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Prožili jsme svátky Svatodušní – Letnice. Božím hodem svatodušním končí doba velikonoční, ale můžeme říct, že jím také vrcholí. To
můžeme vidět na samotných apoštolech Páně. Očekávají dle Pánova příkazu Ducha svatého. Zatím uzamčeni ve večeřadle. Vědí již,
že Pán vstal z mrtvých, ale je v nich stále nejistota a strach z pronásledování, když tu náhle nastává ta obrovská změna; v ohnivých
jazycích přichází Utěšitel (Sk. 2,3-4) a tento oheň Ducha svatého
je oheň stejně silný jako oheň, který svolal prorok Eliáš na oběť na
hoře Karmel (1Král. 18,38-39) a který proměňuje všechno, čeho se
dotkne. V této síle a takto hořící neohroženě vystupují apoštolové
před zástupy. Ti, kteří byli ze strachu před židy za zavřenými dveřmi, náhle neohroženě a srozumitelně hlásají všem národům shromážděným o svátku Letnic v Jeruzalémě, že ten samý Ježíš, který
byl ukřižován, slavně vstal z mrtvých a skrze něj přišla spása na
svět. To je působení Ducha svatého, to je zrod Církve. V tento den
Letnic se naplňuje veliká Kristova moc sesláním Ducha svatého
a Kristus ze své plnosti vylívá Ducha (Sk. 2,33-36).
Pán Ježíš nazval své následovníky chrámem Ducha svatého.
Samotná církev je mystické tělo Kristovo a zároveň je chrámem
Ducha svatého. Jaké je jeho působení v Církvi? Připravuje nás svou
milostí, abychom byli přitahováni ke Kristu a chápali tajemství
jeho smrti a vzkříšení tak, jak to naučil apoštoly.
Toto působení Ducha se projevuje ve svátostech, které zpřítomňují Kristova tajemství, pomáhá nám chápat jeho smrt a vzkříšení,
především v Eucharistii, abychom přinášeli hojné ovoce (Jan 15,5).
Církev se stává tímto působením Ducha svatého sama jakousi
svátostí a je poslána hlásat spásu. Nyní si musíme uvědomit, co je
Církev – je to „Ecclésia“ (Εκκλησία), shromáždění, tedy my všichni pokřtění, my, kteří patříme Pánu. Nyní chápeme, pod dojmem
této úvahy, co máme v Duchu svatém konat a co pro nás vyplývá
z našeho křtu. Máme hlásat svým životem, skutečně žitým křesťanstvím, Kristovu smrt a jeho vzkříšení přinášející lidem spásu.
I když patříme do jedné Církve, jsme samozřejmě různí. Proto
také dostáváme charizmata, milosti Ducha svatého, o které musíme prosit, každý pro svůj stav a povolání, abychom dokázali toto
své křesťanské poslání prožívat a hlásat je ve svém všedním, každodenním životě a prospívali lidem a potřebám světa.
Chceme-li v této době žít jako křesťané, víme, že to v časech konzumní materialistické společnosti není lehké. Tím více je nutná
naše modlitba o pomoc Ducha svatého.
Pán nás učí: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě
prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ (Mk. 11,24).
Jiří Hladík Ocr., SChLJ, probošt litoměřické kapituly
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slovo bailliho

z velké rady
Velká rada dne 7. června 2017

Měsíce, kdy jsme krátce prožívali jarní počasí, se rychle přehouply do teplot letních, takže i když je stále kalendářní jaro,
rtuť teploměru atakuje třicetistupňové teploty. A tato předprázdninová doba předznamenává nezvratný fakt – generální kapitula českého velkopřevorství je za dveřmi. Vždyť během prázdninových měsíců většina řádových aktivit zpomaluje, takže
polovina měsíce září je skutečně již na dohled. Musíme jednak
bilancovat, jednak se dobře organizačně i duchovně připravit na
toto významné setkání. Po delší době navštívíme jižní Čechy a
musím zdůraznit, že spolubratři, připravující tuto akci, se věnují
všem detailům. Všichni se tedy již dnes těšíme na setkání s přáteli, užitečná jednání i přivítání nových členů v našich řadách.
Také naši postulanti se na přijetí řádně připravují – minulou
sobotu jsme strávili společný den při formaci postulantů, která
se postupně stala nejen povinností, ale nezbytností k tomu, aby
naši noví členové dobře chápali řád a jeho poslání.
Rád bych velmi poděkoval účastníkům a organizátorům tří
významných počinů, které se v nedávno uplynulé době časově
překrývaly nebo těsně na sebe navazovaly – byla to účast na
poutích – do Čenstochové, do Říma a do Santiaga de Compostela. Každá z nich byla odlišná, ale přesto všechno přesně zapadaly
do činností, které náš řád profilují. Přečteme si o nich na jiném
místě Reunionu a těším se, že i na dalších obdobných akcích se
budeme nadále všichni společně setkávat.

Červnové jednání proběhlo podle plánu jednání Velké
rady ČVP. Po úvodní modlitbě následovalo jednání, k minulým zápisům nebyly vzneseny žádné připomínky. Zasedání řídil kancléř.
JJInformace ohledně DMS – pořadatel dárcovských
zpráv, do nichž je ČVP zapojeno, přijal novinku,
spočívající v možnosti volby výše příspěvku – 30, 60
nebo 90 Kč, a to buď jednorázově nebo dlouhodobě.
JJUskutečnila se česká pouť do Říma, jejíž součástí
bylo požehnání obrazu chev. Zdirada Čecha Svatým
otcem. O této pouti přináší Reunion samostatný
a důkladný článek. Patří se zdůraznit poděkování všem
členům ČVP, kteří se na přípravě této akce podíleli
i všem účastníkům pouti.
JJPouť vozíčkáře Jana Duška, CompLJ, do Santiaga
de Compostela začala 10. 5. a byla zdárně ukončena
dosažením cíle 8. 6. 2017. České velkopřevorství bylo
patronem pouti a významně se podílelo na přípravách.
Organizátoři budou po cestě pořádat další akce,
výstavy a přednášky.
JJČlenové ČVP se hojně zúčastnili oslav sv. Jana
Nepomuckého. V tomto čase navštívil Prahu také
R. D. Simon Henry, národní kaplan britského

velkopřevorství. Této příležitosti využili někteří
zástupci řádu k neformálnímu setkání.
JJVelká rada se dále věnovala přípravě formačního
setkání postulantů 10. 6. Špitálník informoval o práci
na změně webových stránek Lazariánské pomoci, při
této příležitosti též poděkoval cfr. Randlovi za pomoc.
JJVelká rada projednala program a liturgii zářijové
Generální kapituly v Písku.
JJChev. Antonín Schauer, velitel severočeské delegace,
informoval o termínu konání postních rekolekcí
v příštím roce. Budou se konat 16.–18. března 2018
v Hejnicích.
JJCfr. Jan Adámek, sekretář jihočeské delegace,
informoval o přednášce chev. Zdirada Čecha
o heraldice, a o řádem podporované akci akademické
malířky a sochařky pí. Heleny Schmaus Shooner
v Bechyni dne 10. 6. 2017.
JJChev. Zdeněk Kučera, velitel moravské komendy,
informoval o předání šeku na 20 000 korun dětem,
kterým pomáhá Korunka Luhačovice. Podpora této
nadace je součástí řádového díla.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

blahopřejeme

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

Gratulujeme našemu postulantovi, jáhnovi Jiřímu Ignáci Laňkovi, k obhájení
doktorského gradu Ph.D., kterého dosáhl dne 22. 6. 2017

aktuálně

aktuálně
Kandidáti na členství se připravují
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V sobotu 10. června se uskutečnilo plánované formační setkání postulantů, tentokrát v sídle kancléřství
v Černošicích. Celkem devět kandidátů členství si pozorně vyslechlo šest přednášejících, kteří je seznámili
s řeholí a duchovními povinnostmi členů, se stručnou
historií, postavením a organizací řádu, řádovým dílem, zvyklostmi a pravidly oblékání. Na závěr se dozvěděli také o průběhu investitury, během níž budou
do řádu přijati.
—red

FOTO Petr J. Řehoř

Letošních pražských oslav výročí svatořečení sv. Jana
Nepomuckého se zúčastnil vzácný host – národní
kaplan velkopřevorství Velké Británie Rev. Fr. Simon
Henry. Společně s R. D. Milanem Badalem navštívil
Pražské arcibiskupství a 16. května přijal pozvání
na přátelské setkání s kancléřem Petrem Řehořem
a spolubratry Zdiradem Čechem a Janem Adámkem.
Diskutovali spolu mimo jiné o možnostech sjednocení pravidel nošení řádového oděvu u duchovních
a o postavení řádu v České republice a ve Velké Británii. Na snímku zleva chev. Řehoř, chev. Čech, cfr. Adámek, zcela vpravo Father Simon a tlumočník.
—red

FOTO samuel truschka

Kaplan anglických lazariánů v Praze
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3

do Říma
pouť

Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
Foto Josef Nerušil, Ondřej Mléčka
a L’Osservatore Romano

s Pannou Marií Lidickou
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Obraz Panny Marie Lidické od chev. Zdirada Čecha, který dne
31. května na náměstí sv. Petra požehnal Svatý otec František,
byl 1. června slavnostně instalován v římské bazilice sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele J. Em. Dominika kardinála Duky.
Výtvarník věnoval obraz památce statečného lidického faráře
P. Josefa Štemberky, který mohl z Lidic odejít, ale raději věnoval
poslední noc svým farníkům a ostatním lidickým mužům a byl
s nimi také popraven. Panna Maria Lidická byla v lateránské
bazilice instalována ve dnech, kdy si připomínáme 75. výročí této
tragické události našich dějin a památku jejích obětí.
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D

elegace poutníků českého velkopřevorství ve složení P. Milan Badal, ECLJ, chev.
Petr Řehoř, chev. prof. Jiří Kuthan, chev.
Michal Zahálka s chotí Zuzanou, cfr. Jan
Adámek, d. Kamila Malinská s manželem,
Jiří Strach s manželkou a chev. Zdeněk Kučera, doprovázela Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku
a chev. Zdirada Čecha na pouti ke Svatému stolci, aby
představila Svatému otci obraz Panny Marie Lidické.
Velkým přáním otce kardinála a českého velkopřevorství je připomenout hrdinství i utrpení českých vlastenců za druhé světové války. Symbolem obojího pro
celý svět je tragický osud vypálené obce Lidice. Náš
spolubratr Zdirad Čech vyjádřil osud Lidic ve svém
mistrovském díle Panna Marie Lidická, vystihující
smutek Matky, která přišla o svého syna. Dílo oslovilo
i Svatého otce, a proto mu byl obraz prezentován.
Po dlouhých přípravách a jednáních na nejvyšší
církevní a státní úrovni se naše pouť do Říma začala.
V úterý 30. května jsme se setkali na Letišti Václava
Havla v Praze, po krátkém a příjemném letu jsme
se dostali do věčného města a následovalo ubytování
na třech od sebe vzdálených místech. Na večerní
poradu jsme se chtěli svolat telefonicky, avšak kvůli
globálnímu výpadku roamingu operátora O2 jsme se
navzájem nedovolali. Ještě štěstí, že na další dny jsme
měli pevné písemné propozice. Část výpravy vedl
Zdirad Čech, poté co poskytl rozhlasové interview, po
heraldických památkách Vatikánu. Mimo jiné jsme
navštívili sídlo řádu Božího Hrobu a bývalé sídlo špitálního řádu bratří ze Sassie Ospedale di Santo Spirito.
Také procházka po zcela prázdném náměstí sv. Petra
v poklidném večeru občerstvila naše duše.
Ve středu 31. května jsme měli sraz u kostela sv.
Anny v 7:55 a vydali se podle pokynů zkušeného průvodce Mons. Pavla Dokládala s davy ostatních poutníků na audienci u papeže Františka na svatopetrském
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náměstí. V davu bylo možno spatřit křesťany všech
národností a ras, od Číňanů v exotických krojích
přes latinskoamerické indiány po výrazné obyvatele
Afriky. Jakoby se zde sešel celý svět, aby uctil našeho
Pána a jeho Matku. Česká výprava se neztratila a hrdě
mávala v první řadě českými vlajkami. Spolubratři
Zdirad Čech a Petr Řehoř usedli na levé straně od
papežského trůnu, otec kardinál na pravé. Svatý otec
projížděl otevřeným vozidlem mezi davy a žehnal
poutníkům, když vtom, zpoza naší řady, vyběhla malá
holčička, podle bílých šatů po prvém svatém přijímání, a radostně běžela k papeži. Ten nechal zastavit,
pět šest malých dětí nalezlo na papamobil a radostně
mávalo. Proběhl i dojemný okamžik, když papež
František objal nemocnou dívenku ležící na pojízdném lůžku a políbil ji na obě tváře.
Následovala promluva o svatém Duchu překládaná
do světových jazyků, požehnání a modlitba za nemocné a trpící děti. Jaká byla naše radost, že jsme tato
duchovní slova mohli slyšet i v českém jazyce. Poté,
před očima kamer z celého světa, proběhla prezentace obrazu Panny Marie Lidické papeži a obraz je tak
schválen k úctě celou církví. Jen málo umělců se může
pochlubit, že vytvořili dílo, které takto přetrvá věky.
Celá audience trvala tři hodiny, ve velkém žáru italského slunce, a museli jsme obdivovat vitalitu Svatého
otce, který trpělivě přijímal poutníky a žehnal jim.
Po skončení audience vyvstala otázka, jak dopravit
objemný a těžký obraz na velvyslanectví, protože autem to z technických důvodů nebylo možné a svatého
obrazu se nemají dotknout ruce stěhováků. Doslova
nelehkého úkolu se ujali spolubratři Petr Řehoř, Zdirad Čech, Jan Adámek, Josef Nerušil a já a zdárně jsme
jej splnili.
Večer následovala národní mše svatá v bazilice di
Santa Croce in Gerusalemme. Tato basilika minor je
jedním ze sedmi poutních kostelů Říma, byla zalo-
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žena císařovnou sv. Helenou v roce 325. Pod nynější
podlahou je hlína, kterou císařovna přinesla z Kalvárie. V bazilice se také nachází relikvie Kristova
utrpení, Titulus Crucis – dva trny z trnové koruny,
část hřebu a kousek dřeva z pravého Kříže. S Čechy je
bazilika spojená tím, že jejím posledním titulárním
knězem byl kardinál Miloslav Vlk.
Mši svatou sloužil kardinál státní sekretář Pietro
Parolin, koncelebrovali kardinál Dominik Duka
a biskup Jan Vokál. Byla sloužena za dětské oběti
válek u příležitosti připomínky 75. výročí vypálení
Lidic. Mše svaté se účastnili vysocí představitelé České republiky a paní Veronika Rýmorová, jedna
z posledních žijících „lidických dětí“.

3/2017

Po tomto občerstvení ducha následovala velmi
příjemná neformální večeře s otcem kardinálem, na
níž jsme si mimo jiné zajímavě povídali s profesorem
Jiřím Kuthanem a režisérem Jiřím Strachem.
Ve čtvrtek 1. června byl relativně volný program,
takže jsme se přes den individuálně věnovali památkám věčného města. V 19:00 se v chrámu sv. Marcelina
a Petra, titulárním kostele kardinála Duky, konala mše
svatá, při které v něm byla umístěna Lidická Madona.
Obraz jsme s chev. Michalem Zahálkou vnesli do kostela v liturgickém průvodu. Mši sloužil otec kardinál
a homilii pronesl biskup Jan Vokál. Jelikož se jednalo
o poutní mši zdejší farnosti, byla bohoslužba slavena
v italštině. V závěru poděkoval kardinál Duka malí-
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Camino

dosáhlo cíle

ři Zdiradu Čechovi, který byl viditelně dojat. Zdejší
farář Giuseppe Ciucci byl pak vyznamenán stříbrným
záslužným křížem Pro Fide et Merite. Bohoslužby se
také v hojném počtu účastnili naši italští spolubratři
vedení velkopřevorem Giovannim Ferrarou.
Chrám sv. Marcelina a Petra byl založen ve čtvrtém století papežem Siriciem, byl přestavěn papežem
Řehořem III. v 8. století a Benediktem XIV. v roce
1751. Má dvě kaple, Panny Marie Lurdské a sv. Řehoře
Velikého. Svatí Marcelinus a Petr Exorcista byli římští duchovní, popravení roku 304 za Diokleciánova
pronásledování křesťanů.
Po bohoslužbě následovala oficiální večeře na
zdejší faře, které předsedal otec kardinál a jíž se kro-
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mě členů řádu účastnili i vysocí představitelé kurie.
Mimo jiné jsme se z jejich úst dozvěděli pozapomenutou část z dějin řádu. V Římě na Via Borgo San Lazzaro stále stojí kostel sv. Lazara, založený roku 1278
a po staletí spojený se špitálem a leprosáriem. Úkolem našich předchůdců bylo přijmout poutníky, kteří
připutovali po Via Francigena, vyšetřit je na infekční
choroby a až poté směli na audienci k papeži. Vicekancléři římské diecéze jsme museli slíbit, že kostel
navštíví řádová delegace. Bylo nesmírně vzrušující
zjistit, jak skutky našich dávných bratrů dodnes věnčí jméno řádu. V pátek 2. června pak už následovalo
jen rozloučení s Městem a odlet domů.
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FOTO petr hirsch a Martina řehořová – člověk a víra

Poutníci před katedrálou v Santiagu de Compostela

Požehnání na cestu
V únoru se naše velkopřevorství
stalo patronem Camina na kolečkách, unikátního počinu šestatřicetiletého Honzy Duška, trpícího roztroušenou sklerózou a odkázaného
na invalidní vozík. Ten se rozhodl
absolvovat spolu se svým devítiletým synem Jendou, zkušeným poutníkem Petrem Hirschem a dalšími
společníky slavnou pouť z Logroña
do Santiaga de Compostela. Cestě
předcházela mnohaměsíční příprava. Kampaní na serveru HitHit
se díky třem stovkám dobrodinců
podařilo organizátorům získat přes
200 000 korun. České velkopřevorství přispělo mimo tuto kampaň
částkou 30 000 Kč, dále jsme zajisti-
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li výrobu poutnických triček a dvojjazyčných propagačních kartiček
s informací o smyslu pouti s kresbou sv. Jakuba Staršího od Zdirada
J. K. Čecha. Zařídili jsme také setkání poutníků s kardinálem Dominikem Dukou, který jim 2. 5. udělil své
požehnání, a tiskovou konferenci
v Arcibiskupském paláci. Jan Dušek
a Petr Hirsch byli přijati za přidružené členy řádu (CompLJ).
Vlastní pouť se uskutečnila mezi
10. květnem a 13. červnem. Po 29
dnech putování, 8. června dopoledne, dorazila unavená patnáctičlenná skupina statečných poutníků do cíle. Urazili více než 630
kilometrů složitým terénem, zažili

nejrůznější rozmary počasí od lijáků po tropická vedra, vyzkoušeli si
vlečení vozíku na laně i jeho přenášení přes skalnaté úseky. Prožili
velmi náročné, ale krásné camino,
sblížili se a poznali spoustu zajímavých lidí. Po měsíční námaze stanuli v katedrále v centru Santiaga
před sochou sv. Jakuba Staršího,
patrona všech poutníků. Honzovi
Duškovi se splnil jeho sen, doputoval do Compostely, poděkoval za
cestu, zúčastnil se poutní mše svaté
a pomodlil se za příznivější průběh
své nemoci. Víkend před návratem
domů strávili účastníci Camina na
pobřeží Atlantiku, kde odpočívali
a vstřebávali zážitky posledního
měsíce. Blahopřání jim zaslal i náš
velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenic. Nyní již jsou všichni
v pořádku doma.
Hlavním smyslem pouti bylo
zvýšení povědomí o roztroušené
skleróze a poskytnutí naděje nemocným s touto diagnózou. Pouť
s Honzou vykonala i mladá režisérka Eva Toulová s kameramany
Tomášem Lénárdem a Vítkem Kohoutem. Ti cestou natočili množství
materiálu pro dokumentární film
Camino na kolečkách, který ještě letos přijde do kin. Podrobnosti o této
náročné cestě, dojmy účastníků
a fotografie přineseme v příštím
Reunionu.
Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř ČVP
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Pod ochranu
Tvou
se utíkáme
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J,
bailli českého velkopřevorství

Foto Petr J. Řehoř, polské velkopřevorství
a Wikimedia Commons

Zpráva o zasvěcení
polského
velkopřevorství
Panně Marii
Čenstochovské

10
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Polské velkopřevorství Řádu sv. Lazara bylo jako samostatná národní
jurisdikce vyhlášeno během konání Velké generální kapituly v Římě,
tedy přibližně před půl rokem. Již při této příležitosti vznikla myšlenka,
že za tak velikou čest se sluší poděkovat při řádové pouti Panně Marii
Čenstochovské, patronce Polska, do jejíchž rukou byly vkládány modlitby za budoucí velkopřevorství Polonia.

P

očátkem května jsme se tedy také my,
členové českého velkopřevorství, vydali do
Jasné Hory a připojili se ke dvěma milionům mariánských poutníků, kteří se před
milostiplným obrazem Černé Madony
každoročně a nepřetržitě modlí. Pouti se zúčastnili
velmistr řádu Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
s manželkou, bailli Ondřej Vanke, kancléř Petr Řehoř,
csr. Lenka Šalamoun a P. Marcin Saj.
O historii nejvýznamnějšího polského
poutního místa
Předpokládá se, že autorem obrazu je samotný svatý
Lukáš Evangelista, který jej namaloval na část desky
stolu, u něhož sedávala Panna Maria v Nazaretě.
Císař Konstantin nařídil přenést jej z Jeruzaléma
do Konstantinopole, kde se obraz proslavil četnými
zázraky. Ruský kníže Lev, osloven tímto zázračným
obrazem, si vyprosil jeho darování a přenesl jej
na Rus. V době války, kterou vedl Ludvík Uherský
(zemřel 1382), byl obraz ukryt na belzském hradě a
zmocnil se jej královský místodržitel kníže Vladislav
II. Opolský. V době obléhání hradu Litvíny a Tatary
proletěl jeden šíp do hradu a zasáhl pravou stranu
obrazu. Tehdy byli nepřátelé zahaleni do náhlé husté
mlhy a strach je zbavil odvahy – kníže Vladislav je
pak snadno rozehnal. Avšak když chtěl obraz přemístit na svůj hrad, obraz se ani nepohnul. Proto složil
slib, že na Jasné Hoře vystaví kostel a klášter a obraz
zůstane na tomto místě.
Obraz se velmi brzy stal cílem poutníků z různých
končin, kteří díky modlitbě k Panně Marii zakoušeli
mnoho milostí. Začali sem také přinášet četné votivní dary. To ovšem přilákalo i lupiče. O Velikonocích
roku 1430 dobyli Jasnou Horu dva polští šlechtici spolu s jedním ruským knížetem. Pro zahlazení stop použili služeb husitských oddílů, které v té době táhly
Slezskem. Lapkové měli za to, že oplývá pohádkovým
bohatstvím, jež měly nahromadit přečetné zástupy
poutníků směřující sem ze všech stran. Když se však
ukázalo, že majetek kláštera je velice skrovný, sebrali
liturgické nádoby, kříže a bohatou dekoraci.
I ze samotného milostného obrazu vyloupali veškeré
šperky a zlato, kterým ho ozdobili zbožní poutníci.
Nakonec uštědřili tváři Panny Marie několik dodnes
znatelných ran meči. Původní obraz byl takřka zničen, dnes je k vidění jeho zcela věrná kopie, domalovaná na původní desku. Ke změně došlo jen u ozdob
Mariina šatu – lilie na plášti odkazují na erb uherského krále Ludvíka z Anjou. V roce 1655 se Jasná Hora
ubránila dobytí a vyplenění kláštera Švédy. Obraz
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milostiplné Panny Marie tak doprovázel a doprovází
polský národ od jeho nejranější historie až dodnes
a během letošní liturgie byl také osud polského velkopřevorství vložen do rukou Matky Boží.
Současnost polských lazariánů
V Polsku, které je rozděleno na 44 diecézí, jsme
v počátcích v roce 2011 začínali ve dvou komendách
– první byla komenda podkarpatská, podporovaná
tehdejším arcibiskupem v Přemyšli J. E. Józefem
Michalikem a vedená nynějším kancléřem Janem
Szmydem, KCLJ. Druhá pak byla komenda kujavskopomořská, jejímž centrem se stala diecéze v Bydhošti,
vedená nynějším duchovním převorem polského
velkopřevorství biskupem Janem Tyrawou, EGCLJ
a baillim Krzysztofem Polasikem-Lipińskim, KCLJ-J.
Současné velkopřevorství má přibližně 35 členů a je
dobře přijímáno v mnoha dalších diecézích, jejichž
představení se o řád živě zajímají a podporují jej
hmotně i vysláním svých významných duchovních
jako řádových kaplanů. Troufám si dokonce říci, že
informovanost a náklonnost polského episkopátu
a duchovenstva, jakož i podpora řádovému dílu, je po
několika letech činnosti v Polsku již dnes větší, než
po čtvrtstoletí existence řádu v České republice.
O vážnosti, se kterou je řád přijímán svědčí též skutečnost, že v Přemyšli získal do svého majetku objekt
bývalé nemocnice, která je nyní přestavována na
rozsáhlý hospic a společenské centrum, v Bydhošti
pak lazariáni obdrželi pozemek a příslib finančních
prostředků k vystavění hospice pro děti a mládež.
Samozřejmostí je každodenní služba mladých dobrovolníků lazariánské služby při distribuci večeří pro
bezdomovce, financovaný tamní diecézí.
Pouť jsme zahájili v pátek 5. května důkladnou
vigílií, jak ji členové českého velkopřevorství velmi
dobře znají – za místo konání sloužila jedna z rozsáhlých bočních kaplí jasnohorské baziliky. Vigílii
vedl Mons. prof. Józef Bar, SChLJ, jehož kázání bylo
vynikající podporou čtyř postulantů i všech přítomných rytířů a dam. Po vigílii jsme měli zcela jedinečnou možnost stanout tváří v tvář zázračnému obrazu
Panny Marie. V kapli, jejíž význam bychom mohli
přirovnat k Svatováclavské kapli v naší pražské
katedrále, byla řádovými duchovními sloužena mše
svatá. Poté udělil J. E. arcibiskup Václav Depo, čenstochovský metropolita, zcela zaplněné bazilice večerní
požehnání. Tato část duchovního programu byla
přenášena polskou televizí v celonárodním vysílání.
Společné modlitby a mariánské písně tisíců věřících
vytvořily tak působivou a rozechvělou atmosféru, že
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Biskup Jamrozek nositelem velkého kříže

J. E. velmistr a chev. Polasik-LipiŃski
se sami polští lazariáni nemohli dlouho vzpamatovat
z tohoto životního zážitku, který nám, poutníkům
z Čech, pomohl blíže poznat hlubokou zbožnost tohoto bratrského národa. Zážitek dozníval v další kapli
při audienci u pana arcibiskupa Depa, který se o řád
velmi zajímal a měl možnost prohovořit s J. E. velmistrem Janem Dobrzenským z Dobrzenicz některé další
podrobnosti rozvoje. Není bez zajímavosti, že pan
arcibiskup je též velkým ctitelem našeho sv. Václava,
rád jezdí do Staré Boleslavi a barokní soška tohoto
našeho národního světce střeží průchod ze sakristie
do kaple Černé Madony. Tlumočíme zde vřelý výslovný pozdrav a požehnání pana arcibiskupa členům
našeho českého velkopřevorství.
Sobotní dopoledne jsme věnovali prohlídce
komplexu jasnohorského opevnění, ale i odpočinku
po cestě a přípravě na náročný program. V sobotu
proběhla první samostatná řádová investitura polského velkopřevorství. Po přijetí postulantů následovalo povýšení některých spolubratrů. Komturskou
hvězdu církevního komtura (ECLJ) obdrželi Mons.
Józef Bar, SChLJ, soudní vikář v Přemyšli, a Mons.
Józef Kubalewski z Bydhoště. Dále byl do řádu přijat
biskup Stanisław Jamrozek, světící biskup v Přemyšli
a duchovní rádce podkarpatské komendy, nositel církevního velkokříže. Poprvé byl udílen také záslužný
kříž krále Vladislava III. Varnenčika (obdoba českých
záslužných křížů Pro Fide et Merite, viz rámeček).
Nejvyšším stupněm, komturským křížem s hvězdou,
byl dekorován velmistr Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, bailli Ondřej Vanke obdržel komturský stupeň
a kancléř Petr Řehoř rytířský stupeň tohoto ocenění
za zásadní zásluhy o vznik polského velkopřevorství.
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Vladislav III. Varnenčik (Władysław Warneńczyk) byl synem Vladislava II. Jagellonského
a Sofie Litevské. Jako polský král vládl od r. 1434
a jako uherský král od r. 1440. Roku 1443 zahájil
společně s Janem Hunyadym úspěšné křížové tažení proti osmanským Turkům a dobyl Niš a Sofii.
Další vojenské akce však skončily katastrofální
porážkou křižáků u Varny v roce 1444 (odtud jeho
přídomek „varnský“). Král se během bitvy stal
nezvěstným, mohl být odvlečen do otroctví a po
mnoha letech se objevit na Pyrenejském poloostrově, kde se s ním při svém putování setkala
i družina pana Lva z Rožmitálu, jak ve svém cestopise uvedl Václav Šašek z Bířkova. Jiná verze však
hovoří o jeho zabití, jeho hlavu sultán naložil do
medu a ještě roky ji ukazoval návštěvám. Tělo se
však nikdy nenašlo. Jeho nástupcem na polském
trůně se stal jeho mladší bratr Kazimír IV.
Foto: nahoře symbolický hrob Vladislava III. v katedrále na Wawelu v Krakově, dole záslužný kříž
polského velkopřevorství.

J. E. Mons. Dr. Stanisław Jamrozek se narodil 5. května 1960
v Řešově (Rzeszow), kde vystudoval střední technickou školu. Má
jedenáct starších sourozenců. Pracoval jako dělník a nadšeně se
věnoval fotbalu, který si dodnes rád zahraje. Vystudoval kněžský
seminář v Přemyšli, vysvěcen byl v roce 1989. Poté pokračoval ve
studiích v Lublinu a Římě, kde postupně dosáhl licenciátu a doktorátu teologie.
Ze svěřené farnosti byl v roce 1992 povolán za sekretáře tehdejšího arcibiskupa v Přemyšli J. E. Józefa Michalika, který později ve
své arcidiecézi akceptoval polské lazariány jako sdružení křesťanů. Otec Stanislav se od r. 2000 věnoval péči o rodiny alkoholiků
a byl postulátorem beatifikačního procesu polských mučedníků
z doby 2. světové války a zároveň vyučoval hagiogragii na semináři v Přemyšli.
Dne 20. dubna 2013 jej Svatý otec František jmenoval světícím biskupem v Přemyšli a titulárním biskupem chelmským, svěcení přijal z rukou arcibiskupa metropolity Józefa Michalika dne 20. května 2013. Jako své heslo přijal výrok „Veritatis Evangelio servire”.
V sobotu 6. 5. 2017 jej 50. velmistr Řádu sv. Lazara J. E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz přijal v bazilice Panny Marie v Čenstochové
za řádového preláta – nositele velkého kříže Řádu sv. Lazara. Otec
biskup Stanislav se zároveň stal v polském velkopřevorství

duchovním převorem podkarpatské komendy.

Setkání bylo věnováno též mnoha debatám a plánům, ať již na rozvoj řádového díla v Polsku, společná
česko-polská setkávání i strategické kroky pro celý
řád. Nezapomeňme, že již za dva roky, v roce 2019, se
právě v Polsku uskuteční Velká generální kapitula,
která jistě bude vzhledem k dostupnosti finanční
i dopravní navštívena členy českého velkopřevorství

—ov

minimálně v takové míře, jako ta minulá v roce 2016
v Římě. Když jsme z Jasné Hory odjížděli, byli jsme
naplněni přáním, aby také naše mariánské poutní
místo na Svaté Hoře u Příbrami bylo tak hojně navštěvováno poutníky, jak je tomu v případě čenstochovském.

Zleva bailli polského velkopřevorství chev. Krzysztof Polasik-LipiŃski, bailli ČVP chev. Ondřej F. Vanke, J. E. velmistr a kancléř polského velkopřevoství chev. Jan Szmyd.
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Vitæ sororum
Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

K

dyž v r. 1240 daroval cí- gelthalu a v dalších ženských dosařský úředník Ulrych minikánských klášterech v jižním
z Königsteinu společen- Německu sepsáno pod označením
ství svatě žijících žen po- „knihy mnišek“ nebo „knihy sester“
zemky v Engelthalu, nikdo netušil, devět knížek tohoto druhu. Většina
že to bude právě zde, kde na pozadí textů byla zaznamenána v němčině,
duchovního oživení 13. a první pol. avšak nejdelší knížka z Unterlin14. století vznikne relativně nový den je psána latinsky.
Tyto knihy nejsou na jedné stradruh literárního zachycení životů
mnišek a jimi přijatých nadpři- ně chápány současnými hodnotiterozených milostí. V následné „ex- li jako mystické texty v tradičním
plozi“ tematicky podobných prací slova smyslu, i když záznamy vizí,
– zvláště cisterciáckých – bylo pak vytržení a mystického sjednocení
skutečně v letech 1310–1350 v En- jsou zde výrazně přítomny. I přes

14

individuální nasměrování každé
sbírky nacházejí odborná hodnocení společného jmenovatele tohoto
druhu literatury v zachycení jakýchsi „modelových životů“ s akcentem
na obdržené milosti, spíše než na
vlastní život konkrétní řádové sestry.
Popisy slyšení nebeských hlasů, vizí
Krista, důraz na úlohu eucharistie,
asketické posty některých mnišek
a účinnost jejich modliteb při osvobozování duší z očistce jsou v těchto
záznamech časté a sestra Kateřina
sděluje na počátku záznamů z Un-
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FOTO laskavostí victoria & albert museum, londýn

– knihy o životech sester

terlinden, že se ujala zapisování ve
Anna z Ramschwagu byla nabídvysokém věku, aby velké milosti nuta klášteru jako dítě, i ona byla
a svatost života i založení tohoto sva- na Štědrý večer v chóru náhle vytrtého kláštera neupadly v zapomnění. žena do božského světla a vnímala se
Duchovní zkušenosti mnišek odděleně od těla. Jsou u ní popisovázachycené v těchto knihách vychá- ny i další mystické zkušenosti.
zejí z klášterního života zasvěceNejvětší prostor v Malé knížce
ného liturgii a modlitbě, často do- přemíry milostí sester z Engelthalu je
provázeného výraznou askezí, ale věnován sestře Alheit of Trochaw –
i praktikováním ctností – zvláště vizionářce se silnou zbožnou úctou
poslušnosti. Je uváděno noční bdění, ke Kristovu utrpení. Podle záznamů
mlčení i tvrdé posty – askeze byla byla vytržena od středy Svatého týdne
tradičně spatřována jako nutná, po několik dní a měla vidění utrpení
avšak nikoli jediná podmínka pro Pána. Mnoho zápisů se soustřeďuje
obdržení zvláštních milostí. Ved- na její schopnost vhledu do srdcí
le takto navozované tělesné újmy ostatních, opakovaně je popisováhrála roli v nadpřirozenými mi- no její „vytržení do lásky“, takže
lostmi prostoupeném životě těchto zůstala „bez vědomí těla“ – dokonmnišek i onemocnění a literatura ce při běžných denních činnostech.
naznačuje možné zesílení vztahu K podobným stavům docházelo
mezi nemocí a formami mystické např. u sv. Kateřiny z Janova nebo
zkušenosti zvláště mezi ženami. sv. Terezie od Ježíše.
V tzv. „nové mystice“ se relativně
Záznam týkající se Sophie z Klinneutrální postoj k nemoci ve 13. sto- genowa v Knížce sester z Tössu rovletí mění a vážné onemocnění je něž zachycuje prodlouženou nadčasto popisováno jako součást, ně- přirozenou duchovní zkušenost.
kdy dokonce jako spouštěcí faktor Tato sestra vstoupila do kláštera po
nebo významný prvek mystického nějakém čase stráveném ve světě
příběhu – např. u sestry Elsy z Neu- a její následný pobyt odráží lítost za
stadtu, Anny z Ramschwagu nebo tento úsek života. Podle popisu stráGepe z Adelhausenu. Svou roli má vila rok v pláči, o štědrovečerní noci
v těchto záznamech rovněž ikono- ji pak obklopilo a prostoupilo nepografické znázornění světců a samy psatelně krásné světlo z nebe a její
ikony, u nichž se vycházelo z toho, srdce bylo proměněno a naplněno
že zprostředkovávají zvláštní kon- nevysvětlitelnou radostí, takže zcetakt s nebeským světem. V knihách la zapomněla na předchozí utrpení
jsou akcentovány zvláště dva zá- a strádání. Následující osmidenní
kladní momenty Ježíšova pozem- mystické zkušenosti byly poznaského života – Ježíš jako dítě (často v menány mimotělesnou zkušeností, viMariině náručí) a Kristus trpící. Se- děním vlastní duše vystupující z těla,
stra Hilti Brúmsin z Diessenhofenu popisem duše jako zcela duchovního
například popisuje tělesné „spolu- bytí ve formě čistého světla... Toto
prožití“, koncipované jako soucítě- mystické sjednocení proměnilo sení s ranami Ukřižovaného. Podobné stru Sofii v účinnou přímluvkyni
zkušenosti jsou popisovány u Anny za duše v očistci. Měla však také
z Constance, Gertrudy z Brugg, či výrazné zkušenosti z mimotělesnépřevorky Adelheit z Diessenhofenu. ho stavu, doprovázené slyšením neV textech samotných pak popis beských hlasů volajících ji vzhůru
života Hedwigy z Laufenburgu za- k nevýslovné radosti, rovněž však
chycuje asi tucet vizí - např. krátce poklesla dolů k vidění vlastního
po vstupu do chóru byla přenesena bezživotného a pomíjejícího těla.
ve vytržení mysli do nebe, aby vidě- Nicméně po opětovném spojení
la požehnané; o Vánocích slyšela duše s tělem zůstala několik dalších
v chóru „božský hlas“, upadla do dnů ve vytržení, během nichž byla
vytržení a kontemplovala skrytá naplněna radostí a dokonalým zdrabožská mysteria určitým netělesným vím. Po pominutí těchto nadpřirozpůsobem; při dalším vytržení měla zených stavů se vědomí těla vrátilo.
vidění prostřednictvím paprsků
„Knihy sester“ všeobecně začínavnitřního světla přinášejícího vlité jí údaji o založení kláštera a jsou
poznání. Tato mniška byla rovněž orientovány na ženy jako čtenářky.
mocnou duchovní přímluvkyní.
Jsou považovány za jedno z nejzají-
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mavějších podání v explozi písemných záznamů v 13.–14. století., kde
jsou ženy autorkami, kompilátorkami, vydavatelkami, opisovačkami a současně i čtenářským publikem. Výsledkem je pak komplexní
literární podání zachycující život
a duchovní zkušenosti společenství
svatě žijících žen (pozn.: dochovaly se i básnické a hudební skladby
určené k paraliturgickým obřadům
nebo k tanci). Literatura uvádí, že
přes vysokou vzdělanost mnišek
v dalších ženských klášterech
v Evropě počátkem 14. století vznik
těchto záznamů pouze zdůrazňuje
úspěch dominikánských klášterů
v jižním Německu ve svatosti života
a současně ve vytvoření nové formy
literatury.
I když podobné individuální
zkušenosti nadpřirozeného duchovního charakteru ke konci středověku mizí, neznamená to, že náboženská zkušenost doprovázená
prožitkem se v následujících staletích zcela vytratila, ani snad to, že
k takové zkušenosti nemůže dojít
i v současné postmoderní společnosti. S velkou pravděpodobností
bude však skryta pod povrchem
racionalizovaných systémů. Přitom
stále platí, že takováto „přímá náboženská zkušenost může být snadno
nad síly člověka“ (cit. C. G. Jung), a
ještě více pak, že obezřetné rozlišování duchů je nezbytné. Pro naši
současnost představují tyto a podobné písemné záznamy prožitků
křesťanských světců a zasvěcených
společenství podstatný duchovní
vstup do sekularizovaných a relativně autonomních systémů tohoto
světa a nabízejí bezpečnou participaci na spiritualitě, životech a zprostředkovaně i na zkušenostech svatě žijících společenství mužů a žen
s nadpřirozenými milostmi.
Literatura:
G. J. Lewis, Bibliographie zur deutschen Frauenmystik des Mittelalters,
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co,
Berlin 1989;
L. Borriello a kol., Slovník křesťanských mystiků, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 2012;
B. McGinn, The Flowering of Mysticism, Vol. III, The Crossroad Publ.
Company, New York 1998.
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Text RNDr. Ivan Koláčný, KCLJ
Foto Slávek Medek a Miroslav Hoza, KLJ

Vždy myslel nejprve na druhé
J

sem rád, že mohu k sepsání vzpomínek na našeho otce Jana Josefa
Budila, OSA, SChLJ, přistoupit až
několik týdnů po jeho odchodu na věčnost, protože počáteční vlna emocí již
ochladla a já na něj mohu vzpomínat
v klidu a v soustředění.
Období okolo roku 1995, kdy
vznikla a vstupovala do života moravská komenda, byla obdobím
hledání. Hledáním společného cíle,
duchovního sídla a s ním i našeho pastýře. Obrátili jsme se také
na znovuožívající augustiniánské
opatství sv. Tomáše při chrámu
Nanebevstoupení Panny Marie na
Starém Brně. Opat R. D. Tomáš Martinec, OSA, nás velmi vlídně přijal a
nabídl pro funkci našeho řádového
kaplana otce Jana. Znali jsme ho
spíš z vyprávění starobrněnských
farníků, protože každý z nás byl z jiného konce Brna. Jednohlasně nám
byl doporučen pro svoji vlídnost,
laskavost a pevnost ve víře jako ideální duchovní pastýř. Velmi brzy
jsme pochopili, proč je právě on,
který si užil své za totality, nazýván
bratříčkem Jeníčkem. Mohu říct za
sebe i své spolubratry a spolusestry
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lazariány, že jsme se do té doby nesetkali s člověkem, který by dokázal
okolo sebe šířit tolik optimismu,
křesťanské lásky a dobré pohody.
S řadou z nás se sblížil natolik, že
se stal pravidelným návštěvníkem
v našich rodinách, moje obě dcery
oddával, poskytoval duchovní podporu přestárlým členům našich rodin v jejich bolestném závěru života,
některé z našich spolubratří doprovázel na jejich poslední pozemské
cestě. A právě v těchto zlých chvílích nám byl oporou a dodával všem
svým optimismem víru a naději.
Po smrti opata Tomáše Martince a nástupu nového opata se otci
Janovi zkomplikovala situace a nemohl se většinou účastnit řádových
kapitul ani řádových dní v Praze.
My, brněnští lazariáni, jsme se podle jeho časových možností setkávali
jednou za jeden až dva měsíce v mé
pracovně na Zdravotním ústavu. Při
církevních či řádových slavnostech
jsme se tehdy scházeli buď v „civilu“ na Starém Brně, na přechodnou
dobu jsme našli útočiště u Nejmenších bratří – paulánů na Vranově
u Brna.

Koncem roku 2015 opat odešel,
do kláštera přišli bratři augustiniáni z Itálie, Španělska a Polska
a otec Jan očividně ožil. Jeho noví
bratři mu uvolnili jako „celu“ prosluněný pokoj v prvním poschodí
kláštera s výhledem na náměstí,
jeho zdravotní stav se zlepšil, byl
schopen plně celebrovat mše svaté
a jeho kázání dostala novou jiskru.
Na všechny mše svaté s naší účastí
oblékal bílou mozettu se zeleným
křížem a nikdy nechyběl kříž staršího kaplana jurisdikce, hrdě nošený
na zelené řádové stuze.
Věk i postupující nemoci však nebylo možno zastavit. V roce 2016 byl
otec Jan několik týdnů hospitalizován v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, kde o něj kromě personálu
každodenně pečovali i bratři augistiniáni. Navštívil ho i otec Dominik
kardinál Duka, Janův spolužák z bohosloveckých studií. Početné návštěvy přátel a farníků ze Starého Brna
dodaly otci Janovi síly a on se vrátil
domů, do svého kláštera. V roce 2016
jsme s ním v bazilice oslavili svátek
sv. Lazara, Boží hod vánoční a Nový
rok. Poslední setkání s otcem Janem
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Děkovná mše svatá na oslavu 89. narozenin, 5. 3. 2017
proběhlo při děkovné
mši svaté na oslavu jeho
89. narozenin v březnu
tohoto roku, kterou ještě celou celebroval. Naposledy mi sám zavolal
z nemocnice u sv. Anny
a víceméně se s námi
rozloučil. Jeho zdravotní
stav byl již natolik špatný, že nám jeho řádoví
bratři návštěvu ani nedoporučili. Otec Jan Josef
Budil odešel k Pánu 19.
dubna 2017.
Pohřeb, který mu vypravili bratři augustiniáni, byl prostý, ale účastí
kněží a věřících přímo
velkolepý. Bazilika byla
naplněna do posledního
místa, další se tísnili na
prostranství před portou. Většina z účastníků
splnila poslední přání
otce Jana, „našeho sluníčka“, jak mu přezdívali, a namísto květin
darovali finanční obnos.
Ten byl podle jeho vůle
rozdělen mezi brněnské
chudé a ubohé. Tak žil
otec Jan J. Budil, řeholník, kněz a laskavý člověk, který vždy myslel
na druhé, na sebe až naposledy.
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Generální kapitula ČVP, Velehrad, 20. 9. 2008
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Moravská komenda
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Program jour fixe jihočeské delegace 27. dubna začal přednáškou chev. Zdirada Čecha Heraldika jako
krásné umění v Prácheňském muzeu v Písku, která
byla pořádána v rámci historického cyklu. Přítomny byly také asi čtyři desítky návštěvníků z řad širší
veřejnosti. V kapli sv. Jana Nepomuckého v děkanském kostele celebroval poté R. D. Rudolf Hušek
votivní mši O eucharistii (s latinsky recitovaným
kánonem) s intencí za zdárné završení obnovy mariánského sloupu v Praze, zakončena byla řádovou
modlitbou. Po mši svaté jsme se sešli v nedaleké
restauraci, kde jsem mj. podal krátkou informaci
o nadcházející generální kapitule v Písku.
Jan N. Adámek, SBLJ
sekretář jihočeské delegace

Těší nás, že se příznivě rozvíjí spolupráce s Korunkou Luhačovice. Na její charitativní akci Luhačovice – město módy a zdraví jsme se 27. května sešli ve
složení: chev. Richard sv. p. Podstatzský, cfr. plk. Vojtěch Prýgl, já a budoucí postulant Luděk Crha. Korunce jsme předali symbolický šek na 20 000 korun,
které budou použity ve prospěch vážně nemocných
moravských dětí. Velmi nás dojal příběh šestiletého
Lukáška z Uherského Hradiště, který trpí leukémií.
Jsme rádi, že mu můžeme alespoň takto pomoci.
Během večera jsme mohli pohovořit s hrdinou RAF
plk. Antonínem Dubcem, nositelem Řádu bílého lva,
který podporuje naše dílo, s Martinem Dejdarem,
Terezou Kostkovou, Anetou Vignerovou a Josefem
Náhlovským, který křtil svou knihu dětských pohádek.
Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ,
velitel moravské komendy
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foto petr j. řehoř

Pražská komenda

Pražská komenda se 15. května sešla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní mši svaté, která pravidelně zahajuje oslavy výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Po mši následoval průvod ke světcově soše
na Karlově mostě a bohatý program s barokní hudbou a osvětlenými loděmi na Vltavě. Členové pražské komendy a jejich hosté se též zúčastnili mše svaté v katedrále sv. Víta, konané u příležitosti Slavnosti Těla a Krve
Páně, a aktivně se zapojili do procesí s modlitbami a zpěvem ke čtyřem oltářům na Hradčanském náměstí.

Umělkyně s přáteli pomáhá nemocnici

S akademickou malířkou Helenou Schmaus Shoonerovou spolupracuje Dětská psychiatrická nemocnice Opařany už celých 13 let. Od 10. 6. do 31. 7. máme
společně s ní 6. velkou výstavu v Městském muzeu
v Bechyni. Vernisáže se zúčastnilo přes 100 lidí, takovou účast muzeum dlouho nemělo. Na úvod zazněla
krásná slova starosty Bechyně Pavla Houdka a generálního ředitele Porcelánu Dubí Vladimíra Feixe. Ten
podpořil výstavu také věnováním porcelánových závěsných medailí. Naše děti měly možnost novou technikou malovat pod glazuru sluníčka, symbol radosti.
S paní Helenou jsme se s keramickým ateliérem nemocnice zúčastnili šesti velkých výstav,
máme díky ní mnoho přátel a dobrodinců. Její a
jejich obrazy zdobí interiéry některých částí nemocnice. Spoluprací s ní získáváme nové zkušenosti, nápady, propojujeme terapii, přátelství a
podporu. Paní Heleně nikdy nechybí optimismus, velkorysost a osobní skromnost. Děkujeme také přátelům

Čteme dětem pro radost

foto jindřich čunát

Jour fixe zahájila přednáška

Dne 29. dubna se v Brandýse nad Labem a ve Staré
Boleslavi uskutečnil patnáctý ročník tradiční Audience u císaře Karla I. Ta letošní připomínala 130.
výročí narození Jeho Veličenstva Karla I. Rakouského, patrona Řádu sv. Lazara, a 100. výročí zámku
v Brandýse nad Labem jako osobního sídla blahoslaveného císaře. Zámek byl za přítomnosti JCKV
arcivévodkyně Gabriely Habsbursko-Lotrinské (na
snímku s PhDr. Milanem Novákem), ministra kultury Daniela Hermana a generálního sekretáře ČBK
Stanislava Přibyla prohlášen národní kulturní památkou.
Jakub Holman, SBLJ

FOTO jakub holman, jihočeská delegace, moravská komenda

Audience u císaře

zprávy z komend

Čtení v Opařanech završilo svůj
druhý ročník a v březnu jsme vstoupili do ročníku třetího. Za celou
dobu poctilo Opařany již více než 21
osobností z řad herců, ale i zpěvačka, režisér či loutkářka. Díky tomuto počtu snad můžeme cyklus Čtení
v Opařanech již považovat za určitý
druh tradice, ve které se společnými
silami s paní ředitelkou snažíme pokračovat.
Všichni účastníci projektu byli
úžasní a zajímaví lidé. Každý z nich
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Zleva Ing. Vladimír Feix, Helena Schmaus Shooner,
MUDr. Iva Hodková a Karel kníže Paar

z Řádu sv. Lazara za spolupráci a finanční podporu naší
výstavě.
MUDr. Iva Hodková, ředitelka DPN Opařany

uchopil své čtení jiným způsobem a
formou. Někdy jsme s dětmi poslouchali vyprávění a čtení se zatajemným dechem, jindy jsme společně
zpívali a diskutovali nebo s nadšením sledovali pohádku na filmovém plátně. Děti jsou skvělí pozorovatelé a aktivní účastníci, nebojí se
vyjádřit svůj názor, rády se zapojují
a reagují s nadšením na jednotlivé
umělce a diskusi s nimi.
Mám radost, že se zatím daří
získávat jednotlivé osobnosti, vě-

řím, že v tomto smyslu budu úspěšná i nadále a prosím vás všechny
o modlitbu za zdar projektu
i v budoucnosti. Moc děkuji všem
zúčastněným za návštěvu v Opařanech, celému kolektivu nemocnice
v čele s paní ředitelkou za perfektní
přípravu, skvělé podmínky a v neposlední řadě i za krásné společné
zážitky. Hezké léto všem a těším se
na další setkání v září.
Mgr. Kamila Malinská, DLJ
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heraldické střípky

Charles Claude Flahault hrabě
de la Billarderie d´Angiviller
(*1730, OSLJ 1763, †1809)
Stříbrný štít se třemi černými merlety (2,1), ve stříbrné hlavě fialově a
zeleně štenýřem dělený heroldský kříž
spojených řádů Panny Marie z Hory
Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma. Štítonoši dva odvrácení chrti,
pod štítem podloženým křížem spojených řádů Panny Marie a sv. Lazara
a převýšeným markýzskou (případně
by mohla být i hraběcí) korunou jsou
zavěšeny rytířské kříže, vpravo spojených řádů a vlevo vojenského královského řádu svatého Ludvíka.
Pozoruhodný muž, původně se
jako voják dopracoval až k hodnosti maršála, byl osobním přítelem a
hodnostářem krále Ludvíka XVI.
Byl správcem královských budov
a znalcem i podporovatelem všech
umění a několika vědních oborů,
zadavatelem nebo zprostředkovatelem velkých zakázek pro malíře, sochaře i architekty, nákupčím uměleckých děl do královských sbírek.
Proměna Louvru na obrovskou galerii byla jeho nápadem. K emigraci
ho nedohnala revoluce, jako řadu
jeho současníků, ale nespravedlivé
obvinění ze zpronevěry.
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Pierre-Marie-Auguste Picot de
Peccaduc, od roku 1811 August
baron
von
Herzogenberg
(*1767, OSLJ 1784, †1834)
Na zlatém štítě pod červenou hlavou modrá krokev provázená třemi
červeně planoucími majákovými světly. Pod štítem podloženým červeným,
bíle lemovaným komturským křížem
řádu svatého Leopolda a převýšeným
perlovou korunou svobodných pánů
jsou zavěšeny dekorace (zprava): na
zelené stuze kříž spojených řádů Panny Marie a svatého Lazara, na červené, bíle lemované stuze komturský
kříž rakouského císařského řádu svatého Leopolda, vprostřed na červené,
úzkými žlutými proužky lemované
velkostuze velkokříž ruského domácího řádu svaté Anny, dále na zelené
stuze kříž sardinského řádu svatých
Mořice a Lazara a konečně na červené
stuze kříž francouzského královského
řádu svatého Ludvíka. Pode vším deviza NULLUS EXTINGUITUR.

Potomek jedné větve dodnes kvetoucí skotské rodiny. Jeho předkové
se doma věnovali vojenské nebo
kněžské službě, jeden z nich se dobrodružně pustil do produkce kvašených nápojů a odstěhoval se do
Španělska, kde byl u zdroje surovin.
On i jeho potomci a pokračovatelé
úspěšně stoupali na společenském
žebříčku až mezi přátele královské
rodiny.

Muž pozoruhodného osudu.
V mládí byl spolužákem Napoleona
Bonaparta na vojenské Akademii,
pak voják, emigrant do Rakouska
a pak zase voják, v bitvě zraněn
a zajat, ale i v zajetí odmítl návrat
do vlasti. Pokračoval ve vojenské
kariéře až k hodnosti generálmajora, pak byl povolán do služby
v technickém a vojenském školství
jako ředitel Akademie. V roce 1811
obdržel baronský titul s německým
predikátem, který je volným překladem jeho původního francouzského
jména, znak zůstal nezměněn.
Často pobýval na rohanském
Sychrově, oženil se s českou šlechtičnou a vlastnil i statky v Čechách.

Připravuje Croix Amaranth

Don Rafael Gordon de Wardhouse, hrabě de Mirasol (*1873,
OSLJ 1930, †1934)
Na modrém štítě tři zlaté sviní hlavy (rodový erb Gordon), mezi nimi lev
pod kalichem (pro odlišení od jiných
větví rodiny). Nad štítem z koruny
rostoucí červená (přirozená) jelení
hlava. Pod štítem podloženým zeleným komturským liliovým křížem
Calatravského řádu jsou na zelených
stuhách zavěšeny rytířské kříže Calatravského a Svatolazarského řádu.
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Chev. JUDr. Pavel Kavinek, KLJ, MMLJ, oslavil v úterý 6. června kulaté šedesáté narozeniny. Jubilantovi,
který opakovaně úspěšně hájil právní postavení ČVP,
přejeme do dalších let zdraví a mnoho osobních i profesních úspěchů.

Naši jubilanti

Cfr. Petr Vavřík, BLJ, se 12. června dožívá 45 let. Spolubratru Petrovi přejeme hodně úspěchů při šíření
lazariánského díla v jeho regionu i štěstí v osobním
životě.

Pavel Kavinek

Petr Vavřík

Leoš Halbrštát

Diac. ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, SChLJ, nositel bronzového kříže Pro Fide et Merite, národní ředitel Papežského misijního díla v ČR, nositel mnoha vyznamenání za službu vojenského kaplana u výsadkové jednotky
v zahraničí i tuzemsku, oslaví 11. července 55. narozeniny. Leoši, přejeme hojné Boží požehnání pro Tvou záslužnou práci i pro život v rodinném kruhu.
—A.S.

Pouť do Čenstochové (ke str. 10–13)
FOTO petr j. řehoř (vlevo), polské velkopřevorství (dole) a marlena paniw (zcela dole)

Bartolomé Esteban Murillo (*1617, Sevilla, †1682, Sevilla)
Svatý Jakub Větší, 1655, olej na plátně, 134 × 107 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid

