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Modlitba za otce Jacquesa Hamela a pokoj ve světě
Tato modlitba byla přednesena při mši v pátek 29. července 2016 během dne postu
a modliteb vyhlášeném Mons. Georgem Pontierem, arcibiskupem v Marseille a předsedou francouzské biskupské konference, po vraždě otce Jacquesa Hamela 26. července
v Saint-Etienne-du-Rouvray.
„Pane, v tento den, voláme k Tobě. Voláme k Tobě, protože jsme šokováni a nerozumíme. Voláme k Tobě s našimi bratry a sestrami pronásledovanými ve světě, se všemi
lidmi dobré vůle, kteří jsou tímto dramatem zraněni. Voláme k Tobě, neboť věříme, že
slyšíš naše volání, vidíš naše slzy, znáš naše srdce. Modlíme se k Tobě. Skrze smrt Tvého
Syna na kříži - ty se připojuješ k našim mrtvým. Modlíme se k Tobě, neboť Ty jsi Bůh
milosrdný, mírný ve hněvu a plný lásky ke všem, kteří se k Tobě obracejí. Pane, jsme
zkoušeni v naší touze po světě krásnějším, bratrštějším, ve kterém má láska navrch. Jsou
naše snahy budovat s Tebou lidství k Tvému obrazu a k Tvé podobě zbytečné, odsouzené
k nezdaru? Pane, rozmnož v nás víru. Ať roste naše víra ve vítězství vzkříšeného Krista
přes všechnu nenávist a smrt. Potřebujeme Tě. Pomoz každému člověku uchovat sílu
a odvahu. Pane, náš Bože, skrze smrt a vzkříšení Tvého Syna, Ty nám vždy otevíráš
budoucnost. Ty jsi Bůh života a ne smrti. Svěřujeme Ti otce Jacquesa Hamela a oběti
všech atentátů. Učiň z nás svědky Tvé naděje a budovatele míru a pokoje.“

Co napsal otec Jacques Hamel v červnu 2016 ve farním listu
Jaro bylo poněkud chladné. Možná jsme měli pokleslou náladu, ale trpělivost, léto
nakonec přijde. A také čas prázdnin.
Dovolená je čas, kdy se vzdalujeme od našich běžných činností. Ale není to pouhá
odbočka. Je to doba odpočinku, ale také obnovy, setkávání, sdílení, společenského života.
Doba načerpání: Někteří věnují několik dní duchovní obnově nebo pouti. Jiní si
znovu přečtou evangelium, sami nebo s ostatními, jako slovo, které dnes oživuje. Jiní
mohou čerpat ve velké knize stvoření, když budou obdivovat krajiny tak rozmanité
a tak nádherné, že nás pozvedají a mluví k nám o Bohu.
Kéž bychom mohli v těch chvílích slyšet Boží pozvání k péči o svět, pozvání činit
tam, kde žijeme, svět vřelejší, lidštější, bratrštější.
Čas setkání s příbuznými, s přáteli: chvíle, které věnujeme tomu, abychom prožili
něco společně. Je to čas být pozorný k ostatním, ať jsou jacíkoli.
Čas sdílení: Sdílení našeho přátelství, naší radosti. Sdílet s našimi dětmi, že nám
na nich záleží.
Také čas modlitby: Pozorní k tomu, co se děje v našem světě v tomto okamžiku, se
modleme za ty, kteří to nejvíce potřebují, za mír, za lepší soužití.
Bude to stále rok milosrdenství. Utvořme si srdce pozorné ke krásným věcem, ke
každému a k těm, kteří se mohou cítit o něco víc sami.
Kéž nám doba prázdnin umožní načerpat radost z přátelství a plně se obnovit. Pak
můžeme, lépe vybaveni, vyrazit společně na další cestu.
Krásné prázdniny všem!
P. Jacques Hamel, červen 2016

Upraveno podle www.cirkev.cz
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slovo bailliho

aktuálně
Vážené spolusestry a spolubratři,
zahajujeme další školní rok a uvědomujeme si, jak významným
předělem roku jsou prázdniny. Vždyť pravidelně po prázdninách již
všechny aktivity pomalu směřují k závěru kalendářního roku – v letošním roce se mnozí z nás sejdou na Velké generální kapitule v Římě
a věřím, že všichni se uvidíme na Řádovém dni, během kterého se
výjimečně bude konat také Generální kapitula ČVP. Věřím, že se na
obou akcích budeme moci pochlubit řadou vykonaných aktivit.
V tomto vydání Reunionu se můžete seznámit s několika akcemi,
zorganizovaných naší Lazariánskou pomocí. Ta na mnohých místech
začala účinně spolupracovat s členy různých skautských organizací.
Lazariánská pomoc je – na rozdíl od katolického Řádu – sdružením
dobrovolníků, nikoliv nutně křesťanského vyznání, a jejími členy tak
jsou příslušníci různých církví, nebo i spolupracovníci bez vyznání.
Sdružuje mladé lidi inspirované rytířskou službou napříč společenským
spektrem, kteří se rozhodli pomáhat bližním.
Těžištěm tohoto vydání Reunionu jsou články, jejichž otisknutí
si vyžádala doba a situace. Musíme se vracet k projevům nenávisti
a teroru v Evropě i v arabském světě, které jsou čím dál častější a zároveň některými našimi spoluobčany stále více zlehčovány jako okrajový
fenomén. Jsme přesvědčeni, že tomu tak není, a proto jsou zde takto
otisknuty články, pro které se mnohdy v oficiálních křesťanských médiích „nenašlo místo“.
Naší posláním není vyvolávat a rozdmýchávat nenávist – jsme připraveni pomáhat trpícím a tuto činnost úspěšně vykonáváme. Kromě
pomoci v našich zemích se Řád zaměřuje na pomoc ohroženým tam,
kde konflikty vznikají (např. naše aktivity ve spolupráci s Armádou
ČR v Afghánistánu, nebo aktivity Belgického a Francouzského velkopřevorství v uprchlickém táboře Souleymania, o kterých jsme psali
v minulém čísle Reunionu).
Psáno ve svátek sv. Ludvíka, krále a vyznavače, účastníka křížové
výpravy a řádového patrona, jehož snahy o zbožný a spravedlivý život
jsou pro nás stálým vzorem.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli Českého velkopřevorství

Poznámka redakce
O vztazích islámu a Evropy, resp. křesťanské civilizace, jsme v minulosti
psali v Reunionu již několikrát:
1/2008 Oskar Andrysek: Islám, str.4
2/2008 –red.: Islám a křesťanství – fakta ze současnosti, str. 9
3/2008 Antonín Schauer: Islamismus a Evropa, str. 8
2/2009 –red.: U projevu Kevina Rudda k islamistům v Austrálii, str. 10
1/2011 Benjamin Kuras: Perzekuce křesťanů, str. 9
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Mariánský sloup je hotov

Kopie Mariánského sloupu pro pražské Staroměstské
náměstí, již prováděla kamenosochařská huť pod
vedením Petra Váni, se kterou náš řád mnoho let
spolupracuje, je připravena ke vztyčení na místě, kde
původně stál originál Jana Jiřího Bendy.
Co bylo zbytečně zničeno, ať se napraví.
Ale my, vážení bratři a milé sestry, nesmíme polevit v modlitbách za obnovu Mariánského sloupu;
jedině tak společné úsilí velikého počtu lidí dojde
svého naplnění.
Svatá Panno Maria, oroduj za nás!

Loutky v Opařanech, 2. ročník
Léto je pro většinu dětí symbolem prázdnin, tj. času, kdy nemají své obvyklé školní povinnosti a radují se z volnosti a
zážitků, které jim tento čas přináší. Podobný režim je i v DPN
v Opařanech, během léta většina dětí nemocnici opouští, proto
neprobíhá ani pravidelné „Čtení s herci“ jako každý měsíc.
Bohužel ne všichni malí pacienti mohou na prázdniny odejít
a právě pro ně jsme ve středu 27. 7. uspořádali již 2.ročník
S loutkami v Opařanech.
Oslovili jsme opětovně paní sochařku – loutkařku – autorku
pohádek a večerníčků Šárku Váchovou s prosbou, zdali by
měla čas a chuť opět zavítat za dětmi do DPN jako v minulém
roce. Ona naše pozvání přijala a tak jsme se jedno odpoledne
vydali společně do Opařan. Setkání s paní sochařkou proběhlo
v divadelním sále nemocnice, nikoliv v bývalém refektoriu, kde
obvykle probíhají každý měsíc „Čtení s herci“. Společné odpoledne tak mělo jinou atmosféru nejen díky menšímu prostoru
sálu, ale i díky složení dětských diváků. Obvykle jsou děti při
Čteních rozděleny na 2 skupiny dle svého věku, během odpoledne s loutkami byly všichni pohromadě, menší i větší.
Paní Váchová jim vyprávěla, jak vlastně takové loutky a následně animovaný film, kde tyto loutky hrají, vznikají. Všichni
jsme byli zaskočeni neuvěřitelnou mravenčí prací a detaily,
které tento proces provázejí. Promítali jsme si krátké filmy,
ukázky z Večerníčků, jichž je autorkou a též i krátký dokumentární film popisující právě vznik animovaného loutkového
filmu. Dětem se líbily i loutky, které autorka přivezla, a které
si mohly „osahat“ a zkusit si s nimi zahrát, což mimochodem
není úplně snadné.Společné odpoledne uběhlo jako voda, děti
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byly jako vždy skvělé - pozorní posluchači a aktivní účastníci.
Při zpáteční cestě do Prahy se paní Váchová přiznala, že si
dělala trochu starosti s přípravou programu pro děti, i když již
měla zkušenost ze své loňské návštěvy v DPN. Její obavy ale
děti zcela rozptýlily, byla nadšená a radovala se z jejich zájmu
a dotazů, atmosféra tohoto odpoledne v nás doznívala celou
cestu zpět. Byl to krásný společný zážitek, děkuji!
Mgr. Kamila Malinská
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kontra Evropa?

Ti, kdo nám chtějí zvěstovat
Dominik kardinál Duka
Boha smrti

P

o několika teroristických útocích
především ve Francii a Německu
jsme zažili i útok na kněze, který
sloužil mši svatou. Tato skutečnost jako
by byla mementem všem, kdo se snažili
předchozí dění bagatelizovat, přisuzovat
jen duševně nemocným lidem či lidem
frustrovaným. Pro nás, katolíky, má tato
hrozná vražda ještě další rozměr, je totiž
svatokrádeží. Neozývám se tedy proto, že
bych podříznutí stařičkého kněze otce
Jacquese Hamela považoval za větší hrůzu vzhledem k jeho kněžství, ale že jeho
vraždou vrcholí série útoků,
a mlčet či lhát si o skutečných příčinách tohoto stavu
rovnalo by se už podílení se
na sebevraždě této civilizace.
Znám dokumenty 2. vatikánského koncilu, vím,
k čemu vyzývá konstituce
Nostra aetate. Znám loňské
výroky papežské rady. Jsem
zastáncem dialogu mezi
náboženstvími a souhlasím
s papežem Františkem, že
nelze dělat rovnítko mezi
islámem a terorem. Připomínám ale
také slova papeže Františka v rozhovoru pro francouzský La Croix (podle
Vatikánského rozhlasu): „Není možné
otevírat brány iracionálním způsobem,“
uznává papež František, když přijde řeč
na uprchlíky. Poukazuje však na to, že
je nutné klást si na prvním místě otázku
„proč‘‘ dochází k migraci, kde je příčina útěku milionů lidí. Papež pranýřuje
světový ekonomický systém založený na
idolatrii bůžka peněz a vybízí Evropany,
aby se snažili vyvarovat uzavírání přistěhovalců do ghet. „Soužití křesťanů a
muslimů je možné,“ dodává František.
Nemyslím si, že primární je tu dnes
strach z islámu jako takového, nýbrž
z Islámského státu a jeho dobyvačné
války, která je částečně vyvozena z islámu. „Je pravda – pokračuje František

„

– že idea dobývání náleží k duchu islámu,
ale stejně tak by se dal interpretovat závěr
Matoušova evangelia, když Ježíš vysílá
své učedníky do všech národů,“ dodává
papež. Vybízí rovněž k zamyšlení nad
tím, jak byl západní model demokracie
vyvážen do zemí jako Irák nebo Libye.
Uvědomme si, že se při výrocích papeže nejedná o ucelený text, v němž by
pojednával o islámu, ale většinou o jeho
vyjádření ad hoc k aktuálním událostem.
Hovoří-li tedy o tom, že „dobývání náleží
k duchu islámu“, je třeba porovnat prá-

Když jsem poslouchal arcibiskupa
D. Lebruna a jeho homilii na pohřbu
otce J. Hamela, nemohl jsem nesouhlasit
s výzvou k lásce k nepřátelům, tak jak
ji formuloval Ježíš. Ne, nejsme pomstychtiví, nechceme zlo odplácet zlem, násilí
násilím. Láska však musí být provázena
i prosbou o dary Ducha svatého, zvláště
dar rozumu a rady.
V tomto světle upozornil kardinál
A. Ving-Trois, pařížský arcibiskup, při
vzpomínce na zavražděného o. Hamela
27. 7. t. r., že „ti, kdo se halí do hávu náboženství, aby maskovali
své smrtící plány, ti, kdo
nám chtějí zvěstovat Boha
smrti, Molocha, který se
raduje ze smrti člověka a
slibuje ráj těm, kteří vraždí, zatímco jej vzývají, ti
nemohou očekávat, že se
lidstvo podvolí jejich bludu“. Kardinál také řekl, že
k tomu, abychom přemohli zoufalé poselství
islámu, musí katolická
víra působit evangeliem.
Kardinál se také kriticky vyslovil k nedostatku odvahy ve francouzské společnosti,
pokud jde o vypořádání se s hrozbou
Islámského státu.
Kladu si ovšem otázku, jak chceme
vést dialog s islámem či nevěřícími, když
nedovedeme často vést dialog ani mezi
sebou uvnitř církve. Namísto dialogu,
poctivého hledání pravdy nálepkujeme
protivníky jako blázny, vylučujeme je
ze společenství slušných lidí a útočíme
na jejich čest prostřednictvím pomluv.
Chceme-li vyvrátit něčí názor, zničíme
jeho nositele podobně, jak se to dělalo
v nacistickém a komunistickém režimu.
Ne, dnes sice už nepadají hlavy na popravišti ani nepadají mnohaleté soudní
tresty, ale účinek je podobný: zničené
životy našich bližních. Vzpomeňme jen
na veřejně známá obvinění, která se za

ti, kdo se halí do hávu náboženství, aby maskovali své smrtící plány, ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha
smrti, Molocha, který se raduje ze
smrti člověka a slibuje ráj těm, kteří
vraždí, zatímco jej vzývají, ti nemohou očekávat, že se lidstvo podvolí
jejich bludu

Události poslední
doby, vrcholící brutální
vraždou starce, kněze, který po celý
život rozdával lásku k bližnímu bez ohledu na postavení a vyznání, by nás snad měly
přimět k zaostřenějšímu pohledu na současnou
situaci evropské civilizace. Články, otištěné na
následujících stranách, se pokoušejí na evropské
dilema alespoň částečně nalézt odpovědi.
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“

vě závěr Matoušova evangelia, kde Ježíš
hovoří k apoštolům: „Jděte tedy, učiňte
ze všech národů učedníky a křtěte je
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je zachovávat, co jsem vám předepsal.“ (Mt 8,19–20). Ježíš nepředepsal
učedníkům dobývání světa, ale hlásání
radostné zvěsti o spáse, kterou Boží syn
přináší, a o poselství přikázání lásky
k Bohu a bližním.
•
Znám však velmi dobře osobně i kardinála Ving-Troise i jeho názory. Islám
v sobě skutečně skrývá násilné tendence
a je třeba povzbuzovat ty, kdo stojí na
opačné straně i jako věřící mohamedáni.
Někdy dost dobře nerozumíme způsobu uvažování těchto lidí, kteří svůj život
strávili uprostřed věřící společnosti, ač
sami svou víru do důsledků nepraktikují.
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Otec Jacques Hamel se narodil ve
městě Darnétal v departementu
Seine-Maritime 30. listopadu 1930.
V roce 1958 byl v Rouenu vysvěcen
na kněze biskupem Joseph-Marie
Martinem, poté působil jako vikář
ve farnosti sv. Antonína v PetitQuevilly. V roce 1967 se přemístil
do farnosti v Sottevile-les-Rouen,
v roce 1975 se stal farářem v SaintPierre-les-Ebeuf a od roku 1988
v Cléonu.
Od roku 2000 působil jako člen
společné duchovní správy ve farnosti Saint-Etienne-du-Rouvray
a po pěti letech, kdy odešel do
důchodu, už zde jen vypomáhal.
V roce 2008 oslavil zlaté kněžské
jubileum.
Místní farníci a známí ho označují za dobrého člověka, velmi
skromného, jenž byl, i ve svém
pokročilém věku, každému stále
k dispozici.
Zdroj: www.cirkev.cz

Kostel v Saint-Etienne-du-Rouvray, kde působil otec Hamel

čas ukáží jako nepravdivá či neprůkazná,
a na to, že přes osvobození a omluvy ti,
kdo byli obviněni, ztratili část života.
Chci právě v této chvíli vyzvat všechny lidi dobré vůle, aby se spíše modlili
za oběti teroru a méně hledali omluvy
a výmluvy pro teroristy. Rád bych, abychom neskandalizovali ty, kdo v dobré
víře hovoří o obavách z budoucího vývo-

je či o příčinách toho, co Evropu potkává.
Mohlo by se snadno stát, že zatímco se
budeme přetahovat na svém dvorku, za
jeho ohradou se budou dít věci tak závažné, že na ně nakonec ani nestačíme
zareagovat. Máme totiž za povinnost
chránit své bratry a sestry, své země
i svou víru.

Text byl původně napsán se záměrem
uveřejnění v Katolickém týdeníku. Žel
se do nadcházejícího, ani do žádného
z plánovaných čísel nevešel. Text jsem tedy
před publikací na blogu na Aktuálně.cz
exkluzivně poskytl serveru Parlamentní
listy. Další úvahu nad tím ponechávám
na laskavém posouzení čtenáře.

vat. Bohužel toto není první, ale také to
nebude zřejmě ani poslední útok v Evropě a ty neustálé řeči o tom, že budeme
solidární, všichni jsme v šoku, musíme
se semknout, to jsou jenom krásné řeči
politiků, ale ve skutečnosti se neděje
praktického vůbec nic.
Islám ve středověku se dostal přes celý
Pyrenejský poloostrov až k Pyrenejím.
U Vídně ho zastavil Jan Sobieski, jeho
rozpínavost plyne z jeho podstaty.
Lidé, kteří jej vyznávají, mají jiné hodnoty, než my, jinak přistupují k životu.
Proto si myslím, že je opravdu skandální
toto kamuflovat. Statisticky vzato nevím,
jestli je normální, aby téměř každý den
v Evropě nějaký mohamedán někoho po-

Dialog bude velmi těžký…

Ú

tok v severní Francii odsoudil
Vatikán včetně papeže Františka, označil ho za barbarský
čin. Kardinál Duka o něm mluví jako
o nebezpečném precedentu. To, co se
dnes stalo, samozřejmě není nic jiného,
než výsledek dlouhotrvajícího vývoje ve
Francii a v Evropě. Jenom v roce 2014
došlo ve Francii k 467 útokům proti křesťanským kostelům bez obětí na životech
a dneska to byla vlastně první oběť na
životě. Média i politici o tom z důvodů
politické korektnosti mlčí a toto je pod-
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le mého výsledek právě toho mlčení a
zastírání pravdy. Církev se staví k násilí
obecně samozřejmě negativně, ale zvláště
na posvátné půdě ještě to nabývá další
rozměr, rozměr svatokrádeže, čili nejde
jen o to, že tam někdo podřízl katolického kněze, že jej zavraždil. Mimochodem
mluvčí francouzského ministerstva dvě
hodiny poté tvrdil, že nemůže říct, že
to je kněz, nemůže říct jak zahynul, čili
i toto je obraz politického přístupu francouzských odpovědných orgánů. To přece je něco šíleného, když už ve všech no-

vinách ve světě mají portrét toho kněze
a životopis a i vědí jak zemřel, že vlastně
francouzská vláda nechce a nemůže nic
říct o tom, že šlo o kněze zavražděného
při mši u oltáře. To je podle mě opravdu naprosto skandální způsob, jakým
se ty věci řeší a jak se prostě neustále
kamuflují. Stejně tak jako to rozdělování
špatného islamismu a úžasného islámu.
To přece tak není, nalijme si čistého vína,
že je to naprosto jinak a toto jsou jenom
řeči, které mají prostě dodat odvahu těm,
kdo nás tady budou dál a dál terorizo-
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foto public domain archives

R. D. Milan Badal, ECLJ (hlavní myšlenky telefonického rozhovoru pro ČT24)

střílel, zabil, nebo vjel do davu s autem...
Myslím, že ten dialog s islámem se
vede neustále, vede se tak, aby podporoval tu slušnější stranu, ale bohužel zdá se,
že v islámu převažují spíše ty radikalizující se prvky, které znovu a znovu budou
útočit a rozšiřovat svůj životní prostor,
protože oni to takhle chápou. V islámu
jsou velmi silné prvky násilí, není to žádné bratrské, přátelské náboženství, to si
musíme říct. Dialog vedeme s každým,
byť je na jiné straně barikády, protože
se potřebujeme domluvit na nějaké koexistenci, ale nemá smysl zastírat, že ten
dialog bude velmi těžký a bude čím dál
těžší vzhledem k tomu, co se v Evropě
děje a dít zřejmě i bude.

Chceme-li poznat, co učila církev o islámu, obraťme se na sv. Tomáše Akvinského,
dominikána, učitele církve a podívejme
se do jeho Summy contra gentiles (Suma
proti pohanům). Chceme-li současný
kvalifikovaný pohled, vezměme do rukou
díla Rémy Bragua, profesora pařížské Sorbonny, známého religionisty a arabisty.
S překvapením zjistíme, že jejich výroky
o islámu, Mohamedovi a vztahu islámu
a islamismu jsou velmi ostré a jasné. Kéž
bychom se dokázali poučit a dobrou vůli
k dialogu spojili i s užíváním zdravého rozumu a otevřenou náruč vůči uprchlíkům
dokázali spojit s obezřetností a opatrností.

Není žádná „migrační krize“ … je válka
Petr Piťha

Z

astavme se nyní u problému mig- zabýváme akutními otázkami v časovém
Pohled na hlavy států při pohřbu
rantů. Za příznačné na diskusích horizontu včera – zítra a ani v situaci oběti masakru v Paříži mně naplnil pokolem nich považuji, že se spíše celkově tak vážné se političtí představi- hrdáním. Zhroucená Angela Merkelová,
okrajově sem tam někdo dotkne skuteč- telé nepřestali zajímat o své populistické vizážisty upravená na jakousi Mater Doného merita věci a jeho zasazenosti do zájmy a „body“ pro příští volby a nezačali lorosu, se opírala o mužnou ochrannou
širšího kontextu. Jako dnes ve všem se se zabývat dobrem společnosti.
paži prezidenta Hollanda, který s pev-
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Protože bohužel bojují i ženy a dokonce
děti, nelze je vyloučit.
Lidé, kteří přicházejí z území nepřítele, buď útočí, nebo jdou dobrovolně do
zajetí. Jsou proto eskortováni do střežených táborů a upozorněni, že při pokusu
o útěk se po jediné výzvě střílí. Tam jsou
identifikováni. Pokud mají doklady, ověří
se jejich pravost. Čas pobytu v běženeckém/zajateckém táboře je vymezený.
Po jeho uplynutí dostává každý vízum určitého charakteru, nebo je vyveden před hranici, kterou přestoupil.
Je-li usvědčen z překročení zákonů, je
uvězněn. Tvrdí-li uprchlík, že prchá do
jiné země, budiž, v uzavřeném vozidle
s vojenským doprovodem a předaný příslušným orgánům na hranici cílového či
tranzitního státu.

„

Akademici usnuli
a jsou čtvrtstoletí
pozadu nebo vedle.

“

Až dosud nepadlo jediné slovo o charitě a milosrdenství. Pochopitelně, že mají
své místo, ale nemůžeme o nich uvažovat
jaksi odděleně, a to ve schématu míru.
Milosrdenství v době války se projevuje
teprve po skončení vojenské operace. Zajetí nejsou týráni, ponižováni, uprchlíci
dostávají ve stavu války zázemí odpovídající základnímu zajištění.
Ať je velkorysé! Příděl jídla však bude
asi polovina toho, co je dávkou na muže
a den těch, kdo hájí hranici. Žádné peníze nepotřebují. Dostanou-li vízum, ať je
jejich sociální zajištění jasně vymezeno a
podmíněno prací, která jim samozřejmě
musí být nabídnuta.
To vše jeví se mi jako jasné. Včetně
toho, že každý, kdo jedná proti těmto
příkazům, dopouští se velezrady, popřípadě válečného zločinu proti lidskosti a
je ho podle toho třeba rychle potrestat.
Fakt, že jsme ve válečném stavu, že
válka není bůhví kde, ale přímo se nás
týká, je dán článkem 5 smlouvy NATO,
kterou jsme podepsali. Obrátí-li se kterýkoli člen na ostatní s žádostí o vojenskou pomoc, protože se cítí ohrožen, jsou
ostatní povinni tuto pomoc poskytnout.
Neposkytnutí pomoci je zrada, a tedy
přeběhnutí k nepříteli.

Nešilhejme po neutralitě. Není možná.
Přejít na druhou stranu znamená vydat
se všanc úhlavnímu nepříteli. Za takto
vyhrocené situace není možné hledat
akademická řešení a na konferencích
mezi (kvazi)odborníky debatovat o modelech soužití a prolínání kultur.
Problém je až příliš aktuálně reálný.
Akademici usnuli a jsou čtvrtstoletí pozadu nebo vedle. Opakuji, že jsme ve
válce a armády čekají na povel. Navíc
akademické úvahy podporují resp. zakrývají nerozhodnost vlád a způsobují,
že pod dojmem hrůzných zpráv (uřezávání hlav) emotivně vznikají fanatické
návrhy, příp. i pokusy převzít obranu
do vlastních rukou. Tím se pak vytváří
živná půda i nerozvážný dav pro schopného organizátora, který se brzo promění
v diktátora-zachránce.
Analogicky není čas hledat viníka
a diskutovat o chybách jednotlivých
rozhodnutí a politiků. Postačí vědět, že
k základnímu omylu jsme, s výjimkou
potvrzující pravidlo, přispěli všichni.
Opustili jsme svou náboženskou identitu. Není čas o tom diskutovat. Žijeme
v přítomnosti a je třeba v ní jednat.
Řekl jsem, že situace je nevšední,
komplikovaná. Předně je třeba odlišovat uprchlíky válečné a ekonomické.
Vezmeme nejdřív uprchlíky ze Sýrie a
středního Východu.
Kdo může rozhodnout o vydání víza a
ověřit pravost dokladu? Jedině BIS.
Jak jednat ve válce, která se vymyká
z rámce dosud platného mezinárodního
práva? Útočníkem je „islámský stát“, který státem není. Je seskupením po celém
světě rozesetých teroristických organizací a center. Mnoho příslušníků tohoto hnutí má řádné občanství ve státech,
které se brání.
Co, právně vzato, je ozbrojený útok na
teroristické základny v jiném suverénním státě? Jak odlišit vojáka protistrany
od civilistů a jak vůbec určit, kdo stojí
na které straně? Kdo jsou plně vycvičení
lidé bez uniforem vybavení vojenskou
technikou armády určitého státu?
V jakých kleštích, s jakými záměry, jakými prostředky a pod jakým dozorem
se ocitají a jednají politici? Namátkou:
Bojí se A. Merkelová víc vlastních občanů nebo teroristů? Je Putin, prostoupený
duchem sovětského Kremlu, v obavách
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z muslimů nebo z NATO? Anebo je souběžníkem expanze Číny do oblasti Řecka,
protože se jí děsí?
Jisté je, že vůdčí politici mají oproti
běžným lidem na stole svodky svých rozvědek. Jenže je jim to něco platné, když
do každé rozvědky se vetře agent protistrany? A můžou vůbec nějak samostatně
rozhodovat, když nejvážnější informace
mají bezpečnostní agenti? Na mnoha
nejvyšších politických, hospodářských,
diplomatických i vojenských postech
stojí „bývalí“ či současní agenti. Panuje
všeobecná nedůvěra.
Chce-li někdo změřit míru bezhlavosti
široce otevřené náruče pro migranty, ať si
to porovná s Anglií na počátku 2. světové války. Řekl by W. Churchill: Musíme
velkoryse přijímat uprchlíky z Německa, je to naše humanitární, charitativní
povinnost?
Podívejme se nyní na ekonomickou
variantu uprchlíka. I zde je řada odlišností, ve kterých se laik špatně orientuje.
Jde o lidi prchající z občanské války, která
však vznikla z důvodu sociálních rozdílů, tedy z důvodu špatné ekonomiky?
Jde o lidi bohaté, kteří jdou do klidu za
svým kontem v bohatých zemích? Jde
o nešťastníky nalákané zločinnými agenturami nabízejícími transport do ráje?
Jde o lidi prchající z důvodů ekonomických, aby nezemřeli hladem?
K dovršení nepřehlednosti je jasné, že
této vlny ekonomických uprchlíků rádi
využívají teroristé z předchozího výkladu.
Situace je, zvláště v konkrétních případech, opravdu neřešitelně komplikovaná, a proto, myslím, musíme hledat
opět podstatu problému. Jde o otázku,
jak řešit hospodářskou pomoc zemím
s podstatně nižší životní úrovní.
Po mém soudu to nejde udělat tím,
že budeme přijímat imigranty. To by
v posledku vedlo k úplnému vylidnění
chudých oblastí, přesunu všech do oblastí bohatých a jejich následné ekonomické zhroucení. Z toho plynou i řešení
uprchlické krize. Z důvodů ekonomické
nutnosti je třeba uzavřít hranice a zamezit dalšímu přílivu běženců. Transferový
byznys trestat jako zločinný.
Z důvodu lidskosti je třeba běžence
ošetřovat, nasytit, vybavit nejnutnějším
a po časově omezené krátké rekonvalescenci vrátit zpět.
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Slavnost v Českých Budějovicích
O svátku Proměnění Páně, v sobotu 6. srpna, se zástupci Řádu v reprezentativním složení (bailli, kancléř a špitálník ČVP, doprovázení dalšími členy) ve vznosném prostředí gotického chrámu Obětování Panny
Marie účastnili kněžského svěcení Rudolfa Marii Huška, který je naším
sympatizantem. Obřady vykonal J. E. Msgre Pavel Posád, světící biskup
českobudějovický, za přítomnosti generálního vikáře, členů katedrální
kapituly a diecézního i řeholního duchovenstva.
Vyprošujeme novosvěcenci vždy pevné a jasné vědomí Boží přízně,
které zajisté požívá, k požehnané službě kněze Kristova a oplátkou doufáme v jeho modlitby za náš Řád.
J. Adámek, sekretář Jihočeské delegace

foto Marek novák, člověk a víra

nou tváří hledí nad všechny účastníky
jako ten, kdo má situaci pod kontrolou,
jakoby v rozhovoru se svým božským
protějškem na nebesích.
Je mi stydno i jen mluvit o všech
těchto nevzdělaných, ustrašených hlupácích, kteří nemohli zaujmout žádný
postoj, protože nemají žádný názor. Tyto
mátožné loutky, které se deklarují jako
zásadoví lidé, jsou hříčky v rukou davu.
Otázka migrantů je případ velmi složitý, protože vznikal z mnoha důvodů a
ovlivňuje spousty oblastí života společnosti. Týká se rovněž mnoha různorodých území a vlastně celého světa. Patrně
nikdo nemá dostatek zpráv odevšad, což
zneváží rozhodování, když je třeba dělat
jasná, pevná a hlavně rychlá rozhodnutí.
Je tomu, bohužel, tak, že do vyhrocené
situace jsme se – upozorňuji, že skoro
všichni – probudili z líbezných snů ukolébaní ve volně se pohybující síti utkané
z dlouhotrvajícího nadbytku sociálních
států. Není divu, že se teď chováme jako
chroust, který spadl do podmáslí. Jednoduše si nevíme rady.
Pokusím, opakuji, pokusím se situaci alespoň pojmenovat a obraz poněkud
uspořádat. Zároveň se zmíním o řadě
nebezpečí, kterým bychom měli čelit.
Začnu tím, co je nejtvrdší a naprosto zásadní. Je válka. Není mír. Mír, pokud ho
chceme, musíme uhájit, to jest vybojovat.
Nemluvit o realitě války a zastírat si
ji mi připomíná chování dítěte, které si
ručníkem zakryje tvář a myslí si, že je
nikdo nevidí, protože ono samo nevidí
nikoho. Je trestuhodné, že se slovo válka nesmí vyslovit. Konflikt, střet zájmů,
dramatické události, mezinárodní krize
jsou výrazy, které patří do systému míru
a dají se řešit jednáním. Jenže jsme ve
válce. Uvažovat ve schématech míru je
nemístné.
Je třeba uvažovat v termínech války.
Z toho mi vyplývá, že se máme starat
o hranice a suverenitu. My se však zabýváme otázkou migrantů, což je strašný,
ale odvozený problém.
Hranice je třeba hlídat a hájit. Suverenitu vyjadřují právními předpisy, především vízovou povinností. Hranice je
ve válce linie pevně vojensky střežená.
Za ní jsou nepřátelé. Na hranici se střílí. Výjimku tvoří člověk s bílou vlajkou,
člověk s rukama vzhůru a beze zbraně.
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Naši jubilanti

blahopřejeme
Akademický sochař Petr Váňa vyznamenán řádem sv. Cyrila a Metoděje

Gratulujeme spolubratru P. Mgr. Milanu Badalovi OP, ECLJ, tajemníkovi J. Em. Dominika kardinála Duky a řediteli odboru vnějších vztahů pražského arcibiskupství k jeho
šedesátinám, které oslavil v pondělí 15. srpna. Přejeme mu Boží Požehnání pro jeho
náročnou a záslužnou práci i v jeho literární činnosti. Pisatel se těší, až bude mít opět
příležitost vyslechnout jeho vyprávění o víně a přiťuknout si s ním.
A.S.

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., SBLJ, člen katedry světových dějin FF UK, náš
významný historik, který se v současné době podle pisatelových informací zabývá
zejména historií knížecího rodu Liechtensteinů, oslavil 6. srpna své 45. narozeniny.
Vyprošujeme mu do dalších let hodně tvůrčích sil i osobního štěstí.
A.S.

Petr Váňa, akademický sochař, obdržel
u příležitosti svátku věrozvěstů od České biskupské konference řád sv. Cyrila
a Metoděje
Sochař známý svou rozsáhlou autorskou tvorbou zanechal svůj umělecký
otisk v mnoha liturgických prostorech
a jeho další díla jsme mohli obdivovat
na mnoha výstavách.
Náš řád mu k tomuto ocenění blahopřeje i s ohledem na mnohaletou vzájemnou spolupráci s jeho kamenosochařskou
hutí, která zhotovila kopii Mariánského
sloupu pro pražské Staroměstské náměstí
a které si vážíme!
—red

FOTO františk ingr, člověk a vírqa

Až v neděli 9. října letošního roku půjde na Svatou Horu chev. Stanislav Přibyl, KLJ,
nositel bronzového záslužného kříže Pro Fide et Merite, komtur Pražské komendy,
velký znalec vojenské historie, nebude to pro něho a jeho rodinu běžná nedělní
mše svatá. V ten den si bude bratr Standa připomínat, že se před 55 roky narodil.
Připojujeme se k jeho poděkování Pánu za prožité roky a prosbám za roky další.
A.S.

Chev. Ing. Marek Sobola , Ph.D., KLJ, nositel bronzového záslužného kříže Pro Fide
et Merite, tvůrce webových stránek Slovenské komendy a iniciátor řady duchovních
i charitativních akcí Slovenské komendy oslavil 3. července své 35. narozeniny. Má
před sebou ještě mnoho tvůrčích let, do kterých mu přejeme hodně Božího požehnání.
A.S.

J. E. PhDr Ondřej Vanke, MBA, GCLJ-J, GOMLJ, nositel zlatého záslužného kříže
Pro Fide et Merite, bailli Českého velkopřevorství a velitel národní jurisdikce, oslaví
3. října své 55. narozeniny. Děkujeme mu za jeho vysoce náročnou a záslužnou práci
v Řádu i ve skautském hnutí a přejeme mu hojnou Boží Milost v dalších letech.
A.S.
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Michael od Svatých

Krátké pojednání o blaženém pokoji duše
Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

T

12

Náhrobek Michaela od Svatých ve Valladolidu

na horu dokonalosti je úzkou stezkou,
vyžadující co největší odlehčení od břemen „věcí nižších“, ale i od tísnění „věcmi
vyššími“. Ve verších písně „Za jedné noci
temné“: „...vyšla jsem nepozorována, když
můj dům již byl utišen / ...v temnotách
a ve skrytosti, když můj dům již byl utišen...“ lze spatřit společného jmenovatele
vyjádření stavu duše s prací Michaela od
Svatých; sv. Jan pokračuje (1. kniha, 1.
kap.) o nutnosti vyjítí ze všech vnějších
věcí a nedokonalostí, a nutnosti duchovního umrtvování (2. - 11. kap.); vstoupení
do tzv. temné noci smyslů obsahuje pak

nejenom určitou formu odumření, avšak
nezbytné zastavení jakékoli mentální
činnosti (v 2. knize – 4. kap. to světec
vyjadřuje termínem „přejít k nevědění“),
a téma mystického odumření se znovu
opakuje. Rovněž v „Temné noci“ (první
vydání v Alcalá r. 1618) se tato témata
opakují: prožitková zkušenost světcova je
zachycena v hlubokém symbolu Temné
noci (v hodnotitelské literatuře koncipováno jako sestup do hlubin temnoty,
následovaný duchovním vzkříšením).
Světec používá v „Písni duše“ podobnou lyriku jako v písni o „Temné noci“,
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éma klidu duše na cestě mystického sjednocení se objevuje
v literatuře opakovaně: např.
bosý trinitář fra Francisco de los Angeles
sepsal po r. 1600 „Upozornění a dokumenty, které řeholníkům velmi pomáhají
k získání klidu jejich života“ (dílo vedoucí k důslednému zachovávání řehole a
tím k postupnému získávání dokonalosti
a k věčné spáse); „O klidu duše“ pojednává traktát ctihodného Ignáce z Nente
(1571–1649), i práce bosého trinitáře Michaela od Svatých (1591–1625); v něm se
jedná o výsledek asketicko-očistné sjednocující cesty, prožívané v nitru tzv. mystickým způsobem. Spisek je přirovnáván
k učení sv. Ignáce z Loyoly, sv. Alfonse
Rodrigueze, především je však – co do
tématu i některých výrazových prostředků – srovnatelný s díly sv. Jana od Kříže.
Z úvodu vyplývá nutnost zaujetí indiferentnosti a vnitřní svobody ke smyslům,
k emocím i ke všem tvorům a časným
skutečnostem, odloučení se od afektů
a tzv. hnutí – autor zde uvádí nutnost
dokonalého umrtvení, k němuž je potřeba zcela odstranit mudrování; tyto stavy
jsou např. zachyceny v první strofě verši:
„...bez země kráčí po zemi, bez světla
s jasem v temné noci...“, v deváté strofě je
naznačen tzv. let duše (srv. se sv. Terezií
od Ježíše). Tematika je verbálně opakována v „Listu představenému“ – mystická smrt, co nejdokonalejší oproštěnost a
indiferentnost pro proměnlivé okolnosti
života (pozn.: Michael od Svatých byl
Piem VI. blahořečen 2. 5. 1779 a svatořečen Piem IX. dne 8. 6. 1862).
Srovnatelná tématika se objevuje u sv.
Jana od Kříže (1542–1591): v jeho původním diptychu „Výstup na Horu Karmel“ a
„Temná noc“ (obě práce pravděpodobně
dokončeny v Granadě v r. cca 1584) se
o otázkách víry, temnoty, a cesty očistné...
pojednává v rámci aktivního („Výstup“)
a pasivního („Noc“) duchovního očišťování, přičemž „Výstup“ je komentátorem
díla chápán jako naukový traktát, a „Noc“
jako komentář k lyrické básni. Výstup

a v „Osvětlení“ (kniha 1.) hovoří
o „...šťastné noci očistné kontemplace
s umrtvenými a uspanými smysly s jejich
vrtkavostmi a protiklady...“. (pozn.: světec nachází v 8. kap. paralely v Písmu sv.
– zvl. v žalmech a u proroků.). Rovněž
v korespondenci sv. Jana z let 1572–77
(byl zpovědníkem v klášteře Vtělení
v Avile) a z let 1578–88 (jeho působení
v Beasu a Granadě) se podobné osnovné
termíny opakují, i když skryté v radách
a pokynech orientovaných na dodržování zásad řeholního života: např. v
radách Neznámému řeholníkovi je uváděna odevzdanost, umrtvování, cvičení se
v ctnostech, a samota; (pozn.: z vlastní
korespondence je dochováno třicet tři
dopisů, a literatura uvádí dalších třicet
tři „ztracených dopisů“, jejichž obsahy
jsou známy odjinud; dvacet dopisů je určeno bosým karmelitkám, osm laikům,
pět řeholníkům).
Naléhavost hledání klidu duše a žádoucího spojení rozjímavě – aktivního
způsobu žití v tomto světě se objevuje
v „Mystickém direktáři“ Antonína od
Ducha Svatého (1618–1684): při duchovním putování přechází člověk od
intelektuálního hledání k uskutečňování – k jednoduchému a všezahrnujícímu
pohledu víry; jako u ostatních autorů
zdůrazňuje Antonín nutnost přestat
s (jakýmkoliv) rozvažováním, zbavit se
obrazů a představ (materiálních) předmětů, i intelektuálních činností. Joseph
de Guibert (1877–1942) rozlišoval mezi
získanou a vlitou kontemplací, kterou
charakterizoval spíše jako úkon inspirovaný milostí a směřující ke stále větší jed-
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noduchosti. U Guiga I. (1083–?) má duše
(zaměřená k Bohu) směřovat k vnitřnímu pokoji; ideál kartuziánského způsobu života spatřuje optimum v kombinaci
přebývání v samotě s pragmatickou organizací každodenní činnosti, duchovní
pokrok (spíše cesta?) je považován za
největší štěstí a užitek a jeho prožívání
je žádoucí na všech rovinách lidské existence (tj. jeho průmět i do nejmenších
denních záležitostí...). „Stupně k ráji“
(latinsky v Miláně r. 1475) kartuziána
Guiga II. (?–1188) obsahují „...některé
myšlenky o duchovní činnosti mnichů
– např. o čtyřech stupních a jejich úlohách (kap. I, II), o účinku nazírání (kap.
V), o nezbytném zažití četby, které přirovnává k trávení potravy; o blaženosti
člověka, „...jehož duch je oproštěn od ...
starostí...“ (kap. XI). Ve „Výstupu na horu
Sión“ Bernardina z Lareda (1482–1540) se
následný klid duše objevuje po cestě očistné, osvětné a sjednocující. Diviš Kartuzián
(1402–1471) považoval za „nejvznešenější
formu dokonalosti křesťanského života
kombinaci života kontemplativního a aktivního (pozn.: sám byl mj. účastníkem
náboženského a politického života své
doby a autorem různých spisů); kontemplaci lze podle něj uskutečňovat právě
v tom životním stavu a situaci, v němž se
konkrétní osoba nachází.
Klid duše hledal v r. 1259 na vrcholu
Alverny i sv. Bonaventura z Bagnoregia
(1217–1274): v jeho „Putování mysli do
Boha“ se – podobně jako u předchozích
autorů – objevuje téma nutného zastavení intelektuálních pochodů jako předstupně mystického sjednocení; v kap. I

uvádí autor povznesení srdce (podnícené
předchozí milostí), dále modlitbu, osvěcující poznání, a konečně nazírání...; po
šesti stupních dochází (kap. VII) ke klidu duše (mysli) a k následnému sestupu
dolů (ať už se jedná o vnitřní zkušenost,
nebo o její transformaci a projekci do
charitativních děl). Toto kruhové schema odpovídá (obsáhle viz C. V. Pospíšil) kontemplativně-aktivní spiritualitě,
resp. vzájemném průniku kontemplace a
činnosti: po prvotním výstupu následuje
sestup s Kristem ke konkrétní pomoci
bratřím a sestrám – tedy k různým formám charitativní, evangelizační, a apoštolské služby.
Jak tedy autoři uvedených prací dokládají, naléhavost hledání klidu duše
je více či méně uvědomovanou potřebou člověka každé doby a inherentní
součástí lidského hledání věcí shůry (viz
Pastorální konstituci GS, čl. 57). Spojení
duchovní cesty rozjímavé a činné – zde
pak zvláště charitativního a evangelizačního charakteru – je tedy nikoliv pouze
možné, avšak i žádoucí; kontemplace tak
ve spojení s činnou službou (podnícené
předcházející milostí) může mít jednak
efekt terapeuticko-nápravný, může –
a má – navracet člověka zpět k duchovnímu základu lidského bytí, a konečně
– právě ve spojení s duchovními, charitativními a dalšími činnostmi a projekty
Řádu – zůstává svou podstatou orientací
tvůrčí a ke společnému dobru příspívající.
Pozn.: k definici „společného dobra“ viz
„Kompendium sociální nauky církve“,
Karmelitánské nakladatelství Kostelní
Vydří, 2008.
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Léto v Oseku

Klienti oseckého domova v Senátu

potkali při jedné ze zastávek v jednom
z mnoha vodáckých kempů, které lemují
tuto našimi vodáky nejoblíbenější řeku.
S jásotem byl přijat nejen náš příjezd,
ale zejména náš dárek, doma upečený
koláč, který si s chutí dali ke kávě. A jako
správní vodáci ocenili i naše pozvání „na
pivo“. Zbytek odpoledne pak byl ve znamení vyprávění o zážitcích, které zažili
během dne na vodě. Pevně doufáme, že
se nám příští rok podaří „sladit“ naše
každodenní pracovní povinnosti s touto
hezkou akcí, a budeme moci společně
absolvovat výlet celý.
Na červenec jsme dohodli, po domluvě s vedením Domova, autobusový
zájezd klientů do Prachatic, kde se člen
naší jednotky, br. Vojtěch Pekárik, ujal
místní farnosti CČSH. Místem setkání
bylo historické náměstí v Prachaticích,
Prosluněné měsíce lákají k pobytu venČervnová akce – vodácký výlet po kde jsme následně s těmi zdatnějšími abku, a proto i naše dobrovolnická práce řece Vltavě, se plánovala sice dlouho, solvovali výstup na 53 metrů vysokou věž
v oseckém domově byla ve znamení vý- ale i s ohledem na změnu termínu na kostela sv. Jakuba, která je využívána jako
letů a pobytu na čerstvém vzduchu. Po poslední chvilku, se nám z časových vyhlídková věž. Zbytek odpoledne jsme
květnové akci se soutěžemi a opékáním důvodů nepodařilo k výpravě připojit a pak společně s klienty domova strávili
špekáčků na zahradě Domova jsme v ná- strávit s klienty celé dva dny. I tak však v dobré náladě při malém občerstvení
sledujících dvou měsících vyrazili mimo jedno odpoledne stálo za to. V silném, na farní zahradě.
areál Domova.
čtyřčlenném složení jsme se s účastníky Aleš Randl, BLJ
velitel Jihočeské jednotky LP - Receptorie

Již několik let probíhá spolupráce Senátu ČR a Domova pro
osoby se zdravotním postižením v Oseku, kde se naše jihočeská jednotka soustřeďuje zejména na dobrovolnickou činnost.
V rámci této spolupráce se mimo jiné každoročně koná vernisáž
a prodejní výstava výtvarných prací oseckých klientů na půdě
Senátu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze.
Letošní akce byla však trochu jiná, a to nejen tím, že naši zástupci, kteří aktivně působí jako dobrovolníci z řad Lazariánské
pomoci - Receptorie právě v tomto Domově, byli na tuto akci
osobně přizváni, ale například i tím, že vlastní vernisáž byla
zahájena vystoupením kapely složené z klientů Domova, která
nese hrdý název „Osečanka“. Samotné vystoupení sledovali nejen
zástupci LP a zbytek klientů, ale i představitelé Senátu. Za své
vystoupení byli členové kapely odměněni bouřlivým aplausem,
který si za svůj výkon rozhodně zasloužili. A nejen tím byla
tato výjimečná akce podpořena z naší strany. Jihočeští lazariáni
využili prodejní vernisáže děl klientů domova i k zakoupení
jednoho z vystavených obrazů, který následně prostřednictvím
špitálníka Českého velkopřevorství chev. Michala Zahálky, KLJ.,
zaslali J. E. velmistru Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Janu hraběti Dobrzenskému z Dobrzenic, který v těch dech slavil kulaté
narozeniny.
„Věříme, že jsme tímto malým darem udělali radost nejen J. E.
velmistrovi, ale i našim klientům z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, na jehož činnost byl finanční obnos
za zakoupený obraz poukázán“ dodává k tomuto počinu členů
Jihočeské jednotky LP - Receptorie její velitel Aleš Randl, BLJ.
Zbyněk Rýpar, BLJ
metodik LP - Receptorie

Člověk nezasvěcený se nejdříve asi zeptá
co to vlastně taková odborka je? Člověk
znalý skautského prostředí ihned odpoví,
že se jedná o zkoušky odborné zdatnosti,
které se týkají celé řady oblastí s kterými
se skaut při svém „poslání“ potkává.
I lazariáni v Kolíně si připravili jednu odborku, tentokrát charitativní, a to
s cílem povzbudit a prohloubit zájem
dětí o nové činnosti a specializovat se
na konkrétní, tedy charitativní oblast.
Charitativní odborka LP je určená pro

všechny skautské organizace a vznikla
z potřeby podpořit skautky a skauty, kteří
se aktivně zapojují do projektů a dalších
aktivit při spolupráci s Lazariánskou pomocí. „Naší snahou je podporovat ve
skautingu hodnoty rytířství a nezištné
pomoci okolí“ říká k této aktivitě velitel
naší jednotky Jan Hora.
Získat takovou odborku však není
rozhodně snadné. Mezi podmínky získání patří znalost 8 rytířských ctností a
snaha žit v těchto hodnotách. Dále adept

www.lazarianskapomoc.eu
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musí dokázat stručně představit Řád sv.
Lazara Jeruzalémského a vysvětlit jeho
hlavní náplň, mít splněnou odborku
zdravotníka, nebo jiné zdravotní vzdělání odpovídající věku nositele. Poslední
podmínkou je pak aktivní zapojení do
některého projektu LP, přičemž uchazeč
dovede o své práci vystoupit před oddílem, nebo družinou a snaží se získat ve
svém okolí další skauty pro podporu LP.
A jaká je odměna? Přesně ta pravá pro
pravého skauta. Dobrý pocit z odvedené
práce a možnost hrdě nosit na pravém
rukávu skautského kroje malou kulatou
nášivku, která označuje, že její nositel
prokázal dostatečné znalosti v této oblasti a je zapojen do prospěšné služby jiným.
Zbyněk Rýpar, BLJ
metodik LP - Receptorie
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FOTO jihočeská jednotka lp – receptorie

Odborka pro skauty LP
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heraldické střípky

Adrien de Bailleul (*1704, 1749)

Polcený štít, pravé pole potažené hermelínem, levé červené. Pod korunovaným
štítem je podložen kříž spojených řádů
Panny Marie z Hory Karmel a svatého
Lazara z Jeruzaléma, ovinutý jeho kolanou. Štítonoši dva zlatí draci (kresleni
podle barokní rytiny – jsou dvounozí,
s orlími křídly a jejich ocasy jsou zakončeny hadími hlavami)
Z rodu de Bailleul pocházeli dva členové spojených řádů. Prvním byl od
roku 1702 František (François), kněz,
převor. Založil dědičnou svatolazarskou
komendu svatého Františka (Saint-Francis de Bailleul-sous-Beaumont-en-Caux).
Jeho synovec Adrien, pán de Valtetot a
du Fontenay (*1704, do Řádu přijat už
jako chlapec v roce 1711) stýce následoval
v hodnosti komandéra, ale jeho manželství zůstalo bezdětné a tak v roce 1749
rodová správa komendy skončila. Později byly rodové komendy zrušeny, ale
na konci XIX. století se k rodové tradici
přihlásil Jean Paul de Bailleul, markýz de
Bailleul, a stal se členem obnovovaného
Řádu svatého Lazara s titulem 9. komtura
téže komendy.

Připravuje Croix Amaranth
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Jean des Courtils de Bessy (*1871, Arcivévodové Leopold Salvátor a
OSLJ 1894, 1968)
Antonín, velkovévodové Toskánští
(OSLJ 1930)
Na červeném štítě zlatý lev, který má na Dvakrát polcený štít, v 1. zlatém poli koshrudi (na šňůře kolem krku) zavěšen čer- mé břevno se třemi stříbrnými aleriony
veně a stříbrně polcený štít, na něm lev (Lothringen), ve 2. červeném poli stříbrobrácených barev (na některých kresbách né břevno (Rakousy) a ve 3. zlatém poli
je šňůra vynechána). Pod štítem podložen šest koulí (1,2,2,1), horní modrá se třemi
kříž Řádu svatého Lazara, pod ním rytíř- zlatými liliemi, ostatní červené (Medici).
ské kříže Řádu svatého lazara a Čestné Pod štítem korunovaným arcivévodskou
legie
korunou (jako královská, zavřená s pěti
Pan Jean Marie Adalbert Henri, voják, viditelnými oblouky, červeně vyložená)
námořní důstojník, se přidal k obnovite- je podložen červený osmihrotý kříž dolům Řádu svatého Lazara jako potomek mácího Řádu svatého Štěpána ovinutý
rodu, který dal spojeným řádům Panny kolanami Řádu Zlatého rouna a Řádu
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara svatého Lazara. Dole stuha s devizou
z Jeruzaléma řadu členů, komturů dě- SEMPER (po toskánských velkovévodech
dičné komendy de la Motte des Courtils. z domu Medici, obvyklejší je vlastní deJean-Baptiste-Joseph, pán de le Motte a viza JUSTITIA – FIDES). Tento štít bývá
des Héraux, komandér a voják byl do jako střední štítek položen na velký čtvrcespojených řádů přijat v roce 1682; Jean- ný štít, v jehož 1. polceném poli jsou oba
Baptiste, komandér, voják v roce 1697; uherské znaky, ve 2. český, ve 3. burgunddalší, Jean-Baptiste-François, rovněž ský a ve 4. barský. Pak bývá kladen na
komandér a voják v roce 1711; Charles- nachový, hermelínem podšitý plášť, nebo
Christian, převor komtur v roce 1726 a obklopován prapory, dělovými hlavněmi
Antoine-Jean-Baptiste, rytíř řádu svatého a dalšími zbraněmi
Ludvíka, královský mušketýr v roce 1744.
Arcivévoda Leopold Salvátor (*1863
v Brandýse, †1931 ve Vídni), milovník balonového létání a kreativní konstruktér
vojenských motorových tahačů a jeho
třetí syn arcivévoda Antonín (*1901 ve
Vídni, 1987 v Mondsee), pilot a radista, žili v době obnovy svatolazarského
řádu v Barceloně, a tak je jejich přijetí
snadno pochopitelné – jistě jim nebyly
cizí legitimistické postoje obnovovatelů
Řádu a navíc byli příbuzní se španělským
královským rodem a tedy i s prvním novodobým velmistrem.
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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

galerie

Dominique Papety (1815-1849):
Matthieu de Clermont brání hradby Akkonu, 1291. Versailles.
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