (*1737, 1794)
lori (Valory), *1692, 1774

Paul Bertrand de la Grassi�re
(OSLJ 1927, 1974)

Stříbrně a červeně čtvrcený štít, v 1. a 4.
poli modré kosmé břevno, ve 2. a 3. poli
zlatý lev. Nad štítem koruna markýzů, pod ním kříž spojených řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma ovinutý kolanou těchto řádů,
pod patou štítu dekorace řádu svatého
Ludvíka
Markýz byl celý život vojákem, prošel
Sedmiletou válkou a kariéru končil jako
pobočník maršála Ludvíka Karla Cézara
le Tellier. Při řádové promoci v roce 1783
mu byl udělen kříž spojených řádů Panny Marie a svatého Lazara. V roce 1791
odešel na odpočinek s generálskou hodností. Když vypuklo povstání ve Vendée,
vrátil se do katolické a královské armády
a aktivně se zúčastnil válečných operací
i správy dobytého území, ale po porážce
vzbouřenecké armády byl u Montrelais
při pokusu o přechod řeky zajat republikánským vojskem a v Angers odsouzen
k trestu smrti zastřelením.

Zlatý štít se stříbrnou hlavou, v ní zelený
heroldský kříž, dole zelený lev. Štít je podložen zeleným zlatě lemovaným křížem
Řádu svatého Lazara a ovinut jeho kolanou (tenkrát v detailech odlišné od dnešní
podoby), provázenou dvěma dekoracemi,
vpravo křížem rytířské větve řádu Panny
Marie della Mercede (bíle smaltovaný patkový kříž s korunovaným štítkem řádu
Mercedářů na středu) na červené stuze,
vlevo křížem Řádu koruny Karla Velikého (bíle smaltovaný kříž rupertského typu
s bílým středovým medailonkem, na něm
je císařská koruna Karla Velikého) na bílé,
červeně lemované stuze.
Paul Bertrand, člen papežské tiberinské akademie (Pontificia Accademia
Tiberina), byl milovníkem a znalcem
historie, archeologie a heraldiky, napsal
řádové dějiny a byl jedním z předních
aktérů při formování současné podoby
svatolazarského řádu; pětačtyřicet let
byl členem řádové vlády. Byl členem
i jiných podobných společností (například rytířské větve vojenského a církevního řádu Panny Marie Milosrdenství pro
vykupování křesťanských otroků z muslimského zajetí) a jeden řád sám založil:
Řád koruny Karla Velikého, dodnes živý
ve Spojených státech amerických, jehož
členové musí prokázat genealogickou
souvislost mezi svými předky a císařem
Karlem Velikým.

Čtvrcený štít, 1. a 4. pole černé se stříbrnou orlicí, která nese na hrudi červený
kříž provázený na koncích ramen osmi
černými klesajícími půlměsíci; 2. a 3. pole
červeně a zlatě povýšeně dělené, dole svislá zelená vavřínová ratolest. Nad štítem
koruna markýzů, pod ním zkřížené maršálské hole a kříž spojených řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma, ovinutý dvěma velkostuhami, na nichž jsou zavěšeny řádové dekorace, vpravo kříž spojených řádů (1716, mohl
by samozřejmě být zavěšen na kolaně, ale
z komposičních důvodů dostala tentokrát
přednost velkostuha) a vlevo kříž Vojenského záslužného řádu svatého Ludvíka
(rytíř 1719, komandér 1749, velkokříž 1761).
Původně florentský rod dal řádům
Panny Marie a svatého Lazara dva členy (druhým byl Charles Joseph François
de V., svatolazarský rytíř od r. 1767), oba
byli také nositeli řádu svatého Ludvíka
a jejich erby by se tedy odlišovaly pouze
maršálskými holemi. Ty patří jen pod
štít erbu markýze Víta, vojáka v hodnosti
generálmajora (později majitele pluku),
diplomata (velvyslance v Prusku), a čestného člena královské akademie malířství
a sochařství, a to přesto, že v seznamu
fracouzských maršálů jeho jméno není
zaneseno – král Ludvík XVI. totiž stačil
dát maršálskou hůl svému (a svého otce)
věrnému a oddanému dvořanovi až na
rakev.
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Připravuje Croix Amaranth
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PODPOŘTE ROZVOJ CENTRA
PRO LÉČBU SARKOMŮ
MĚKKÝCH TKÁNÍ

Zašlete DMS na rozvoj
Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání
III. chirurgické kliniky I. lékařské fakulty UK
a FN Motol
Jednorázová podpora:
Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraSARKOM
Cena DMS: 30 Kč

Podpora po 12 měsíců:
Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraROKmezeraSARKOM
Cena DMS: 30 Kč/měsíc

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

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., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
nebo elektronickou poštou na adrese linhartova@stavitelstvirehor.cz
Cena 600 Kč + poštovné a balné.

