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Snadná podpora
z mobilu

Také v letošním roce je
možné podpořit dvě oblasti našeho řádového díla
formou dárcovských SMS.
DMS LAZARUS
Odesláním SMS ve tvaru
DMS LAZARUS na číslo
87 777 podpoříte hipoterapii nebo ergoterapii pro
pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, vybavení pracovních
dílen nebo další aktivity,
které nehradí zdravotní
pojišťovny.
DMS SARKOM
Odesláním SMS ve tva-

ru DMS SARKOM na číslo
87 777 podpoříte Centrum
pro léčbu sarkomů měkkých tkání Fakultní nemocnice v Motole. Prostředky
budou využity na odborné
vzdělávání lékařů a speciální nástroje a přístroje nad
rámec běžné zdravotnické
techniky.
***
Dárce se může také rozhodnout pro pravidelné měsíční zasílání DMS na celý rok,
které zajistí odesláním SMS
ve tvaru DMS ROK LAZARUS nebo DMS ROK SARKOM na číslo 87 777. Cena

jedné DMS je 30 Kč, z toho
28,50 Kč jde přímo podporované organizaci. Rozdíl
pokrývá náklady operátorů, technického providera
a služby Fóra dárců. Podrobné informace najdete
na www.darcovskasms.cz.
Zaslání DMS je velice
snadné, zvládne to každý uživatel mobilního
telefonu. Proto prosíme
o rozšíření informace
o této možnosti mezi vaše
přátele a známé. Děkujeme
za vaši pomoc.
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Před postní dobou…
Opět, moji milí, o popeleční středě anebo první neděli postní, budeme označeni posvěceným popelem na znamení toho, že chceme naplňovat Ježíšovu
výzvu k obrácení, kterou vyhlásil před začátkem svého veřejného působení.
Ohlašoval to již dřív Jan Křtitel a pokračovali v tom apoštolové na počátku
života církve.
Potřebujeme je pro svůj křesťanský život a k napravení mnoha svých
hříchů i provinění druhých. Bez opravdového ducha pokání a obrácení by
nebylo možné udržovat vztah s Kristem a záhy by nás ovládl hřích. Nesmíme
je odmítat, ať už ze strachu, z pocitu zbytečnosti nebo s odůvodněním, že
nemáme dostatečně nadpřirozený pohled.
Bojíš se pokání? Pokání, které ti pomůže získat život věčný? Nevidíš
snad, jak se lidé podvolují mukám krvavého chirurgického zákroku, jen
aby zachovali svůj ubohý nynější život? Odmítnout pokání by znamenalo
odmítnout i svatost a následkem toho pravděpodobně i spásu.
Výsledkem naší snahy ztotožnit se s Kristem bude přijetí jeho výzvy trpět
spolu s ním. Postní doba nás připravuje ke kontemplaci Ježíšova utrpení
a smrti.
Během ní můžeme zejména v páteční dny – neboť právě ony nám zvlášť
připomínají Velký pátek, kdy Kristus dovršil vykoupení – rozjímat nad
událostmi, jež jsou zahrnuty v tradičním úkonu zbožnosti, totiž v křížové
cestě. Křížová cesta je opravdu silná a plodná pobožnost! Kéž si zvykneme
procházet těchto čtrnáct zastavení utrpení a smrti našeho Pána každý pátek.
Je to ujištění, že nám dodá sílu po celý týden. Při tomto úkonu zbožnosti
můžeme uvažovat nad nejsvětějším lidstvím Krista, který se nám ukazuje
jako člověk trpící v těle, avšak neztrácející Boží majestát. Doprovázíme-li
Ježíše na jeho křížové cestě, můžeme znovu prožívat ony nejdůležitější
okamžiky vykoupení světa a kontemplovat Ježíše odsouzeného na smrt
ve chvíli, kdy na sebe bere svůj kříž a vydává se na cestu, po níž máme
kráčet také my. Každý Ježíšův pád pod tíhou kříže v nás musí vzbuzovat
zděšení, neboť Boha nezmáhá nic než naše viny – hříchy všech lidí. Toto
vědomí probouzí v našem srdci touhu po obrácení: kříž zraňuje, drásá svou
tíhou Pánova ramena… Ježíšovo vyčerpané tělo již pod obrovským křížem
vrávorá. Jeho láskyplné srdce dodává jen slabounký dech života ranami
posetým údům. Nemůžeme nic říci, ale už víme, proč Ježíšův kříž tolik tíží,
a pláčeme nad svou ubohostí i nad strašlivou nevděčností lidského srdce.
Z hloubi duše tryská úkon pravé kajícnosti a zvedá nás z pádu hříchu. Ježíš
padl, abychom se my zvedli, a to jednou pro vždycky. Pohled na Ježíšovo
utrpení a dobrovolné umrtvování, které konáme s touhou po účasti na
vykupitelském úsilí Kristově, v nás i během této postní doby posílí ducha
apoštolátu. On obětoval svůj život, aby přiblížil lidi k Bohu.
R.D. Pavel Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora
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slovo bailliho

z velké rady
Letošní zima se po několika letech projevila jako opravdová „ladovská“
zima s nízkými teplotami a sněhem. Bohužel také s různými respiračními chorobami a virózami, takže se mnozí z nás pohybují stále
v povánočním útlumovém režimu, ačkoliv podle lidových pranostik
bychom měli již zaslechnout skřivánky…
Lidová moudrost nepřináší pouze skřivánčí zpěv, je to čas placení
členského příspěvku a administrativního hlášení do mezinárodního
sekretariátu. Každoročně českému velkopřevorství při této příležitosti
ubude několik členů – neplatičů, oproti tomu je počet členů velkopřevorství navýšen o nově přijaté členy a postulanty. Dochází tak nikoliv
ke generační, ale ke kvalitativní obměně, protože zůstávají a přetrvávají
právě ti, kteří v našem duchovním společenství plní své povinnosti
beze zbytku. K tomu právě patří také splacení všech pohledávek k řádové pokladně, abychom mohli podporovat naše dlouholeté projekty a zabezpečit administrativní chod velkopřevorství, tisk Reunionu
a další nezbytné výdaje.
Také letos se uskuteční celá řada setkání našeho společenství, pravidelnými každoměsíčními jour fixe počínaje, přes rekolekce, formační
setkání postulantů, kapitulou a řádovým dnem konče. Je potěšitelné,
že Jihočeská delegace začíná organizovat své vlastní setkání, jak bylo
dobrým zvykem také v západních Čechách. Radost můžeme mít ze sice
pomalého, ale důkladného oživování řádových aktivit na Moravě, tak
důležitých pro vyváženou budoucnost našeho velkopřevorství. Za tuto
organizační práci, naplněnou duchovním i společenským programem
patří všem organizátorům velký dík. Je samozřejmé, že tato regionální
setkání přinášejí nové náměty na rozšíření místního charitativního
řádového díla, a to je ta správná cesta, kterou se nadále chceme a budeme ubírat. Věřím, že tento nový vítr v plachtách postřehli také naši
vážení členové, bez kterých by řádová činnost neměla žádný význam,
a že si dobře uvědomují, že řád bude mít pouze takovou prestiž, jakou
mají jeho regionální komendy a jejich členové.
Připravujeme se na účast na mezinárodní pouti do Częstochowe,
během které se opět setkáme s našimi polskými spolubratry. Bude nesmírně zajímavé vidět, jakým směrem se samostatné polské velkopřevorství ubírá a jaké jsou jeho největší radosti i starosti.
Milí spolubratři a spolusestry, těším se jménem J. E. velmistra, Velké
rady i sám osobně na další setkávání v přátelském duchu a milá překvapení, která nám všem budou připravovat naše komendy.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP
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Velká rada konaná 1. února 2017
Jednání proběhlo podle plánu jednání. V lednu se setkání
neuskutečnilo vzhledem ke konání svatobasilské pobožnosti
v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta. Po úvodní modlitbě
se další projednávané body zabývaly řádovými záležitostmi.
AAVelká rada schválila program a přípravu rekolekce
v Hejnicích ve dnech 24.–26. března 2017. Podrobnosti jsou
publikovány na této stránce dole. Exercicie povede o. Jiří
Hladík OCr.
AABailli poděkoval chev. Antonínu Schauerovi za přípravná
jednání a tímto připomíná členům Českého velkopřevorství,
že účast na rekolekcích je jednou z členských povinností,
definovaných ve stálé duchovní formaci s povinností účasti
alespoň jedenkrát za dva roky.
AAVelká rada vzala na vědomí předloženou účetní uzávěrku za
r. 2016, zpracovanou kancléřem. Špitálník doplní další částky
a přehled odsloužených hodin, podklad bude dále sloužit pro
potřeby velkého špitálníka. Bailli poděkoval nepřítomnému
kancléři za práci na zajištění tohoto ekonomického úkolu.
AADále se členové Velké rady seznámili se stavem placení
příspěvků na r. 2017. Cílem je dokončit výběr a zaplatit
mezinárodní příspěvek do konce února.

AAPodle usnesení Velké rady z loňského roku probíhají práce na
nové podobě řádových internetových stránek. S předloženým
návrhem na úpravy členové VR obecně souhlasí – vzhledem
k objemu vykonané práce patří dík všem, kteří se na dosavadní
práci podíleli.
AAVelká rada děkuje cfr. Janu Horovi za organizaci
tradičního vánočního koncertu v kolínské farnosti Pocta
Betlémskému světlu, výnos charitativní sbírky Lazariánské
pomoci byl v letošním roce zaslán na podporu misijního díla
P. Roberta Balka v Rusku. Velká rada dále děkuje cfr. Milanu
Čejkovi za přípravu a organizaci tradiční Tříkrálové sbírky
zorganizované ve ČKAIT (Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků). Tato sbírka vynesla 9 500 Kč, částka
bude integrována do řádové podpory DPN v Opařanech.
AAGenerální kapitula v r. 2017 je připravována v jižních
Čechách – cfr. Jan Adámek předložil variantní řešení, z nichž
byl jeden návrh vybrán jako hlavní.
AAVelká rada projednala vývoj řádového díla na Slovensku
a konstatovala, že v současné době situace nezaručuje
pozitivní řešení. Vzhledem k tomu, že v uplynulých sedmi
letech byla rozvoji na Slovensku věnována až příliš velká
péče, bude se v následujícím období VR orientovat zejména
na rozvoj komend v Čechách.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

aktuálně
Postní rekolekce 2017
Vážené sestry, vážení bratři,
jak jste byli informováni na generální kapitule v prosinci
2016, Severočeská delegace z pověření Velké rady připravuje
opět postní rekolekce v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Tentokrát budou již osmé. Pro rekolekce je
zajištěn termín 24. až 26. března, s možností příjezdu a ubytování již ve čtvrtek 23. 3. Letošní rekolekce povede J. M. Mons.
Jiří Hladík, OCr., probošt litoměřické kapituly.
Program:
Pátek 24. 3. příjezdy, ubytování
16:30 Křížová cesta v ambitu
17:00 první blok v knihovně (vede J. M. Jiří Hladík)
18:00 večeře, večerní chvály, diskuse
Sobota 25. 3. snídaně, ranní chvály
10:00–12:00 druhý blok v knihovně (J. M. Jiří Hladík)
Oběd, silentium
14:00–17:00 třetí blok v knihovně (J. M. Jiří Hladík)
Silentium, vlastní meditace
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18:00 večeře
20:00 řádová mše sv. v kapli sv. Františka
Debatní večer
Neděle 26.3. snídaně, 9:00 mše sv. (R. D. Pavel Andrš)
11:00 případně ještě jeden blok s řádovým duchovním
Odjezdy (oběd)
Dress code – pohodlné teplé „slupkovité“ oblečení, protože
v kapli a kostele je velmi chladno. Členové s plášti.
Ubytování si každý účastník zajistí do 13. března na známé
adrese mcdo@mcdo.cz, telefon 482 360 211. Ohlaste se jako
lazarián/lazariánka, protože máme zablokovaný určitý počet
pokojů. Placení ubytování, stravy a nápojů bude individuální
při odjezdu. Těšíme se na vás.
Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ
velitel severočeské delegace

3

Jan Adámek, SBLJ

Počátky českého
velkopřevorství
svatolazarského řádu v letech 1937–1947

V

dosavadní velmi skromné české literatuře se objevil názor, že
idea vzniku (případně obnovy)
českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara se rodila postupně a v návaznosti na
určitou obrodu katolických rytířských
řádů, jejichž činnost, reprezentovaná
ve značné míře členy šlechtických rodů,
mohla být jistou protiváhou politické
státní reprezentaci, jejíž metody a cíle
utvářela z nikoli nepodstatné části příslušnost ke svobodnému zednářství. Že
se mohlo jednat o protiváhu ideovou
a nikoli mocenskou je, tuším, nasnadě.
Zatímco o oprávněnosti druhé části této
myšlenky lze uvažovat jako o opodstatněné, příchod svatolazarského řádu se
nerodil a nevyrůstal z dlouhých úvah
a zvažování, nýbrž byl dílem takřka okamžitého rozhodnutí, jak bude ukázáno
v dalším výkladu.
Historie tohoto období není zpracována. Nejrozsáhlejší snahu o jeho postižení
učinil Josef Dolejší v knize Duch smaragdového kříže; jeho výklad je však v jisté
míře zmatený a neúplný, takže kniha zů-
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stala nejen v této části nevyužitou příležitostí. Stalo se tak přes výslovně uvedenou
proklamaci o detailním zkoumání tohoto prvního období, o čemž však samotný
text příliš nesvědčí.
Ani přítomné odstavce však nelze
považovat za syntézu dějin prvních deseti let českého velkopřevorství, nýbrž
jsou pouze pramennou sondou, uskutečněnou na základě pozůstalosti jeho
zakladatele Karla VI. ze Schwarzenbergu,
uložené v rámci fondu Rodinný archiv
Schwarzenbergů (sekundogenitura) ve
Státním oblastním archivu v Třeboni.
V přítomném článku vykreslené kontury bude v budoucnu nutno zpřesnit
průzkumem jednak v současnosti nedostupného archivu velkopřevorství, snad
uloženého v Paříži, jednak pozůstalostí
prvních českých členů řádu.
Kníže Karel ze Schwarzenbergu byl
jakožto vzdělaný muž jistě informován
o starobylém rytířském řádu sv. Lazara Jeruzalémského, avšak informace
o jeho novém rozkvětu, jehož historie
byla ostatně na konci třicátých let pouze

několikaletá, do českých zemí dosud nedospěly. Nejspolehlivějším průvodcem
nám jsou zápisy v denících, které si kníže
vedl již od svého mládí a jež nás opouštějí v roce 1947. Zápisy jsou často velmi
úsporné, čímž dobře souznějí s tištěnými
pracemi knížete, avšak informace jsou
vždy zásadního charakteru, neboť jsou
téměř výlučnými opěrnými body.
Pro ustavení řádu v tehdejší Československé republice má zásadní význam
Karlova cesta do Paříže v říjnu 1937. Tam
odjel z Prahy 6. října a po příjezdu do
Paříže následujícího dne se ubytoval
u svých přátel i vzdálených příbuzných
Dadianiových, podobně jako při předchozím červnovém pobytu. Byla to právě
Salomé Dadiani, která jej v pondělí 11.
října zavedla ke známému španělskému
malíři Federicu Beltrán y Masses (1885–
1949), který svůj ateliér dlouhá léta provozoval ve francouzské metropoli. Karel
si do svého deníku poznamenal: „prohlížel obrazy a dozvěděl se o existenci řádu
sv. Lazara“. Malíř sám byl členem řádu
snad od roku 1935. Byl to pravděpodobně
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on, kdo seznámil Karla s Charlesem, hrabětem Otzenberger-Detaille (1881–1944),
reprezentantem svatolazarského řádu ve
Francii a zároveň jeho generálním superintendentem. Návštěva u něho se konala
večer 14. října: „večer jsem byl u Otzenbergra s B. Massésem hovořit o heraldice
vůbec a sv. Lazaru zvláště, dělali plány
a já odnesl plno literatury; pak s B. Massés samotným hodovali na Bouillabaine.“
Jak z dalšího uvidíme, není nejmenších
pochyb, že právě o tomto čtvrtečním večeru padlo rozhodnutí o přijetí knížete
Karla do řádu a o formování budoucího
českého velkopřevorství. Když následujícího dne Karel odjel z Paříže, měla
možná už tato myšlenka zcela reálné
obrysy. Hned po příjezdu pokračoval
16. října do Chlumce, kde byl na zámku
jeho otčíma, hraběte Zdenko Radslava
Kinského, pořádán ples ke cti zde pobývajících členů francouzské královské
rodiny. Lze předpokládat, že díky vzácným hostům byla přítomna nejen rodina,
ale i další příbuzní a přátelé. Po dvou
týdnech Karel přes Prahu přicestoval
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do Chotěboře, kam přijela také pařížská
hrabata, neboť k 29. říjnu si poznamenal
do deníku, že zde „dauphin se zotavoval
z nemoci.“ Pobyt v Chotěboři na zámku
hrabat Dobrzenských asi také nebyl bez
významu, neboť i zde lze čekat přítomnost příbuzenstva. Tyto předpoklady
mají své oprávnění, neboť podle všeho
se Karlovi podařilo sbor prvních svatolazarských rytířů (vesměs vrstevníků a
přátel) shromáždit ještě do konce roku
1937. Nejlepším důkazem je článek v Erbovní knížce na rok 1938, kde kníže Karel
přináší jejich seznam, doplněný kresbami erbů. Po samotném Karlu Schwarzenbergovi je uveden Leopold Podstatzky-Liechtenstein, jenž byl od roku
1931 ženat s Marií Markétou hraběnkou
Kinskou ze sloupské větve, vzdálenou
Karlovou sestřenicí, následuje Johann
M. Lexa z Aehrenthalu, Karlův mladší
bratr František, Edmund hrabě Czernin z vinořské větvě, František Jindřich
hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, jenž se
roku 1942 oženil s Karlovou nevlastní sestrou Evženií Klotyldou, a Bedřich Karel

Kinský z knížecí linie rodu. Kníže Karel
je v článku uveden jako delegát řádu pro
české velkopřevorství, tedy nikoli ještě
velkopřevor – tím byl jmenován až roku
1947. Nelze však pochybovat o tom, že byl
na místo velkopřevora designován; také
mu byl hned při přijetí udělen velkokříž.
Zatímco Karel VI. získával budoucí
řádové rytíře, zajistil hrabě Otzenberger-Detaille jeho formální přijetí mezi
lazariány. Již 22. říjnem je datován dekret, který potvrzuje jeho přijetí do
řádu jakožto justičního rytíře, nositele
velkokříže s kolanou. Písemnost byla vydána v Algesirasu a podepsali ji velmistr
Francois de Bourbon, vévoda ze Sevilly
i Otzenberger-Detaille jakožto generální
superintendent.
Jen o pouhý den později byl vydán na
pergamenu vyhotovený diplom, kterým
byl Karlův erb zaregistrován do řádového armoriálu. Také zde byl podepsán superintendent hrabě Otzenberger.
Ještě před koncem roku 1937 byl knížeti Karlovi doručen také velkokříž. Stalo
se tak v době významné i pro jeho rodin-
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(což platilo nejvíce pro Jana Hertla a Břetislava Štorma) a tedy názorově konvenovali. Buď ještě v roce 1940, nebo v následujícím roce 1941 byli mezi rytíře po
právu přijati princ Josef z Lobkowicz a
hrabě Jindřich Dobrzenský z Dobrzenicz.
Čestným rytířem velkokřížníkem se stal
Mořic Hruban, rytířem komturem jeho
syn Vladimír Hruban. Čestnými rytíři se
stali také Jiří Koubík, Jiří Weyr, Oldřich
Pilz a Jan Scheinost. Roku 1941 byl počet
řádových kaplanů rozhojněn ještě o olomouckého Mons. Františka Cinka. Uvažovalo se také o přijetí známého Mons.
Bohumila Staška mezi řádové preláty,
nakonec však z něho sešlo. V roce 1941
tak bylo velkopřevorství tvořeno třemi
desítkami osob, členů známých českých
šlechtických rodů a řadou významných
reprezentantů z řad katolické inteligence.
Uspokojivá personální situace, ač byla
v konfliktu s reálnou politickou situací
země, vedla knížete Karla k promýšlení
struktury velkopřevorství. Šťastným řízením osudu se zachoval Karlovou rukou
vyhotovený náčrt, obsahující kromě personálního obsazení funkcí také chystané
rozložení teritoriální.
Název tohoto jednostránkového dokumentu „Tituly v českém velkopřevorství,
jimiž ono podle starých vzorů disponuje“
prozrazuje, že kníže byl přesvědčen o
reálně ve středověku existujícím českém velkopřevorství sv. Lazara, jehož

a prvních šesti rytířích byl v roce 1939
prelátem Řádu sv. Lazara jmenován
Mons. Antonín hrabě Bořek-Dohalský,
jehož ustanovil velmistr Francisco de
Bourbon, vévoda ze Sevilly. Tímto aktem bylo zajištěno také duchovní vedení
velkopřevorství.
Pro personální zajištění kvalitním
členstvem byl důležitý rok 1940, třebaže v onen čas bylo již přerušeno spojení s řádovým centrem. Významně byla
v onom posílena skupina duchovních
přijetím Mons. Jaroslava Kulače, kanovníka a arcibiskupského kancléře, jako
řádového preláta a dvou řádových kapla-

nů – P. Jana Brejly, faráře u sv. Vojtěcha
na Novém Městě, a P. Antonína Stehlíka,
faráře u sv. Antonína. Nejvýznamnější
však bylo přijetí J. E. Mořice Píchy, biskupa královéhradeckého, jenž se stal
velkokřížníkem po právu. Jakožto čestný
rytíř komandér Václav Josef rytíř Bartoň
z Dobenína a také lékař Václav Pražák.
Čestnými rytíři se stali Jaroslav Durych,
Karel Kříž, Jindřich Hatlák, Bohumír
Lifka, jako panoši (rok jejich přijetí je
však nejistý) byli ustanoveni Břetislav
Štorm, Václav Čermák a Jan Hertl. Jednalo se vesměs o osoby, s nimiž kníže
Karel pěstoval velmi intenzívní kontakty
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foto www.beltranmasses.com a wikimedia commons

Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu

foto archiv čvp

ný život, neboť 18. prosince byl pokřtěn
jeho prvorozený syn, současný vládnoucí
kníže Karel VII. K témuž dni, či o den
později si kníže zapsal: „Byl mi poslán
cordon sv. Lazara.“ I v poslední dny tohoto pro české velkopřevorství památného
roku se věnoval organizaci řádového života a k 27. prosinci čteme: „Item píšu. Je
zima. Koresponduji s Lazaristy.“
Karel ze Schwarzenbergu byl tedy
přijat za člena řádu, avšak dosud nebyl
pasován svatolazarským rytířem, což
mělo být zanedlouho napraveno. Dne
8. července 1938 odjel opět do Paříže,
kde snad zase bydlel u Dadianiových,
u nichž příštího dne večeřel.
Obřad pasování probíhal hned následující neděli ráno, 10. července, v pařížském klasicistním chrámu Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Pasování provedl
superintendent řádu, často zmiňovaný
hrabě Otzenberger-Detaille, vlastní
mši svatou celebroval a meč požehnal
archimandrita Fonteny. Při následujícím
obědě pak byly vedeny rozmluvy o řádových záležitostech a o velmistrovi, které
se protáhly až do večera. Při této příležitosti obdržel kníže Karel také řádové
insignie pro nové české rytíře.
Hned následujícího rána Karel odjel
do Aginontu, kde se na zámku pár dnů
zdržel a odtud pak 14. přes Brusel do Prahy. Doma na Orlíku byl již 16. července.
Známé mnichovské události na podzim 1938 byly bezpochyby příčinou, že na
řádové záležitosti nezbývalo času. Karel
ze Schwarzenbergu se významnou měrou angažoval ve vyjádřeních loajality
české šlechty a její trojí demonstraci
prezidentům Benešovi i Háchovi, přičemž text prvních dvou deklarací sám
stylizoval.
Třebaže se po vytvoření Protektorátu
přerušily kontakty s řádovým centrem,
nebylo na činnost řádu v okleštěné
a obsazené zemi rezignováno, byť to bylo
spojeno s nemalým rizikem, jak se později ukázalo. Prozatím nelze spolehlivě
rekonstruovat pořadí přijímání nových
členů, ale disponujeme alespoň třemi
poválečnými seznamy členů, které jsou
cenným pramenem i přesto, že ani jeden
z nich není úplný, ani se vzájemně bezvýhradně nedoplňují. Seznamy budou ještě
připomenuty v dalším výkladu.
Jisté je, že po Schwarzenbergovi

Nahoře: na Kubě narozený a
v Paříži žijící španělský malíř Federico Armando Beltran
Masses byl prvním, kdo Karla
Schwarzenberga při setkání ve
svém ateliéru seznámil s Řádem sv. Lazara. Autoportrét
umělcův. Vložený obrázek: Beltranův znak podle sbírkového
erbovníku kn. ze Schwarzenbergu (kresba Zdirad J. K. Čech).
Vpravo: Charles hrabě Otzenberger-Detaille získal knížete
Karla ze Schwarzenbergu pro
řád, jehož byl druhou osobou
s titulem generálního superintendenta, a v roce 1938 jej pasoval rytířem. Na snímku pasuje
hrabě Otzenberger řádové rytíře
v kapli École Militaire de Paris.
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Petr Váňa dostal kámen darem

foto martina řehořová

T

foto https://san-luigi.org a wikimedia commons

obnova má být realizována. Někdy na
přelomu let 1940/41 vyhotovený návrh
přináší jmenné obsazení některých hodností: velkopřevor – K. Schwarzenberg,
převor duchovní – Dohalský, biskup
konservátor – Pícha, kancléř – Weyr, pokladník – Hatlák, herolt – Štorm, špitálník – Pražák. Nevyplněna zůstala jména
u ceremoniáře, almužníka (duchovního)
a tajemníka.
Pozoruhodný je návrh územního rozdělení velkopřevorství. Měly působit dvě
pražské komendy. Měla existovat pražská
komenda staroměstská, v jejímž čele stál
Nahoře: Erb a portrét Charlese hraběte Otzenbergera-Detaille světský komtur hrabě Edmund Czernin
a zároveň také komenda vedená duchovna jeho pamětní medaili z roku 1929.
ním komturem při kostele sv. Jana. Kromě toho jsou ještě uvedeni komendátoři
Dole: Hlavní oltář kostela Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle v Pa- kutnohorský, brněnský, olomoucký a liříži. V tomto kostele byl dne 10. července 1938 Karel VI. kníže ze tovelský, k nimž však nejsou přiřazena
žádná jména. Bez místního označení na
Schwarzenbergu pasován na rytíře Řádu svatého Lazara.
konci tohoto seznamu stojí pouze jméno
Bartoň.
O sídle snad existující pražské komendy nemáme žádnou informaci. S komendou pod duchovním vedením je to
složitější. Kostelem sv. Jana byl míněn
sv. Jan na Prádle, o který se řád zajímal
již v roce 1939. Úmysl však nakonec nemohl být dotažen do konce a duchovním
centrem pražského lazariánského života
se posléze stal farní kostel sv. Vojtěcha
na Novém Městě, stojící nepříliš vzdálen
od dávného středověkého lazariánského
působiště. Uskutečnění bylo o to schůdnější, že tamní farář Jan Brejla náležel
od konce roku 1940 k řádu. Zároveň
je však dochován projekt B. Štorma na
výstavbu řádové komendy v Praze na
Pankráci, který však po válce nemohl
již být realizován.
Kutnohorská komenda měla být upomínkou na tamní špitální svatolazarské
patrocinium, jehož původ je však více
než nejasný a nelze jej spojovat se středověkým působením řádu v tomto významném a bohatém městě. Navrhované komendy v Brně a Olomouci měly
podle všeho respektovat význam dvou
nejpřednějších moravských měst. Trochu nepochopitelná se jeví Litovel, kde
ve středověku stával špitál Řádu sv. Ducha (jediný v našich zemích), což kníže
Karel při jisté příležitosti reflektuje i ve
svém deníku.
Dokončení v příštím čísle

alentovaného sochaře Petra
Váňu oslovila práce s kamenem
vlastně už v dětství. V ateliéru se
pohyboval od třinácti let. Vystudoval pověstnou umělecko-průmyslovou kamenickou školu v Hořicích a poté Akademii
výtvarných umění. Zabývá se především
volnou tvorbou a pořádá sochařská sympózia. Jako hluboce věřící člověk nachází
velmi často inspiraci v biblických motivech. Svou sochařskou tvorbou se podílí na obnově kostelů a klášterů, vytesal
celou řadu moderních oltářů, restauroval nespočet barokních soch a zhotovil
mnoho věrných kopií. Z kamene vytesal
množství podob andělů, světců, Krista
a především Panny Marie, která je
ústředním motivem Váňovy tvorby.
Není proto žádným překvapením, že už
dvacet let usiluje o obnovu mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí, který
vidí jako symbol smíření, a osobně tvrdě
pracuje na zhotovení jeho jednotlivých
komponentů. Jeho cílem je znovupostavení sloupu, podporované také Řádem
sv. Lazara, nejlépe symbolicky příští rok,
sto let po jeho stržení.
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Na výstavě soch Petra Váni nazvané ních při prosazování obnovy sloupu, ale
Setkání s Andělem, která byla od prosin- i o jeho velké rodině a optimistickém vztace do února k vidění v rajském dvoře hu k životu. Inspirativní knihu s množStrahovského kláštera, byla poprvé před- stvím krásných fotografií lze objednat za
stavena také kniha rozhovorů s tímto 299 Kč přes web nakladatelství Virgo Art
umělcem s příznačným názvem Kámen www.virgoart.cz nebo prostřednictvím
jsem dostal darem. Její autorka, publicist- e-mailu info@virgoart.cz.
ka Martina Řehořová si s Petrem Váňou
po mnoho večerů povídala o sochařině
a lásce ke kameni, o složitých jedná—st
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Zrcadlo meditací

nebo vidění tělesného Krista. Zrcadlo
uzavírá hymnem oslavujícím nádheru
zmrtvýchvstalých světců. Ve svých dvou
dopisech (zvláště pak ve druhém dopise
neznámému knězi) se převorka znovu
vrací ke své doslova fyzické potřebě vložit velkou váhu vnitřního poselství do
vnějšího záznamu – uvádí se, že nebyla
schopna spát ani přijímat potravu. Její
duchovní krize musela projít detailní
meditací tématu Boží lásky realizované
především ve stvoření, vykoupení a spasení. Rovněž se zmiňuje o duchovním
vytržení, v němž všechny tyto věci jistým způsobem viděla. Vize stromu s pěti
větvemi (představujícími smysly), postaveného kořeny vzhůru, je srovnávací literaturou interpretována jako symbolika
vrůstání do nadpozemské krásy nikoli
pouze duší, ale také tělesnými smysly.
Představují-li Meditace (zpracované
v první osobě) určitou terapii pro Markétin vlastní boj s pokušením zoufalství,
pak Zrcadlo (kde je již neosobní) má být
příkladem pro duchovní cvičení vlastní
komunity i jiných čtenářů. V obou případech je pro ni samotné psaní v procesu
mystického sjednocování klíčové – vnější

Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

Markéty d’Oingt

10

selhání srdce. Nevěděla totiž, zda je ona
sama hodna spásy či nikoli: a zjevně to
byla tato duchovní krize, která v ní po
údobí vnitřního zrání vyústila v sepsání
Meditací, Zrcadla svaté Markéty i Života
blahoslavené Beatrix z Ornaciu.
Markéta d’Oingt pocházela ze staré
šlechtické rodiny z Lyonu; sama uvádí, že
její dětství bylo šťastné a klidné a že byla
ochráněna před nebezpečími tohoto svě-
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Markéta d’Oingt zanechává tedy výraznou stopu v oblasti ženské mystiky,
integruje v sobě některé kartuziánské
motivy s vlastními – milostí probuzenými – nadpřirozenými zkušenostmi
a může poskytovat dobrou orientaci
na křesťanské duchovní cestě člověku
ztrácejícímu se v sekularizovaných systémech a subsystémech dnešního světa. Její význam podtrhuje vydání jejích
rukopisů tiskem (francouzsky poprvé
v r. 1887, opakovaně v r. 1965 a italsky
v r. 1997) i promluva Benedikta XVI. na
generální audienci 3. 11. 2010 o významu a poselství této kartuziánské mnišky
a převorky pro člověka současnosti.
Literatura: B. McGinn, The Flowering
of Mysticism, Vol. III, The Crossroad
Publ. Company, New York 1998;
L. Borriello a kol., Slovník křesťanských
mystiků, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2012.
Poznámka: ženská větev řádu kartuziánů vznikla již kolem r. 1140 (B. McGinn,
1994); v nedávné současnosti zahrnovala
přibližně 70 členek řádu v pěti domech (M.
M. Buben, 2004).

Nový rok v uprchlickém táboře v Souleymanii

FOTO public domain archives

K

dyž v r. 1286 o třetí neděli před
začátkem postního období začala Markéta d’Oingt (cca 1240
–1310), mniška ženského kartuziánského
kláštera v Poleteins u Lyonu, přemýšlet
při poslechu žaluplného zpěvu s úvodem
„nářek smrti mě obklopil“ (srv. Ž 18,5)
o bídě, do níž člověk upadl v důsledku
hříchu prvních rodičů, zakoušela přitom
takovou úzkost a bolest, že se obávala

ta a povolána k zasvěcení se svaté službě.
K tomu byla vybavena všemi nezbytnými
věcmi z hlediska reálné existence a to
tak, že „na ně vůbec nemusela myslet“.
Není přesně známo, kdy vstoupila do
kláštera, z jejích spisů však vyplývá, že
se stala řeholnicí jako odpověď na Boží
povolání. V r. 1288 byla zvolena čtvrtou
převorkou a zůstává jí až do své smrti
v r. 1310. Je zřejmé, že byla seznámena
se čtyřdílným duchovním cvičením kartuziána Guiga II. zachyceném v Žebříku
mnichů. Hodnotící literatura uvádí, že
tato forma klášterní praxe představuje
podtext jejích dvou hlavních prací, modifikovaný však ve smyslu mystického
významu uvedené knihy.
Převorka sepsala záznamy svých
vnitřních duchovních zkušeností jednak v latině (v r. 1286 to byly teologicky
nejvýznamnější Meditace) a v r. 1294
byla generální kapitulou řádu schválena provensálsky psaná práce s názvem
Zrcadlo svaté Markéty. Po její smrti
v r. 1310 byly obě tyto práce společně
s Životem blahoslavené Beatrix z Ornaciu,
několika výtažky dopisů a se záznamy tří
zázraků shromážděny do korpusu. Rukopis má být uložen v městské knihovně
v Grenoblu.
Po liturgickém úvodu Meditací se práce nadále vyvíjí jako úvahy o lásce, která
dovedla nevýslovného Stvořitele k přijetí lidskosti za účelem spásy člověka. Její
prezentace oplývá radostí při popisování
protikladů Božské všemohoucnosti a slabosti a utrpení Bohočlověka, zvláště pak
při ukřižování. Meditace jsou – podobně
jako mnoho raných kartuziánských prací
– zakořeněny v hlubokém smyslu mystéria Christi, i když je hodnotící literatura
nekoncipuje jako v pravém slova smyslu
mystický dokument. Že však převorka
měla tak či onak nadpřirozený cíl na
mysli, se zvýrazňuje zvláště v Zrcadle,
v němž zaznamenává tři své vizionářské
zkušenosti – popisuje například obraznými přirovnáními život svatých v nebi

záznam vnitřních zkušeností poskytuje
trvalý zdroj pro stále nový průnik poselství Božské lásky. Konečně Život blahoslavené Beatrix z Ornaciu zachycuje
v devíti kapitolách popis zázraků připisovaných této spolusestře. Nejstarší rukopis
obsahuje navíc tři listy neznámým příjemcům i dodatečně zařazené vyprávění
o třech zázracích, k nimž došlo po smrti
Markéty.
Z jejích spisů vyplývá, že chápala celost života jako cestu očistnou směrem
k plné konfiguraci s Kristem. Je popisována jako žena velmi vzdělaná, která
žila život bohatý na mystické zkušenosti
popsané s jednoduchostí umožňující čtenáři tušit nevyslovitelná Boží tajemství
a zdůrazňující omezení mysli a neadekvátnost jazyka k jejich vyjádření. Její
osobnost byla popisována jako přímá,
jednoduchá a otevřená, živé inteligence, vyrovnané afektivity, se schopností
dobrého rozlišování i vstupu do hlubin
lidského ducha. Díky obdaření analytickým myšlením se v ní spojovala vynikající schopnost vedení s hlubokým duchovním životem a s praktickou službou
sestrám a komunitě.

První informace o uprchlickém
táboře, spravovaném společně
belgickým a francouzským velkopřevorstvím při katolickém
klášteře Deir Maryam al-Adhra (Klášter svaté Panny Marie)
v Souleymanieh v irácké části
Kurdistánu jsme přinesli v Reunionu č. 3/2016 na 9. stránce.
Dnes zde získalo azyl více než
250 osob, o něž je postaráno
díky Řádu sv. Lazara hmotně a
díky P. Jensi Petzoldovi SI též
duchovně. Na Štědrý den zde
byla otcem opatem Jensem
sloužena mše svatá, navštívená
všemi ubytovanými a věnovaná
zejména míru pro děti, které nalezly v táboře mír a klid.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
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Foto: Pierre Piccinin da Prata
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Při řádovém dni, konaném ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého
v roce 2014, mělo české velkopřevorství
tu čest ocenit stříbrnými záslužnými

kříži „Pro Fide et
Merite“ dva důležité přátele z Vojenského historického
ústavu – plk. Pavla
Löfflera a mjr. Josefa Turka, za pomoc
při prosazováni řádových myšlenek
a propagaci řádu.
Oba se podíleli na
procesu, vzniklém
z iniciativy bailliho
a kancléře ČVP, jehož výsledkem bylo
zařazení zahraničních i domácích
lazariánských insignií do seznamu
oficiálních dekorací, které na svých
uniformách smějí
nosit příslušníci
ozbrojených složek
(armáda, policie, vězeňská služba, hasiči).
Josef Turek se narodil 8. července 1972
v Ústí nad Labem, vystudoval kulturněhistorickou regionalistiku a učitelství

dějepisu na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Po vstupu
do Armády České republiky působil jako
aktivní výsadkář a později vykonával velitelské funkce u 41. mechanizovaného
praporu 4. brigády rychlého nasazení.
Byl také účastníkem zahraničních operací Armády České republiky v Kosovu
a Afghánistánu.
Ve Vojenském historickém ústavu Praha se věnoval oblasti vojenských operací po roce 1989, byl předsedou Komise
vojenských tradic a symboliky a svým
specifickým humorem dokázal při komentování Tankových dní v Lešanech
pobavit i široké publikum. O činnosti
našeho řádu byl pravidelně informován, zajímal se o ni a oceňoval zejména
současnou činnost velkopřevorství ve
spolupráci se zahraničními armádními
misemi. Některé společné projekty jsme
však již dokončit nestihli…
Mjr. Josef Turek zemřel na následky
rychle se rozvíjející zákeřné nemoci koncem minulého roku, 11. září 2016. Jeho
odchodem ztratila Armáda ČR schopného důstojníka a české velkopřevorství
dobrého přítele. Čest jeho památce!
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Seznamte se s novým webem

FOTO AČR

Vzpomínka na majora Josefa Turka

D op or u č uj e - rý odevzdal rukopis do tisku den před
me vaší po- svou smrtí 4. 1. 2013. Publikaci zpracoval
zornosti další za přispění Petra Maška, Huga Mensdorffz řady soubor- Pouilly a Pavla R. Pokorného, KCLJ, jedných publikací noho z předních českých heraldiků, který
o české šlech- bohužel také zemřel (5. 3. 2014). Jerome
tě, Almanach kníže Colloredo-Mannsfeld v předmlučeských šlech- vě k almanachu mimo jiné píše: „Tento
tických rodů Almanach nemá být pouze příručkou ve
2017, který vy- smyslu ‚Who is Who‘ nebo ‚Who with
šel zásluhou vydavatele Martina Petišky. Whom‘, ale je pro historií poučené čtenáře
Ten se myšlenkou vydávání kompendia také zrcadlem dějinných událostí a spoleo českých šlechtických rodech zabýval již čenského vývoje, které otřásaly Evropou
za hluboké totality a po roce 1989 ji uvedl a stvořily její dnešní stav.“
v život ve spolupráci s MUDr. Františkem
Díky velkému úsilí a mravenčí práci
z Lobkowicz a skupinou nadšených rodo- se kolektivu autorů podařilo sestavit
pisců. První almanach vyšel v roce 1996 podrobný přehled genealogie padesáti
a od té doby je pravidelně aktualizován. českých panských rodů. Zařazeny jsou
Devátý almanach pro rok 2017 sestavil rody, kterým bylo šlechtictví přiznáno
stejně jako několik předchozích vydání podle rakouských zákonů platných v roce
zasloužilý genealog Vladimír Pouzar, kte- 1918, tedy těsně před úředním zrušením
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šlechtických titulů, a které byly fyzicky
přítomné v českých zemích před vypuknutím druhé světové války. Jednotlivá
hesla obsahují vždy pasáž o původu rodu,
rodový znak a jeho popis a především
podrobnou genealogii rodů s životopisnými údaji zemřelých i žijících členů od
18. století až do současnosti.
Pro členy a příznivce OSLJ je kniha
zajímavá také tím, že obsahuje informace
o rodech několika velkopřevorů – Karla
VI. knížete ze Schwarzenbergu, Radslava
hraběte Kinského, Václava Bořka-Dohalského z Dohalic a Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz - a členů řádu, např.
duchovního převora Mons. Františka
Václava biskupa z Lobkowicz, Richarda
barona Podstatzkého nebo Jana hraběte
Czernina z Chudenic. Pětisetstránkovou
publikaci lze zakoupit v knihkupectvích
za cenu od 360 Kč.
—st
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FOTO public domain archives

České šlechtické rody pod drobnohledem

Internetové stránky českého velkopřevorství řádu byly vytvořeny v roce 2007. Od
té doby fungují jako důležité informační
médium pro členy řádu i ostatní zájemce
o naši činnost. Po 10 letech užitečné služby
se však již jevily jako poněkud zastaralé.
Informační technologie udělaly velký
krok kupředu a náš web nemohl zůstat
pozadu. Proto se kancléřství rozhodlo vytvořit zcela nové webové stránky a nyní
vám je předkládáme k nahlédnutí. Najdete
je na stejné adrese jako ty původní, tedy
www.oslj.cz. Jsou vytvořeny na bázi moderního publikačního systému WordPress
a jsou responzivní, to znamená, že jsou
uzpůsobeny nejen pro čtení na počítači,
ale i v mobilních telefonech nebo tabletech. Web má novou přehlednější strukturu a moderní design. Obsahuje ale také
všechny informace ze starého webu, včetně kompletního archivu časopisu Reunion
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a archivu zpráv od podzimu roku 2006.
Pravidelně budou zveřejňovány aktuální
pozvánky a zprávy a stránky budeme
průběžně dále obohacovat dalšími zajímavými informacemi a odkazy.
Zpracování nového webu bylo dost
náročné. Protože jde o velký objem nejrůznějších informací, je možné, že se
ještě budou vyskytovat některé chyby.

Pokud na nějakou narazíte, napište prosím webmasterovi na adresu truschka@
stavitelstvirehor.cz.
Na tuto adresu také můžete zasílat aktuality ke zveřejnění. Děkuji za všechny
podněty a připomínky a přeji hezké čtení.
Petr J. Řehoř, KCLJ, EOSSP
kancléř ČVP
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lazariánský obchůdek

zprávy z komend
Tradiční zahájení nového roku

Nový řádový rok zahájilo české velkopřevorství jako každoročně bohoslužbou
k poctě sv. Basila Velikého, patrona
našeho řádu. Mše svatá byla sloužena
ve středu 4. ledna na nejpříhodnějším
místě – v inspirativním prostředí kaple sv.
Václava v katedrále na Pražském hradě.
—redDalší fotografie na 3. straně obálky.

Malý knoflík pro uniformy
65 Kč / 2,50 €

Pásek k uniformě
3 000 Kč / 110 €

Mše na památku karlovských mučedníků

Velký knoflík pro uniformy
80 Kč / 3 €

Klopový křížek bez krabičky
100 Kč / 4 €

Křížek s bodci do epolet
100 Kč / 4 €

Uvedené ceny platí pro členy řádu. Všechny předměty lze objednat e-mailem na adrese linhartova@stavitelstvirehor.cz.

Únorový jour-fixe pražské komendy
zahájila ve středu 15. února bohoslužba
v krásném kostele Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Karla Velikého v Praze na
Karlově, postaveném podle představ a
na náklady Karla IV. Členové a příznivci
řádu si touto mší, kterou sloužil P. Pavel
Porochnavec, připomněli a uctili památku karlovských mučedníků – opata
Kašpara Čepla, převora Melichara Hofmanna a řeholníka Ondřeje Kobra, brutálně zavražděných 15. února roku 1611 za
vpádu pasovských vojsk do Prahy. Kostel,
který byl tehdy stejně jako klášter zcela
vypleněn, byl po opravě znovu vysvěcen.
Po bohoslužbě si účastníci prohlédli
tento unikátní osmiboký chrám s odborným výkladem zdejšího jáhna a postulanta řádu Jiřího Ignáce Laňky.
Petr J. Řehoř, KCLJ, EOSSP
kancléř ČVP
Další fotografie na 3. straně obálky.
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kresba miroslav kemel

FOTO martina řehořová – člověk a víra

600 kilometrů dlouhé pouti
na elektrickém vozíku potřebuje nejen notnou dávku odvahy
a odhodlání, dobrý tým okolo
sebe, ale také nemalé finanční
prostředky.

Šestatřicetiletý Honza Dušek,
který je kvůli roztroušené
skleróze odkázán na invalidní vozík, se rozhodl se svým
devítiletým synem a několika
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přáteli uskutečnit od 10. května
Svatojakubskou pouť z Logroňa
do Santiaga de Compostela a
pak ještě na pobřeží AtlantiObr. 3: listopad
ku. K překonání této více než

Velká rada ČVP se rozhodla tento záměr podpořit, převzít nad
Caminem na kolečkách patronát
a odvážnému Honzovi Duškovi
finančně přispět. Cestovatel
bude na oplátku na své pouti řád
a jeho dílo propagovat, posílat
zprávy z cest a po návratu uskuteční besedu a výstavu fotografií.
Více informací najdete na www.
caminonakoleckach.cz.
Velká rada ČVP
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heraldické střípky
Polcený štít s vloženou
špicí v patě. Pravé pole
zlaté s černým orlem,
levé pole potažené hermelínem se třemi červenými břevny, špice zlatá
se třemi červenými korunami (1,2), mezi nimi
je položen stříbrný meč.
Krydla vpravo červená
Jeho Excelence, Monseigneur a stříbrná, vlevo čerHenri Jean de Galard de Bra- ná a zlatá, v klenotu
ssac de Béarn, hrabě a kníže z černé a zlaté točenice
de Béarn, kníže de Chalais, špa- vyrůstají čtyři pštrosí
nělský grand první třídy, kníže de Viana, pera, zlaté, červené střívévoda de Calabrie, hrabě de Brassac a brné a černé. Pod štítem
de Marsan, markýz d’Excideuil, baron de zelený, zlatě lemovaný
La Rochebaucort, hrabě Císařství, admi- osmihrotý kříž Řádu
nistrátor francouzského velkopřevorství svatého Lazara ovinutý
Řádu svatého Lazara (1944–1947), †1947. bílou, žlutě lemovanou
Čtvrcený štít s hlavou a polceným střed- stuhou rytířského kříže
ním štítkem. Hlava je stříbrná se zeleným Řádu Isabely katolické.
heroldským křížem (Řád svatého Lazara),
střední štítek je vpředu stříbrný se zlatým
lvem (?), vzadu zlatý se třemi černými havrany (Galard); ve spodním štítě je 1. a 4.
pole zlaté se dvěma červenými krávami
(Béarn), 2. pole zlaté se třemi červenými
kůly (Foix), 3. pole červené se zlatým navarským řetězem (Navarra). Štít podložený zeleným, zlatě lemovaným osmihrotým
křížem drží dva andělé, pravý nese béarnský prapor, levý prapor Foix. Pod štítem
deviza GRATIA DEI SUM QUOD SUM,
vše je položeno na nachový, hermelínem
podšitý plášť vycházející z královské koruny.
Pramenem je kresba Karla ze SchwarZnak jsem kreslil podle sbírkového
zenbergu z jeho sbírkového Erbovníku.
Vynechal barvy levého praporu, dávám erbovníku Karla ze Schwarzenbergu,
barvy hrabství Foix, přidávám svato- který kreslil podle Beltranovy informalazarskou hlavu štítu a podložený kříž, ce. Velké vydání Řádového erbovníku
vynechávám druhou korunu, která na má ovšem jiný znak – na modrém štítě
červené, oboustranně zlatě lemované
zmíněné kresbě korunuje štít.
Vévoda byl dvacátým guvernérem kosmé břevno (na kresbě je přidána
burgundského Řádu svatého Jiří, před řádová hlava štítu, podložený kříž pod
válkou byl francouzským diplomatem ve štítem a velkostuha). Jestli jde o omyl
Washingtonu a pak Petrohradě, za vál- nebo o změnu osobního znaku není zřejky se podílel na organizaci záchranné mé (rodový erb neměl, o čemž svědčí
služby pomáhající vybombardovaným skutečnost, že byl magistrálním rytířem
maltézského řádu, jak je vidět na jeho
Pařížanům.
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autoportrétu v uniformě). Je ovšem třeba
dát přednost Schwarzenbergově variantě,
protože kreslil nepochybně podle Beltranovy informace.
Na kresbě jeho znaku na str. 7 je štít
podložen zeleným, zlatě lemovaným
osmihrotým svatolazarským křížem
a jsou kolem něj ovinuty stuhy rytířského stupně Řádu Isabely Katolické, Řádu
svatého Lazara, magistrálního velkokříže maltézského řádu a rytířského kříže
Řádu Božího Hrobu.
Připravuje Croix Amaranth
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foto www.beltranmasses.com

Federico Armando Beltran Masses (1885–1949), malíř

Mše k poctě sv. Basila Velikého (ke str. 14)

Jour-fixe pražské komendy (ke str. 14)

Adam Elsheimer (1578–1610): Odpočinek na útěku do Egypta (1609),
olej na měděné desce, 41 × 31 cm. Mnichov, Alte Pinakothek.

