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Velehrad 19. – 21. září 2008

IN MEMORIAM
RADSLAV HRABĚ KINSKÝ

Slovo velkopřevora
Drazí spolubratři a spolusestry,
Radslav Kinský již není mezi námi….
Posledních čtyřicet let byl pro mne Radslav bratrancem, starším
bratrem, sousedem a jedním z nejlepších přátel. Poprvé jsem jej potkal
před dvaačtyřiceti lety ve Francii, kam jsem právě přijel z Kanady. Co
mohlo být přirozenější než potkat příbuzného, který podporoval českou
kulturu a oživil mé vzpomínky na vlast. Vždy jsem hraběte Kinského
obdivoval pro jeho morální rozměr, osobně i profesionálně. Zanechal nám
bezpříkladné dědictví cti a morálky.
Během svého složitého života si hrabě Kinský vždy zachoval nejvyšší
principy křesťanství, humanity a povinnosti ve vztahu ke cti, Bohu
a vlasti. Nikdy nezakolísal ve svém odhodlání jít osobním příkladem
s úsměvem a laskavým humorem. Jeho činnost jakožto velkopřevora byla příkladem. Osobnosti
jako hrabě Kinský a rytíř Menčík daly vzrůst našemu exilovému velkopřevorství do nejvyšších sfér
uznání a obdivu mezi všemi místními jurisdikcemi Řádu sv. Lazara. České země se staly symbolem
charakternosti a svobody mezi všemi našimi spolubratry.
Nicméně Radslav vždy zůstal skromným a oživil společenství čítající stovku českých členů roztroušených
po celém světě. Už to samo o sobě je obrovský čin. Kdo by mohl zapomenout na hrdinský čin českého
sjednocení, kdy se roztroušení po celém světě pokoušeli ustavit generální kapitulu.
Nejsmělejší sny hraběte Kinského se nakonec staly skutečností při jeho návratu do vlasti v roce 1990.
S ním se vrátilo i české velkopřevorství. Nikdy nezapomenu na naši první svatou mši s investiturami
v Týnském chrámu, kdy já sám jsem nesl řádový meč.
Prostřednictvím Radslava jsem se před dvaatřiceti lety dostal do Řádu i já. Od té doby jsem vždy pevně
stál po jeho boku. I tehdy, kdy se rozhodl složit úřad velkopřevora a já se stal jeho nástupcem, poskytoval
mi neochvějnou podporu. Pomáhal mi a nalézal jsem v něm oporu v onom přechodném stadiu
a zejména během krize v r. 2004, vyvolané odpadlými a vyloučenými členy. Rady hraběte Kinského
v tom, jak postupovat v situaci, kterou on sám nazýval „pokus o puč bezectných doktorů“, kterými
opovrhoval a kteří se dnes pokrytecky snaží proﬁtovat z jeho úmrtí a podle očekávání jej prohlašují za
svého přítele a zastánce, byly neocenitelné.
Princip loajality byl silným určujícím prvkem provázejícím celý Radslavův život. Mnoho našich
spolubratří zde v Čechách i v celém světě může dosvědčit jeho pevnou oddanost a obranu Řádu, jeho
zásad a představených. Radslav mi bude nesmírně chybět. Pro jeho rady, přátelství a prodporu. Jeho víra
v budoucnost a morální rozměr je příklad k následování každým z nás. Jeho památka potrvá na věky.
Hrabě Kinský dosáhl svého posledního přání, že bude pohřben nedaleko Chlumce se svým bratrem
Norbertem.
Prosím vás, abyste se ke mně připojili a složili hold tomuto velkému synovi českého národa.
Atavis et Armis!
Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
velkopřevor Českého velkopřevorství
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IN MEMORIAM RADSLAV HRABĚ KINSKÝ
„Bůh, čest a vlast“

Slovo bailliho
Milé spolusestry a vážení spolubratři,
po Generální kapitule, na níž jsme se setkali s valnou většinou vás všech, vstupujeme do dalšího roku naší činnosti. Tento krok je hned v počátcích poznamenán
smutkem nad úmrtím našeho emeritního velkopřevora Radslava. Jistě každý z nás
se při přijetí této zprávy zastavil a jeho myšlenky zamířily k těm okamžikům, kdy
se s J. E. velkopřevorem setkal – mnoho našich současných členů jím bylo přijato
nebo povýšeno. Chvíle, které jsme s Radslavem mohli strávit, byly vzácné, naplněné
hlubokými životními zkušenostmi a vysokými morálními zásadami. Je pochopitelné, že v tomto vydání Reunionu je podstatná část jeho obsahu věnována vzpomínkám na stopy, které v našem velkopřevorství Radslav zanechal. Jeho památka
a odkaz budou vždy živé.
Do nového období však vstupujeme také s několika nově přijatými spolubratry
– věříme, že také oni jsou připraveni a odhodláni Řádu odvádět vše to, co je v nich
dobré, jak na poli křesťanském, tak charitativním. Větší orientace do oblasti pomoci potřebným je vůbec zásadním apelem pro naši další činnost. V posledních několika letech jsme odvedli
na různé charitativní projekty více než tři čtvrtě milionu korun. Jistě se každý náš člen může zamyslet sám nad
sebou, jak velký podíl jeho vlastní práce a peněz je v této sumě obsažen. Výše částky a přehled našich činností
může také dát dostatečnou odpověď na otázku „co vlastně ten Řád sv. Lazara dělá ?“ a jsem přesvědčen, že každý z členů našeho velkopřevorství umí účinně a sebevědomě tyto informace předat všude tam, kde jsme se ještě
před několika lety setkávali spíše s pobaveným úsměvem nad naší existencí. Zjistili jsme, že nejlepší odpovědí na
zlehčování našeho poslání je příliš nediskutovat, ale orientovat se na konkrétní činnosti, skutečně pomáhající
potřebným. Opakované vysvětlování pochybovačům (externím i z řad členů, pro které je členství společenskou
formalitou) je pak ztrátou času, který by bylo vhodnější využít lépe. Radost dětí z psychiatrické léčebny v Opařanech, uspokojení při odhalení nového kusu díla pro Mariánský sloup, zisk z Dobrovolného příspěvku pro zvýšení
kvality života chudých lidí v Senegalu – to je naše odměna, to jsou momenty opravňující naši existenci.
Z těchto důvodů se jednání Velké rady podrobně zabývalo otázkou projektů, které jsou do budoucna nosné a které chceme a budeme i nadále podporovat. Jejich přehled naleznete na jiném místě Reunionu a seznam jistě není
uzavřený – je nutné být s ním nespokojeni a přemýšlet o tom, kde a jak by ještě mohla být přijata naše pomoc.
Každý jednotlivec tak nachází prostor pro svoji opravdovou angažovanost v řádovém díle. Každý z členů Řádu,
duchovní, postulanti, ti všichni mohou očekávat od Řádu jen to, co do něj vlastní prací a aktivitou vloží. Řád je
a bude vždy takový, jací jsou jeho členové.
Pokud přijmeme za svůj základní fakt, že jsme byli povoláni ke službě potřebným, musíme přijmout také to, že
tyto aktivity stojí nějaké peníze – pomozte nám proto ve společném díle aktivně vytvářet pro Řád takové podmínky, aby mohl čestně plnit své závazky jak na poli domácím, tak zahraničním. Bez tohoto odhodlání, stejně tak
jako bez nových, vámi doporučených postulantů, se dál nepohneme…
Blíží se závěr roku a tak jako každoročně se setkáme na Řádovém dni. Datum je již stanoveno, bude to sobota
13. prosince. Na rozdíl od jednání Generální kapituly má Řádový den poněkud jinou atmosféru a poslání –
umožnit v předvánoční době setkání všech členů, známých, přátel a příznivců. Umožnit zbrzdění horečných aktivit, které nás často pronásledují v adventní době, dát Adventu ten původní rozměr „očekávání“. Pojďme se tedy
setkat a říci si, které dary můžeme Řádu předat nejen o nastávajících Vánocích, ale v celém roce 2009. Věřím, že
na tomto Řádovém dni se opět setkáme v hojném počtu i s těmi z vás, kteří nejsou k vidění příliš často a společně
budeme mít možnost debatovat o všem, co nás baví a zajímá.
Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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V jednom z minulých čísel jsme si připomínali osmdesáté výročí našeho milého emeritního
velkopřevora, Radslava hr. Kinského z Vchynic
a Tetova. Dnes musíme, bohužel, zopakovat mnohá fakta z Radslavova života a připomenout si tak
jeho památku, protože již není mezi námi. Po delší těžké nemoci pokojně zesnul v neděli 12. října
2008 ráno ve věku osmdesáti let. Nejen milovaný
Žďár nad Sázavou se loučí s jednou z nejvýznamnějších osobností rodu Kinských.
Radslav se narodil 14. června 1928 v Chlumci
nad Cidlinou, jeho otec Zdenko nechyběl mezi
dvanácti českými šlechtici, kteří v září 1938 přinesli prezidentu Benešovi protest proti chystanému připojení pohraničního území k Německu.
Radslav zažil nucenou správu panství Němci za
okupace a zestátnění rodinného majetku komunisty ve čtyřicátém osmém. Organizoval útěk
sestry Genildy za rodiči a bratrem Norbertem do
emigrace, ale sám musel zůstat, protože v té době
byl na vojně – zběhnutí se rovnalo dvaceti letům
vězení. Stal se zaměstnancem státního hřebčína
v Chlumci nad Cidlinou. V druhé polovině padesátých let se mu – poté, co dvakrát pracoval
na stavbách mládeže na Ostravsku – podařilo
vystudovat veterinární medicínu v Brně a pracoval v pražském Ústavu experimentální biologie
a genetiky. V roce 1958 dostal povolení k návštěvě
kongresu ve Francii a do republiky se již nevrátil,
československé občanství ale neztratil. V listopadu 1958 se v Paříži oženil s Tamarou, princeznou
Amilakvari. Na Sorbonně pak graduoval v oblasti
imunologie a genetiky, přednášel po celém světě.
Prožil mnoho let činorodého života vědeckého
pracovníka v Paříži – byl uznávaným imunologem a později ředitelem výzkumu v pařížském
INSERM – Národním ústavu zdraví a lékařského výzkumu. Na toto vysoké místo se postupně
vypracoval, jak sám říkal, z místa „ošetřovatele
myší“.
V Paříži se stal členem Řádu sv. Lazara a v roce
1986 jej před svou smrtí požádal první velkopřevor Karel VI. kn. Scharzenberg, aby nadále spravoval České velkopřevorství. Radslav byl tehdejším
47. velmistrem Pierrem de Cossé, vévodou z Brissacu, jmenován druhým velkopřevorem Českého
velkopřevorství, které mělo privilegium užívat
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tento název i v exilu. Radslav tak vybudoval nejen
silnou a respektovanou organizaci v exilu, ale věnoval se také nebezpečné práci při přípravě nové
činnosti Českého velkopřevorství ve svobodné
vlasti.
MVDr. RNDr. Radslav Kinský se vrátil do vlasti v devadesátém roce. Pracoval v Ústavu péče
o matku a dítě a po navrácení rodinného majetku
v r. 1992 žil a pracoval na zámku ve Žďáru nad
Sázavou. Byl činorodý, rád hrál na piano. Zámecký pán zemřel v den, který rok co rok emotivně
prožíval. V den konání Velké pardubické - sám do
vysokého věku jezdil na koni. V Pardubicích dokonce závodil.
„Můj prastrýc Oktavián Kinský byl prvním iniciátorem pardubických dostihů,“ vzpomínal před
časem. „V Pardubicích máme takové domovské
právo. Sám jsem jezdil na pardubickém závodišti.
Sice ne Velkou pardubickou, ale v rámcových dostizích jsem několikrát startoval“.
V roce 2003 požádal o uvolnění z funkce velkopřevora a doporučil jako svého nástupce Václava hr. Bořka-Dohalského. 48. velmistr François de
Cossé, vévoda z Brissacu, sice Václava Dohalského
na kapitule na Vranově ustavil velkopřevorem, ten
však ještě před nástupem do úřadu náhle zemřel.
Radslav tedy vykonával funkci velkopřevora dál až
do doby jmenování našeho současného velkopřevora Jana Dobrzenského z Dobrzenicz v listopadu
2004 a poté přijal titul emeritního velkopřevora.
Do posledních chvil se zajímal o dění v Řádu
a v našem velkopřevorství, kterému věnoval tolik
let a energie svého bohatého života, poskytoval
nám rady a podporu. České velkopřevorství obdrželo při příležitostí úmrtí svého emeritního velkopřevora řadu kondolencí od přátel a příznivců
Řádu. S Radslavem jsme se rozloučili při mši sv.
během pohřebního obřadu ve Ždáru nad Sázavou
v sobotu 25. října. V neděli pak bylo tělo uloženo
do rodinné hrobky v Mlékosrbech u Chlumce nad
Cidlinou.
České velkopřevorství vyjadřuje hlubokou účast
pozůstalým, zejména Radslavově milované manželce Tamaře a synům Konstantinovi a Karlovi.
R.I.P.
–red
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Z Velké rady
Jednání Velké rady 15. října 2008

Generální kapitula na Velehradě byla pro mne osobně ohromným zážitkem, a to nejen proto,
že jsem byl mezi přijímanými. Už přivítání v předvečer kapituly bylo jako by se sešla rodina;
velice milá a přátelská atmosféra a srdečná slova velkopřevora. Možnost neformálních setkání,
popovídat si, poznat se s lidmi z ostatních komend. Ve stejném přátelském duchu se druhý
den nesla i jednání kapituly za přítomnosti vzácných hostů. Osobně jsem přivítal rozdělení
do skupinek, ve kterých se ve druhé části kapituly pracovalo. Ačkoliv jsem byl pouze host,
mohl jsem i něčím přispět. Vše vyvrcholilo mší svatou s investiturou, kde po hezké promluvě
duchovního převora o. biskupa Františka Lobkowicze se nám dostalo velké milosti a byli jsme
přijati do řádu, mnozí naši spolubratři a spolusestry povýšeni. Musím přiznat, že jsem byl velice
mile překvapen z průběhu investitury, opravdu se to povedlo, a ve spojení s tak posvátným
místem jakým je Velehrad to bylo překrásné.
Michal Brich, BLJ

Jednání, konané v Lysé nad Labem na pozvání P. Pavla Porochnavce, SChLJ, se konalo podle plánu Velké rady ČVP.
Jak bylo přáním J. E. velkopřevora, byli na něj přizváni všichni členové ČVP. Části jednání se také zúčastnila pí. prof.
Marie Bořek-Dohalská. Po úvodní modlitbě se vzpomínkou na zesnulé a zejména na zesnulého Radslava hr. Kinského,
emeritního velkopřevora ČVP, se Velká rada zabývala následujícími body:
- Generální kapitula na Velehradě
Velká rada konstatuje, že program Generální kapituly byl realizován, jednání se uskutečnilo s očekávanými výstupy, mše
sv. a investitura proběhly v důstojném a reprezentativním duchu. Jsme rádi, že byli přijati a povýšeni ti, kteří Řádu mohou
do budoucna přispět svým nadšením pro věc. Všem přijatým a povýšeným ještě jednou gratulujeme a vítáme je v rodině
členů Řádu.
Zápis z Generální kapituly společně se zprávami činovníků je součástí tohoto vydání časopisu Reunion jako samostatná
příloha. Změna stanov, projednaná na Generální kapitule, bude publikována až po přijetí orgány státní správy.
Z hlediska ﬁnančního se akce konala s vyrovnaným rozpočtem, malý přebytek cca 1.000 Kč byl vložen na konto ČVP.
- Moravská komenda
Členové VR se seznámili se zápisem ze setkání členů Moravské komendy a zabývali se otázkou jmenování nového velitele
Moravské komendy, který bude schopen zajistit její růst.
- Hospodaření Českého velkopřevorství v letech 2007 a 2008
K 31. prosinci 2008 se uskuteční externí audit hospodaření za roky 2007 a 2008. Tento bude předložen členům ČVP.
Velká rada podrobně jednala o ﬁnančním plánu ČVP na rok 2009. J. E. velkopřevor předem zaslal vstupní materiál. Cílem
je zásadně změnit způsob ﬁnancování ČVP z členských příspěvků ve prospěch jiných aktivit. Tento směr Velká rada
schvaluje a žádá almužníka, aby společně s členy neformální „ekonomické rady“ (konstituované na Generální kapitule
2008, k jejíž činnosti jsou přizváni všichni zájemci) na úkolu dále pracovali. Po projednání budou zveřejněna konečná
čísla s konkrétními záměry a úkoly. Nadále trvá zásada, že žádná akce velkopřevorství nebude probíhat bez dostatečného
ﬁnančního krytí.
- Charitativní aktivity Českého velkopřevorství v roce 2009
Velká rada konstatuje, že celkový počet darů za posledních 5 let činí 769 600 Kč a ukládá špitálníkovi nadále rozvíjet
zejména následující charitativní aktivity, vč. podpory některých kulturních a osvětových aktivit – výčet může být rozšířen
o nově přijaté projekty:
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
Mariánský sloup
Musica ecumenica
Konference křesťanských zdravotníků (ve spolupráci s NMSKB)
Nemocnice Měšice
Terapeutická komunita Magdaléna
Projekt ochrany antilop
Svatojakubská cesta
Charita Liberec
Dětský domov Hora sv. Kateřiny
Klokánek

projekt ČVP
projekt ČVP
projekt ČVP
projekt ČVP
Pražská komenda
Pražská komenda
Pražská komenda
Severočeská delegace
Severočeská delegace
Rtišovice
Moravská komenda

- Postulanti ČVP
Bailli informoval o současném stavu a počtu postulantů. Proběhla diskuse o plánu na získání dalších zájemců o členství
– chtěli bychom pro r. 2009 mít nejméně 6 nových hodnotných postulantů. Jedním z úkolů nově přijatých členů bude do
jednoho roku doporučit a přivést alespoň jednoho dalšího zájemce o členství. Úkolem členů Duchovní rady je průběžná
důkladná práce s postulanty. ČVP chce upevnit své postavení zejména v regionech (Praha, Morava, Severní Čechy)
a postupně expandovat zejména do oblasti jihozápadních Čech, případně na Vysočinu. Rozvoj regionů o cca 3 postulanty
je prioritním úkolem velitelů komend, bude s nimi projednán konkrétní možný postup.
- Adresář ČVP
Koncem prázdnin byla rozeslána všem členům žádost o dodání podkladů pro nový adresář. Všichni, kteří podklady dosud
neodeslali zpět jsou žádáni, aby tak urychleně učinili. Velitelé komend zkoordinují návratnost u těch členů, kteří dosud
neodeslali.
- Členské příspěvky na rok 2009
V souladu s jednáním Generální kapituly (bod 5/3) byla splatnost členského příspěvku ve výši nejméně 4 000 Kč za
každého člena stanovena k 31. prosinci 2009. Zároveň prosíme každého o zvážení možnosti individuálně přispět vyšší
částkou pro vytvoření ﬁnanční rezervy ﬁnancování domácích a mezinárodních aktivit. Velitelé komend budou sledovat
stav uhrazených příspěvků a nejpozději na lednovém jednání Velké rady informovat o tom, že všichni členové příslušných
komend členský příspěvek uhradili.
Ondřej F. Vanke, KCLJ
Bailli ČVP
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
VE SPÁLENÉ ULICI

Michal Brich, BLJ

Místo pravidelných setkání pražské komendy se přesunulo
z fary kostela sv. Tomáše do sakristie kostela Nejsvětější
Trojice ve Spálené ulici. Abychom měli představu, co nás
při našich setkáních obklopuje, je zde několik řádků, které nám pomohou nahlédnout do historie tohoto chrámu
a zjistit co všechno v něm, kromě slova Božího, můžeme
nalézt.
Nejprve něco o řádu Trinitářů, s nimiž je vznik tohoto
kostela velmi úzce spjat. Bylo to na přelomu 17. a 18. století.
Kněžna Eleonora Mansfeldová, sídlící na rodovém zámku
v Dobříši, se velmi snažila o to, aby byl do Prahy uveden
řeholní řád trinitářů. Značný vliv na toto přání měl zřejmě
její zpovědník, španělský kněz Jan z Kříže. Císař Leopold I.
vyslyšel její opakované prosby a roku 1705 povolil trinitářům usadit se v Praze.
Řád Nejsvětější Trojice, jak znělo oﬁciální jméno trinitářů,
byl v té době již starým řádem. Dnes je téměř neznámý, ale
ve své době byl po dlouhá staletí institucí velice platnou.
Na jeho počátku stáli kněz a teolog Jan z Mathy (1160-1214)
a Felix z Valois (1127-1212). Koncem 12. století založili řád,
který byl velmi rychle, již roku 1198, schválen papežem.
Řád se měl zabývat také pastorační činností ve špitálech
a věznicích, jeho hlavní a prakticky jedinou činností však
bylo vyhledávání a vykupování křesťanů z tureckého zajetí
i třeba za cenu vlastního života. Mateřským klášterem trinitářů byl francouzský Cerfroid a sami jeho zakladatelé vykoupili a z Maroka přivezli prvních 186 zajatců. Jakmile řád
vešel ve známost, nemalé příspěvky se jen hrnuly – od panovníků, šlechty, bohatých měšťanů i prostých lidí. Turecké
války sužovaly Evropu po staletí, křesťanských zajatců,
většinou přikovaných jako veslaři na tureckých galérách,
byly desetitisíce a řád se stal svou činností v tomto ohledu
nesmírně platným. Velice se rozmohl, v 17. století měl již
přes 300 klášterů v celé Evropě a do roku 1635 vykoupil
30 720 křesťanů z otroctví. Později, když během 18. století
turecké nebezpečí zesláblo, zabýval se i vykupováním černošských otroků a dětí; v prvních letech 19.století dosáhl
celkový počet vykoupených lidí milionu.
Do Prahy přišli první trinitáři roku 1705 a chtěli se usadit
u špitálního kostela sv. Lazara, ale novoměstská obec byla
proti. Poté se za pomoci arcibiskupa Pražského, hraběte
Jana Josefa Breunera, provizorně usadili s dalšími žebravými bratry na Slupi v domě s kaplí Panny Marie Bolestné.
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Avšak tento klášter byl těsný a nepříhodný. Východiskem
a mezníkem nedlouhého působení trinitářů v Praze byl
rok 1708, kdy pro ně mocný a bohatý donátor, rada dvorské
soudní komory Jan Ignác baron z Putzu a Adlerthurnu,
pán na Mimoni, zakoupil dům Lobkovicko-Withovský ve
Spálené ulici spolu s menším, určeným k tomu, aby demolicí uvolnil staveniště chrámu. Téhož roku sepsal baron
s představenými řádu smlouvu, podle níž z prostředků
svých a své choti hradil celou stavbu chrámu. Návrhem byl
pověřen významný architekt z rodu usazeného již v druhé generaci v Litoměřicích – Ottaviano Broggio. V úloze
provaděče tu sice ﬁguruje jméno Kryštofa Dientzenhofera,
avšak pouze jako hlavy rodinné ﬁrmy, neboť byl plně zastupován svým nevlastním synem, malostranským zednickým
mistrem Janem Jiřím Achbauerem. Kontrakt stanovil výši
nákladů na dvacet tři tisíce zlatých, za něž se polír zavazoval pořídit do čtyř let nejen vlastní stavbu, ale zajistit pro ni
také veškeré ostatní řemeslné práce, tedy dodat ji takzvaně
„na klíč“.
Průčelí do Spálené ulice je v barokním „vlašském“ slohu,
na jeho stranách stojí nad římsou sochy obou zakladatelů
řádu, vlevo sv. Jan z Mathy s klečícím otrokem a vpravo Felix z Valois s jelenem. Pod římsou je nápis SANCTISSIMÆ
ET DIVINÆ TRINITATI, který chronogramem uvádí rok
dokončení stavby 1712. Průčelí má tři vchodové portály,
nad prostředním je vytesán pamětní nápis manželů – donátorů a jejich erby. Nad vchodovými portály jsou tři stejná
okna; boční stěny mají rovněž po třech stejných oknech.
Interiér je rozdělen čtyřmi sloupy do tří stejně vysokých
lodí, každá o třech stejných polích. Vše je určováno trojiční
symbolikou. Střední pole střední lodi je zaklenuto kopulí
a nad čtvercovým kněžištěm je nevysoká věž. Sakristie,
opravdu prostorná místnost, do které se vchází z presbytáře, je menší přízemní budovou přistavěnou ke kostelu. Dnes
je sakristie rozdělena na menší místnosti.
Vnitřek kostela zdobí nádherné nástěnné malby, které vytvořil v roce 1779 pražský malíř Antonín Schlachter. Tyto
fresky znázorňují jednotlivé vlastnosti Boží. Na klenbě
v presbytáři je vylíčen Bůh Trojjediný – Hospodin trůnící
na duze. Mezi presbytářem a kopulí je vyobrazen Hospodin, Samojediný Pán – modla Dágon leží rozbita před
archou úmluvy. V kopuli je Hospodin Veliký – pád pyšných
andělů. Dále je tu znázorněn motiv Hospodina dosvědču-
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jícího svou velikost, a to, svátostí oltářní přemáhá ukrutnost, svátostí sv. pokání hřích, sv. křižmem bludařství a sv.
křtem pohanství. Dole je nápis: “Velikýť Hospodin, veliká
síla jeho“. Nad kruchtou bývala freska Hospodina Mocného
– za zvuku trub levitských se kácejí zdi města Jericha. Pod
kruchtou na klenbě je Hospodin Svatý – Mojžíš odložil
obuv, zakrývá si tvář a klaní se Bohu, jenž se mu zjevuje
v hořícím keři. V jižní lodi je na východní stěně Hospodin
Pán života i smrti – oběť Noemova po potopě. Na klenbě
jižní lodi je v prvním poli Hospodin Zákonodárce a Panovník – hora Sinaj, na níž jsou Mojžíšovi dána přikázání. Ve
druhém poli je Hospodin Spravedlivý – pro neposlušnost
je Jonáš vhozen do moře. A v posledním poli je Hospodin
trestající – anděl trestá Heliodora, který se odvážil vstoupit do Božího chrámu. V severní lodi je na východní stěně
Hospodin Bůh – přijímá oběť Abelovu, zamítá oběť Kainovu. Na klenbě severní lodi je v prvním poli Hospodin
Stvořitel – první lidé v ráji. V prostředním poli je Hospodin
Prozřetelný – nalezení Mojžíše v Nilu dcerou královskou.
A v posledním poli je Hospodin Divuplný – Šavel se na
cestě do Damašku kácí z koně.
V presbytáři se nachází hlavní oltář, nad kterým je obraz
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Nejsvětější Trojice od význačného rakouského malíře A.
Maulbertsche. Pod obrazem stojí sochy sv. Josefa
a sv. Václava. Dále jsou v presbytáři dva pěkné obrazy, jeden znázorňuje vjezd Páně do Jeruzaléma a druhý Spasitele
nesoucího kříž. Na pilíři u presbytáře v jižní lodi je oltář
(původně sv. Kříže), na jehož vrcholu se nachází socha
spoutaného a trním korunovaného Spasitele; v oltáři jsou
ostatky svatých. Dále máme v jižní lodi ještě tři oltáře.
První je oltář sv. archanděla Michaela s velice pěkným obrazem. Součástí oltáře byl i menší obraz sv. Jana Nepomuckého, který je nyní umístěn na východní stěně. A také dva
andílci držící štíty s obrazem neporušeného mučedníkova
jazyka a s obrazem Staroboleslavské Matky Boží. Andílci
jsou nyní u oltáře na druhé straně kostela a štíty již nemají. Druhým je oltář sv. Josefa chovajícího Ježíška. Součástí
oltáře jsou také sošky sv. Barbory a sv. Rosálie. Třetím je
oltář sv. Jana Křtitele s obrazem křtu Páně a menším obrazem sv. Apolonie. Na pilíři u vchodu na kruchtu v zadní
části jižní lodi býval obraz sv. Martina, jenž pocházel
ze zrušeného farního chrámu téhož zasvěcení. Na pilíři
u presbytáře severní lodi je také oltář, a to Panny Marie Bez
hříchu počaté - Immaculaty. Panna Marie stojí na zeměkouli
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ALBRECHTICKÉ POUTĚ
Historie poutí z Albrechtic v Jizerských
horách na Mariánskou Horu

ovinuté hadem a na srpku Měsíce. Za sklem jsou zde ostatky
svatých a původně zde byl i obraz sv. Ludmily.
Stejně jako v jižní lodi i v té severní jsou tři oltáře. První je
zasvěcen sv. Michalu de Sanctis, trinitáři. Obraz představuje
tohoto světce, jak ukazuje na své srdce a klaní se Spasiteli.
Na oltářním stole býval obraz sv. Václava, po stranách dva
andělíčkové se štíty, na nichž je vyobrazen kříž a patero ran
Kristových. Druhý je oltář sv. Anny. Oltářní obraz představuje sv. Annu, jak chová Božské dítko. Na oltářní mense
jsou ve skleněné rakvi ostatky sv. mučedníka Prospera, po
stranách sošky sv. Anežky a sv. Judy Tadeáše. U postranních
dveří se nachází poslední oltář a ten je zasvěcen zakladatelům řádu Trinitářů sv. Janu z Mathy a Felixi z Valois. V kostele se také nacházela renesanční cínová křtitelnice z roku
1552, jež byla původně v chrámu sv. Martina. Z chrámu
sv. Martina jsou dnes v kostele už jenom kovové dveře do
sakristie. Pod kostelem jsou dvě velké hrobky, které mají po
stranách ve zdi schránky pro ukládání zemřelých členů řádu.
Na jaře roku 1719 řád instaloval vedle kostela sochu sv. Jana
Nepomuckého od M. J. Brokoﬀa, což bylo spojeno s velikou
slavností. Kostel pak ještě obohatila v roce 1779 již zmíněná série nástropních fresek. Za pouhé čtyři roky potom byl
celý komplex v rámci josefínských reforem zrušen. Kostel
byl uzavřen a klášter, v němž tehdy žilo patnáct mnichů
(12 kněží, 1 novic a 2 bratři laici), dostalo vojsko. Klášterní
knihovna byla přenesena do knihovny univerzitní. Celkem
byli Trinitáři v Praze 78 let, na Slupi tři roky a u Nejsvětější
Trojice pětasedmdesát let.
Ale i absolutistický panovník musel někdy ustoupit protes-
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tům obyvatelstva; uplynul jenom rok a Josef II. nařídil roku
1784 znovuotevření kostela, k němuž byla přenesena i fara
od rovněž zrušeného sv. Martina ve zdi. První farní bohoslužby byly v chrámu konány na první neděli adventní roku
1784. Vojsko zůstalo v klášteře, tzv. Trojických kasárnách,
až do roku 1899, kdy byla tato budova zbořena. Roku 1882
byla při stavbě nové školní budovy za kostelní věží odkryta
hrobka řeholníků Trinitářů. Rakve byly zazděny v přihrádkách ve zdech, a na každé se nalézal latinský nápis. Celkem
tu bylo nalezeno 30 těl řeholníků a dvě rakve hraběnek Pöttingové a A. Vratislavové, roz. Kinské. Kosti byly odvezeny
na Olšanský hřbitov a hrobka byla zlikvidována.
V roce 1979 byl kostel uzavřen z důvodu budování stanice
metra Národní. Mobiliář byl rozebrán a částečně převezen
do depozitářů a do Emauzského kostela. V kostele byla
porušena statika a to tak, že přední část kostela s presbytářem klesla vlivem budování metra o několik centimetrů.
Zadní část kostela nebyla poddolována a tak zůstala pevně
stát. Tímto se přední část utrhla a vznikla prasklina napříč
celým kostelem. Opravy započaly až v roce 1990, nejprve
střechou, pak následovaly práce na zpevnění kostela a na
fasádě, potom přišla na řadu restaurace fresek. V roce 1997
se zde začaly, i když omezeně, sloužit Bohoslužby. Práce na
freskách byla dokončena v roce 2001 a o tři roky později
byly dokončeny i stavební práce, a tak mohla po mnoha
letech opět vyniknout krása tohoto chrámu naplno.
V únoru 2005 byl kostel předán řecko-katolíkům a začíná
se psát jeho nová historie.
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Obec Albrechtice v Jizerských horách se nachází v údolí
mezi horou Špičák a Mariánskou horou v jihovýchodní části Jizerských hor. Obec a vzápětí i farnost sv. Františka z Paoly byla založena rodem Des Fours kolem roku 1670. Jméno
Albrechtice je odvozeno od dědice panství Smržovka, který
se jmenoval hrabě Albrecht Maxmilián Anton. Kostel sv.
Františka byl dokončen teprve v roce 1784. Již okolo roku
1700 však vznikla dceřinná osada Albrechtic – Mariánská
Hora. Ústní tradice vypráví, že její jméno vzniklo podle
sošky Panny Marie, která byla nalezena při zakládání první
usedlosti. Proto zde na Mariánské Hoře vznikla již v roce
1745 kamenná kaple, která je cílem dnešních poutí.
Původní obyvatelstvo se živilo dřevorubectvím, pálením
dřevěného uhlí a zemědělstvím až do konce 18. století.
V 19. století nastal rozmach sklářství. Huť v Albrechticích
dodávala sklářskou surovinu pro albrechtické a mariánskohorské brusírny.
Samotná tradice mariánskohorských poutí je však velmi
mladá. Není pochyb o tom, že již v minulých staletích
putovávaly zástupy poutníků na toto místo, protože kaple
je uzpůsobena pevným oltářem pro sloužení mše svaté.
Z historie však nic určitého nevíme, jelikož tato oblast
patří mezi ty kraje, které byly postiženy odsunem původního německy hovořícího obyvatelstva. Ačkoliv farní úřad
v Albrechticích byl obsazený knězem až do 50. let 20. stol.,
žádné dokumenty se v této farnosti nezachovaly, čímž byla
zcela ztracena kontinuita.
Myšlenka zavést mariánskohorskou pouť v obdobích okolo
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (tedy okolo 15. srpna)
se zrodila ze zbožnosti rodiny Demartini, současných dlouholetých nájemníků albrechtické fary. První pouť se konala
v létě roku 1991, za působení kněze z Tanvaldu P. Leopolda
Paseky. Liturgie poutě se od té doby prakticky nezměnila.
Začíná dopolední slavnou mší svatou v kostele sv. Františka
z Paoly a poté je socha Panny Marie nesena na nosítkách
procesím na Mariánskou Horu do kaple. Cestou se modlí
růženec, rozjímají biblické texty a zpívají mariánské písně.
U kaple je pak závěrečná mariánská pobožnost a požehnání
poutníkům.
Velkou bolestí v krátkých dějinách těchto poutí byla událost vykradení a zdevastování interiéru kaple zloději v roce
1994. Tehdy se nenávratně ztratila původní barokní socha
Panny Marie, která zde přežila všechny pohromy věků, války, totalitní režimy i odsun. Je tragédií této svobodné doby,
že právě v těchto letech bylo odcizeno nejvíce uměleckých
a historických artefaktů církevní historie. Tomuto osudu
tedy neušla ani milostná soška z mariánskohorské kaple.
Současná socha, která také pochází z Albrechtic a je také
pozdě barokní lidovou památkou, je proto nyní po každé
pouti opět uložena v depozitáři farnosti nebo v kostele, aby
mohla být další rok opět vynesena do kaple a poté opět uložena. Přes celý rok pak v kapli zůstává pouze sádrová socha
Panny Marie, kterou snad nikdo neukradne.
Každá pouť je pro místní farníky i věřící poutníky duchov-
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ním povzbuzením, které si málokdo nechává uniknout.
Letos se této pouti na pozvání P. Michala Podzimka – postulanta, zúčastnili i členové Severočeské delegace.
P. Michal Podzimek, Th.D., postulant
Severočeská delegace

Dojmy z poutě na Mariánskou horu
v Albrechticích v Jizerských horách
Je krásné víkendové ráno. Vyjíždím na pouť do Albrechtic,
kde jsem doposud neměl možnost být. Po spletitých silničkách, zatáčkách v krásném a Bohem požehnaném kraji,
dorazil jsem do úžasného členitého údolí. Připadal jsem
si jako v jiném světě. Po krátkém hledání jsem dorazil do
údolí, kde se vyjímal krásný barokní kostelík sv. Františka
z Paoly.
Již před vstupem do kostela zdraví přicházející návštěvníky P. Michal Podzimek. Uvnitř kostelíka je to jako v jiném
světě, je zaplněn poutníky a návštěvníky, sálá zde vůně
kadidla. Také tu vidím velký boční oltář s obrazem Panny
Marie. Po levé straně před obětním stolem je umístěna
ozdobená soška Marie Panny na nosítkách s květinovou
výzdobou. Se mnou dorazil i chev. Schauer.
Bohoslužba v římském ritu je proložena nádherným mariánským zpěvem, který se již neslyší. Jde o místní tradici.
V homilii vzpomíná P. Podzimek i tradice rytířů Řádu sv.
Lazara Jeruzalémského a zdůrazňuje, že on sám k Řádu
jako postulant náleží. Po liturgii vyrážíme v průvodu procesí na Mariánskou horu. Cesta není dlouhá, ale výškově
náročná, jde se jen do kopce. Obdivuji jednu poutnici,
která i přes vysoký věk dorazila pomalu až k mariánské
kapli na hoře. Během procesí se střídají poutníci s nesením
nosítek Panny Marie. Také zástupci Severočeské delegace
OSLJ-B (cfr. Uhura a chev. Schauer) mají tu čest nést sošku.
Během procesí se modlíme růženec. Po příchodu ke kapli
zaujímáme my Lazariáni čestné místo, stáváme se dočasně
strážci vstupu do kaple. Po mariánské modlitbě a požehnání je pouť ukončena. Rodina Demartini připravila na hoře
krásné a milé pohoštění, nápoje a úžasné domácí a s láskou
upečené poutní koláče.
Po akci odjíždíme s P. Michalem na slavnostní oběd na
místní faru, která je v péči rodiny Demartini. Tento zážitek
ještě nyní vnímám, jako by to bylo dnes. Je dobré vědět, že
i v těchto horách, kde je život krásný, ale i těžký, žijí pohostinní lidé pod ochranou Matky Boží.
Alan Maria Uhura, SBLJ
Severočeská delegace
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Do vaší knihovny
Alfred Duggan: Křižácké výpravy

Nakladatelství Orbis vydalo v roce 1973 velice zajímavou publikaci o křížových válkách. Ty patří mezi ona období středověkých dějin, která neztratila u milovníků historie svou téměř magickou přitažlivost.
Autor zaměřuje svou pozornost nejen na vyhlášení první křižácké výpravy, putování
vojáků Kristových Malou Asií a osvobození Jeruzaléma, ale zabývá se také jeho pádem
a boji se Saladinem. Publikace je zajímavá svou komplexností, neboť se věnuje i dalším
křižáckým výpravám do Svaté země, které skončily roku 1291 dobytím Akry muslimskými vojsky.

David Nicolle: Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097 - 1192

Vydala Grada Publishing, a.s. v roce 2007. Cena: 169,- Kč.
Křižáci, kteří dorazili na Blízký východ ke konci 11. století, si s sebou přinesli své
vlastní tradice ve vojenské architektuře, ale netrvalo dlouho a jejich obranné stavby
začaly odrážet široké pole místních vlivů.
Většina raných křižáckých opevnění byla relativně malá a často spoléhala na existující přírodní a obranné prvky v lokalitě. Základní formy zahrnovaly volně stojící věže,
kastra a výšinné i horské hrady, opevněna však byla též městská centra, církevní sídla
a venkovská obydlí. Od 60. let 12. století se začaly objevovat větší, silnější a nákladnější
hrady, převážně v reakci na vývoj muslimské obléhací výzbroje. Tato publikace zkoumá raná opevnění vybudovaná na Blízkém východě.

Stanislav Hošťálek: Kniha o rytířích

Vydalo nakladatelství Půdorys v Praze v roce 2002. Cena: 249,- Kč
Rytířské řády jsou jedním z nejúžasnějších projevů středověké touhy po svobodě. Středověk
svobodu chápal jako „vysvobození“, „osvobození“ od bytování v pozemské obci a vytvoření
Obce Boží, jak o tom psal již svatý Augustin. Křesťanství klade plný důraz na naplňování
křesťanského údělu již zde na Zemi. Náš život je oním bitevním polem, kde každý rozhodujeme o své příští spáse či zatracení. Lze si tedy představit, že ideál svobody u křesťanského
rytíře splýval s osvobozením Svatých míst, která se dostala do rukou nevěřících. I když vojenské úspěchy kruciát byly jen dočasné, křížové výpravy zcela změnily obraz evropské feudální společnosti a vnesly do jejího myšlení zcela převratné prvky. Můžeme říci, že během
křížových výprav se rodily zárodky toho, co se později stane nosným pilířem „evropského
zázraku“: industrializace, kolonizace, demokracie, lidských práv a svobod a koneckonců
i globalizace. Křížové výpravy přinesly západní Evropě vymanění z její izolace – vedly k jejímu otevření se světu.
Rytířství si zachovalo svůj nepopíratelný smysl a význam po celá staletí – a to až do dnešních dnů ve smyslu snahy pěstit,
šlechtit – tedy úsilí soustředěného především na lidskou duši a na lidské srdce. Výsledný efekt v podobě rytířství, kavalírství, dvornosti, ordo amoris, ale také související amor spiritualis, caritas, jako soucit či vyrovnaný citový vztah k bližnímu, čili projevy rytířského humanismu a tolerance, jsou právě oním nejvzácnějším odkazem našich předků pro současnost.
Publikace rovněž pojednává na str. 83 - 90 o pravidlech a zvycích Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Miroslav Pavlák, BLJ
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