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PODPOŘTE

Dětskou psychiatrickou nemocnici
v Opařanech
DPN Opařany je největší
specializovanou nemocnicí
svého druhu v ČR. Řád sv.
Lazara působí v Dětské
psychiatrické nemocnici
od r. 2005 a zaměřuje se
zejména na zkvalitnění
života klientů a podporu
smysluplného trávení
jejich volného času.
Prosíme, pomozte rozšířit
možnosti léčby pro dětské
psychiatrické pacienty:
zašlete dárcovskou SMS
ze svého mobilního
telefonu.

Jednorázová podpora: Dlouhodobá podpora:
Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMS LAZARUS 30
DMS LAZARUS 60
DMS LAZARUS 90
Cena DMS: 30, 60, 90 Kč

Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMS TRV LAZARUS 30
DMS TRV LAZARUS 60
DMS TRV LAZARUS 90
Cena DMS: 30, 60, 90 Kč/měsíc
Více informací na www.darcovskasms.cz
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Per Mariam ad Jesum
Před několika dny se mi dostala opět do ruky životopisná kniha o biskupovi Josefu Hlouchovi „Milion duší“. Při četbě jsem si uvědomil, že letos v těchto dnech uplynulo 70 let od jeho biskupské konsekrace a 45 let
od jeho úmrtí. Biskupské svěcení obdržel o slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie 15. 8. 1947 v olomouckém dómě a tehdy se rozhodl pro biskupské
heslo: „Per Mariam ad Jesum“ – „Skrze Marii k Ježíši“. Byl velkým ctitelem mariánským, mluvíval o tom, jak putoval na různá mariánská
poutní místa. Svou biskupskou činnost zaměřil též eucharisticky, k Synu
Panny Marie. Maria hrála v jeho životě velkou roli. Z jeho deníku vysvítá, že v ní viděl svou Matku, jíž uctivě a důvěrně oslovoval Matičko.
Během církevního roku slavíme řadu mariánských svátků. Každoročně 16. července slavíme památku Panny Marie Karmelské. Tento svátek
má zajímavý původ. Když jsme koncelebrovali v bazilice na hoře Karmel
mši svatou, otec Vojtěch Kodet nám v promluvě vysvětlil, že řád karmelitánů nemá jednoho zakladatele jako ostatní řády, ale má zakladatele
dva: Pannu Marii a proroka Eliáše. Knihy Královské popisují událost,
kdy prorok Eliáš zvítězil nad proroky pohanského boha Baala na hoře
Karmel, a tím dokázal, že pouze Hospodin je pravý Bůh. Když pobil
všechny Baalovy proroky, opět vystoupil na tuto horu a modlil se za déšť.
Mládenec, který byl s ním, se pravidelně chodil dívat nad moře, zda se
již neblíží oblak přinášející vytoužený déšť. Konečně zvolal: „Vidím, jak
od moře stoupá obláček“ (1Král. 18,44). Křesťané viděli v tomto obláčku
předobraz Panny Marie. V tomto kontemplativním řádu má úcta k Panně Marii přední místo. Na obrazech je Panna Maria Karmelská znázorněna se škapulířem, jak to můžeme vidět na obrazech v Kostelním Vydří
a na Makové. Charakteristická pro řád je úcta ke škapulíři, zvláště od
roku 1251, kdy se Panna Maria zjevila Šimonu Stockovi a předala mu
škapulíř, který se stal znamením Mariiny lásky a přízně.
V tomto období jsme oslavili i jiné mariánské svátky; nedávno slavnost Nanebevzetí Panny Marie a její korunování. Je to stále jedna a táž
Maria, kterou si připomínáme v různých souvislostech. Při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie slavíme, že se Marii dostalo velkého vyznamenání, když byla i s tělem vzata do nebe. Posléze byla korunována, a tím je
ještě více zdůrazněno její oslavení. Jí přísluší úcta po Bohu nejpřednější.
Jde o tzv. hyperdulii. Možná, že si to ani neuvědomujeme, když zpíváme píseň Tisíckráte pozdravujem tebe, v níž zaznívají slova: „Ty jsi po
Bohu ta nejprvnější, tobě čest a chválu nejpřednějšíí…“ Jí přísluší největší
chvála, protože byla mimořádným způsobem omilostněna a dokázala
jedinečným způsobem spolupracovat s Boží milostí. Její celoživotní postoj
vyjadřují slova: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“
(Lk 1,38).
Mons. Emil Soukup, farář při katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

1

slovo bailliho

doporučujeme
Vážení spolubratři a spolusestry,
s končícími prázdninovými měsíci se hlásí první známky babího léta
a nadcházejícího podzimu, což neomylně znamená také blížící se velké
setkání všech členů našeho velkopřevorství – Generální kapitulu. V letošním roce se setkáme v Písku, významném jihočeském městě, kam
máme velmi dobrý důvod přijet. Pro nás všechny to totiž bude znamenat podpoření jihočeských snah o pevné ukotvení jihočeské delegace
v tomto kraji, podporu práce, kterou zde naši spolubratři dělají, ať již
v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, v Ústavu sociálních
služeb v Oseku či při pracích na údržbě mariánského poutního místa
Rast am Stein u Vyššího Brodu.
Každá Generální kapitula přináší mnoho nového – informace, předsevzetí i nové plány. Zhodnotíme tedy společně to, co se nám daří i co se
nepovedlo, nabereme nový vítr do plachet a hlavně – budeme spolu na
setkání, kde nikdo nespěchá a těší se z milé přítomnosti dalších členů
našeho řádu. Snad důležitější než hodnocení toho, co bylo uskutečněno, je však pohled kupředu, do budoucnosti. I zde budeme připravovat
jisté změny v našem velkopřevorství a vše chceme řádně probrat
s vámi všemi. Důležité je zamyšlení nad další činností jednotlivých
územních jednotek – komend a delegací, protože si uvědomujeme, že
ne na všech místech v České republice ještě působíme.
Ať nám tedy svatý Petr přinese do Písku hezké počasí a svatý Jan
Nepomucký – patron jihočeské delegace – zdar našemu jednání…

Mgr. Jan Nepomuk Adámek, SBLJ,
sekretář jihočeské delegace, je znám
čtenářům Reunionu svými články,
ve kterých čerpá ze svých hlubokých znalostí historie a uplatňuje
svůj vybraný sloh. Bude také naším
hostitelem a průvodcem v Písku při
letošní Generální kapitule. Tam mu
budeme moci alespoň dodatečně
popřát vše dobré k jeho padesátým
narozeninám, které oslavil 1. srpna.
Spolubratr Petr Šefl, BLJ, významný znalec a restaurátor historických hudebních nástrojů, proslavený v hudebním světě, dosáhl
2. srpna věku šedesáti pěti let. Přejeme mu do dalších let mnoho osobního štěstí, hudebních zážitků a Božího požehnání.

Mgr. Kornel Baláž, O. mitr., SChLJ,
oslaví své šedesáté páté narozeniny 1. září. Autor příspěvku vděčně
vzpomíná na krásné homilie otce
Kornela u sv. Antonína v Liberci,
kde nynější jubilant obětavě pomáhal otci Františkovi. Kéž mu Pán
požehná v jeho duchovní službě
i osobním životě.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

aktuálně
Pozvánka na výstavu

Na fotografii Karla Florianová před obrazem Magdaleny
Křenkové „Jeruzalém“.
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plk. gšt. Ing. Vojtěch Prýgl, SBLJ,
si 3. září připomene své padesáté
páté narozeniny. Spolubratr Vojtěch úspěšně reprezentoval náš stát
i náš řád při nebezpečné zahraniční
misi AČR v Afghánistánu. On dobře
poznal, co je Boží ochrana. Přejeme
mu hojnou Boží milost i pro další
roky.

FOTO archiv karly florianové

Ještě do konce září je v Brtnici na Vysočině otevřena
výstava obrazů z ateliéru malířky a grafičky Karly
Florianové, DLJ, její dcery Magdaleny Křenkové, vnučky Michaely Křenkové, Františka Floriana a Vojtěcha
Křenka. Vernisáž spojená s autorským čtením spisovatelky Melity Denkové proběhla 28. července. Expozici umístěnou v prostorách Kábova domu čp. 259 na
náměstí v Brtnici můžete do 30. 9. navštívit ve všední
den od 8 do 17 hodin nebo v sobotu od 9 do 15 hodin.
Jste srdečně zváni!
—red

– A.S.
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Ve slově na cestu zmiňuje Mons. Emil
Soukup knihu Milion duší – Osudy
biskupa Josefa Hloucha, kterou vydalo Kartuziánské nakladatelství Brno
v roce 2013. Historik František Kolouch
narazil při studiu osudů kardinála Josefa Berana na osobnost biskupa Josefa
Hloucha, který byl společně s kardinálem Beranem vězněn. Josef Hlouch
(1902–1972) působil v několika moravských farnostech, přednášel na teologické fakultě v Olomouci a v roce 1947 se
stal biskupem v Českých Budějovicích.
Po únoru odmítl komunistické plány na
podřízení církve státu a stal se terčem
útoků státních orgánů a StB. Brzy mu
bylo znemožněno vykonávat funkci biskupa a v letech 1952–1963 byl internován na utajených místech. Po propuštění se dlouho zotavoval. Na jaře 1968 mu
byl umožněn návrat do diecéze, ale po
vpádu vojsk nastalo nové šikanování ze
strany StB a sadistického církevního tajemníka Drozdka. Biskup Josef Hlouch
zemřel 10. června 1972, na jeho smrti
měl zřejmě velký podíl také předchozí
brutální výslech na StB. Přes všechno
pronásledování si zachoval schopnost
odpouštět svým nepřátelům. „Všem, kteří ho trápili, říkával ‚nešťastníci‘ a zahrnoval je do svých modliteb,“ řekl autor
knihy Katolickému týdeníku. Ve svém
rozloučení s věřícícmi biskup napsal:
„Všechny vás v srdci na věčnost nesu.“
Josef Hlouch věnoval svůj život Bohu
a své diecézi.
—red
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jsem se stále snažil být výdělečně činný, nejprve
v call-centru, pak jsem dělal asistenta ředitele chráněné dílny, zkrátka, pracoval jsem, dokud to šlo. Teď
už mám bohužel roztroušenou sklerózu i v rukách,
nemůžu psát na počítači a myslím, že už mě nikdo
nezaměstná.
Co vás přivedlo na myšlenku pouti do Santiaga?
Mým oblíbeným autorem je Paulo Coelho, přečetl
jsem snad všechny jeho knihy. Motivovala mě jeho
Zpověď poutníka, přednáška P. Františka Lízny a asi
před dvěma lety jsem viděl film Pouť (The Way, režie:
Emilio Estevez, 2010). Řekl jsem si: Mám sedět doma
a koukat do zdi, nebo udělám něco pro druhé, kteří
jsou stejně jako já na vozíku, ale s tím rozdílem, že
nad sebou lámou hůl, že jejich život skončil? Tou
poutí jsem se jim snažil dát najevo, že život nekončí,
ale možná začíná. Ukázat jim, že jde dělat mnohé,
stačí jen chtít. A samozřejmě dokázat i sám sobě, že
to zvládnu.
V roce 2013 jsem byl s přáteli v Medžugorji. Ohromné
duchovno, lidé byli vstřícní, ochotní, obětaví. Pochopil jsem, že tahle místa jsou pro člověka přínosná a že
ve spojení s poutí to může mít velký význam. Jednou
jsme takhle s Petrem Hirschem grilovali a já jsem
mu řekl: „Petře, já bych chtěl do Santiaga.“ Petrovi
zajiskřilo v očích a okamžitě se chopil role manažera
a neskutečným způsobem rozjel kampaň a organizaci celé akce. Rodina mě měla za naprostého šílence a
přátele mi říkali: „To nedáš! Šest set kilometrů na vozejku…Ty ses zbláznil!“ a já jsem odpovídal: „Možná…“

■

JAN
DUŠEK,
CompLJ
■

■

Samuel Truschka
Foto Petr Hirsch, Tomáš Lénárd a Martina Řehořová - Člověk a víra

Na vozíku
život nekončí
O Caminu na kolečkách již jsme v Reunionu několikrát psali. Honza Dušek ze Dvora
Králové, vozíčkář s obrovskou odvahou, vůlí a
chutí do života, se v květnu s několika dalšími
poutníky vydal na měsíční pouť do Santiaga
de Compostela, aby motivoval pacienty s roztroušenou sklerózou a dokázal, že „na vozíku
život nekončí“. České velkopřevorství Řádu sv.
Lazara Jeruzalémského jeho pouť finančně
podpořilo a stalo se jejím patronem. Poutníci
obdrželi požehnání od pana kardinála Dominika Duky. Jan Dušek a organizátor poutě
Petr Hirsch se stali společníky řádu (CompLJ).
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Jaké jste měl dětství, mládí, jak jste se dostal
k víře v Boha?
Měl jsem šťastné dětství. Narodil jsem se v Praze, ale
pak jsme se hodně stěhovali kvůli tatínkově práci.
Šest let jsme žili v Písku, šest let v Kutné Hoře a pak
deset let v Táboře. Po maturitě jsem se přihlásil na
Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,
ale odešel jsem a ke studiu se pak vrátil až později
v Pardubicích. K víře mě vedli děda s babičkou, ale
já byl spíš pasivní. K Bohu jsem se dostal až prostřednictvím své přítelkyně, později manželky, která
pravidelně chodila do kostela.
Kdy jste poprvé zaznamenal svoji nemoc a jak jste
na ni reagoval?
V roce 2002 jsem začal mít potíže s okem, ale protože
už v dětství jsem míval často záněty sítnice, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Očaři na oku nic
nenašli a paní doktorka řekla, že mám buď boreliózu, nebo roztroušenou sklerózu. Nebral jsem ji vážně.
Vyšetření prokázala boreliózu, vyléčili mě antibiotiky, ale potíže se zrakem nepřestaly, zejména rozostřené vidění při námaze. Magnetická rezonance ukázala
60 skvrn na mozku, čili roztroušenou sklerózu. Paradoxně to tedy správně předpověděla oční lékařka,
která nebyla neurolog. Postupně se zhoršoval
i pohyb, nejdřív jsem začal nosit hůlku, později berle
a před pěti a půl lety jsem skončil na vozíku. Přesto

■

Rozhodl jste se vzít s sebou i svého devítiletého
syna. Neměl jste trochu obavy z jeho mládí?
Jenda měl tehdy trochu výchovné problémy a mně
bylo jasné, že bych se jako otec měl na jeho výchově podílet. Tak jsem s ním uzavřel dohodu, že když
zlepší prospěch ve škole a své chování k autoritám
(mamince, paní učitelce), vezmu ho s sebou do
Španělska. V březnu jsem koupil letenku i pro něj a
čekal, zda splní svou část dohody. A opravdu se snažil
a zlepšil se. Protože hodně sportuje – jezdí na kole,
na kolečkových bruslích, hraje basketbal, házenou,

Náročná cesta dlouhá 640 km byla završena
13. června návratem domů, ale příběh pokračuje. Honza Dušek a Petr Hirsch se setkávají
s lidmi a vyprávějí o svých zážitcích. Mladá
režisérka Eva Toulová a kameraman Tomáš
Lénárd, kteří Honzu Duška po celou dobu
pěšky doprovázeli, dokončují se svým týmem
dokumentární film Camino na kolečkách. Ten
by měl již v listopadu zamířit do českých kin.
Tři hlavní protagonisté pouti se s námi rádi
podělili o své zkušenosti z této podivuhodné
cesty, která už od středověku přináší povzbuzení a naplnění milionům poutníků.
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Co to znamená, že mě lidé objímají, líbají, plácají po
ramenou, gratulují mi?
Díky pomoci přátel jste se dostal i na Cruz de
Ferro, nejvyšší místo pouti...
Cruz de Ferro, to byl nepopsatelný zážitek. Noc před
tím jsme spali v albergu (ubytovně), jehož majitel trval na tom, že mi tam pomůže. Dal nám na cestu dvě
láhve vína, byl starostlivý, hodně o nás pečoval. Kluci
mě dotlačili až na vrchol, byla tam spousta kamenů
od mnohých poutníků a já jsem tam zažil takový svůj
interní duchovní prožitek.
Po 29 dnech náročné cesty jste přišli do Santiaga.
Co se vám honilo hlavou?
Byl jsem šťastný, protože jsem svůj „úkol“ splnil. Prostor před katedrálou byl zvláštní. Byl plný poutníků,
některé jsem znal, mnozí ke mně chodili, objímali
mě, plácali mě po ramenou. Přišlo mi nezvyklé, že
jsem najednou středem pozornosti. Myslím, že
i ostatní byli šťastní, všichni do jednoho. Troufám si
tvrdit, že ta zkušenost každého nějak poznamenala,
samozřejmě k lepšímu.
V čem camino změnilo vás? Co vám do života
přineslo?
Začal jsem si vážit každého dne. Vždy, když ráno
vstanu a přesednu si do vozíku, když se obléknu,
bezpečně dojedu na záchod, udělám hygienu, jsem za
to velmi rád a vážím si toho. Vážím si každé minuty.
Každý den je i tady jiný a já se je snažím prožívat
naplno.
Řeknu vám ještě jednu příhodu. Jednou jsem zase
takhle ujel bandě (tedy týmu, já jim říkal banda)
a začala mi docházet baterka. Večer před tím jsem
nenabíjel a najednou na mě bliká poslední z deseti
puntíků. Chtěl jsem zavolat, aby mi doprovodné
vozidlo přivezlo mechanický vozík, jenže jsem se samozřejmě zakecal s nějakou poutnicí. Ta pak odešla
a najednou začalo pršet. Neměl jsem u sebe pončo,
seděl jsem v dešti v mikině a kalhotách a vzpomněl
si na kamaráda Petra Slavíka, který se modlí v jazycích. To neumím, ale řekl jsem si, že to zkusím aspoň
anglicky. Vztáhl jsem ruce k nebi a zakřičel: „Come
on, give me more!“ A začala průtrž mračen. Když už
jsem byl promoklý úplně až na kost, sepjal jsem ruce,
vzhlédl k nebi a zvolal: „Just stop it! I have enough!
Stop it, please!“ V ten moment přestalo pršet. Je to tak
neuvěřitelné, že z toho pořád žasnu. Lidi budou samozřejmě říkat, že to byla souhra náhod, ale já věřím
v sílu modlitby a moc Pána Ježíše.
Jste prý první Čech, který urazil takovou vzdálenost na vozíku. Najednou jste mediálně známý…
Berete to pozitivně, nebo vám to působí i starosti?
Starosti mi to nepůsobí, já mluvím rád, když vím, že
mám co říct. A jsem rád, že lidem něco předám. Po
nějaké popularitě netoužím, to je mi úplně jedno.
Byl jsem tam a mluvím o tom. A že jsem první Čech,
který ujel 600 km na vozíku? Ano, ale nebýt těch lidí,
kteří mě tam dotáhli, nehnul bych se z místa. Chci
moc poděkovat celému týmu, který šel se mnou, svojí
rodině a všem, kteří mě podpořili finančně a umožnili mi tu cestu podniknout.

■

petr
hirsch,
CompLJ

■

florbal, byl jsem přesvědčen, že to fyzicky zvládne.
Jak jste vy osobně na cestu trénoval? Těšil jste se?
Dlouhodobě dělám denně dřepy, zabrzdím vozík,
chytím se madel a snažím se dělat dřepy, abych ty
nohy trochu rozhýbal. Ze začátku jsem se hodně těšil,
ale jak se blížil termín odjezdu, začal jsem pociťovat
obavy, ne o sebe, ale o lidi, kteří se o mě budou starat,
protože mi bylo jasné, že to se mnou nebude jednoduché.
Bylo pro vás těžké zdolat denní trasu?
Chtěl jsem pouť vykonat „vlastními silami“, tedy
na elektrickém vozíku. Jenže pro ten nejsou cesty
většinou uzpůsobeny a větší část trasy jsem musel
absolvovat na manuálním vozíku. Cesty byly většinou velmi nerovné, kamenité a můj organismus
vzdoroval. Mozek chtěl dopředu, ale tělo to nezvládalo. Každý den byl horší a horší. Intenzivně jsem
vnímal nezvladatelný třes nohou, nevěděl jsem, jak si
na tom vozíku sednout. Bolela mě kostrč, dával jsem
si pod sebe různé polštáře, nepomáhalo to… Fyzicky
to pro mě bylo velmi náročné. Na ručním vozíku
mě táhli kamarádi na lanech, vždy dva vepředu a
jeden vzadu. Sám bych to nedokázal. Na elektrickém
vozíku jsem měl tendenci být sám a ostatním jsem
neustále ujížděl. Ale povídal jsem si po cestě s lidmi,
především anglicky. A ve chvílích své samoty jsem
prožíval přítomnost Pána Ježíše.
Jenda občas šel vedle vozíku a povídal si se mnou.
On je naprosto neúnavný – ušel za den třeba 25
kilometrů po svých a pak byl schopen klidně řádit do
jedenácti večer. Možná byl unavený, ale nebylo to na
něm vidět. Já jsem večer prožíval uplynulý den a byl
jsem za něj rád, že jsem ho ukončil a že ta etapa je za
mnou. Těšil jsem se na další den, co bude, co se stane,
koho potkám. Protože každý den tam byl jiný.
Zažili jste nejrůznější těžkosti, vedra, lijáky… Co
bylo nejhorší? Neměl jste někdy chuť to ukončit
a jet domů?
Občas mě to napadlo, ale řekl jsem si, nemůžu, už
jsem ujel takový kus, musím to dokončit. Ne kvůli
sobě, ale kvůli těm handicapovaným. Těžké chvíle?

■

■
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Popíšu jednu situaci. Jel jsem na elektrickém vozíku
strmou cestou z Cruz de Ferro, kluci mi vypodložili
zadek takovým molitanovým polštářkem, který
hrozně klouzal a každých deset metrů jsem musel zastavovat a zasouvat se do vozíku. Ostatní šli
pěšinkou mimo silnici, neviděl jsem je, tak jsem se
rozhodl počkat až ve vesnici. Jenže v zatáčce se vozík
dostal na nějaký štěrk, přestal mě poslouchat a já
jsem skončil ve škarpě. Tak to jsem v pytli, řekl jsem
si, bez peněz, bez telefonu, bez kamarádů… Naštěstí
šli okolo dva starší Španělé. Neuměli anglicky, ale
pochopili, že potřebuji pomoc, usadili mě do vozíku
a vytlačili na silnici. Pokračoval jsem do vsi, kde na
mě za řekou mával Petr: „Tady jsme, Honzíku!“ Říkal
jsem si, počkej, ty mizero, až tam přijedu. Ale o nic
nešlo, vyříkali jsme si to.
Bylo možné zvládat osobní hygienu a takové ty
praktické záležitosti s vozíkem? Camino asi není
příliš bezbariérové.
S tím mi hodně pomáhal především Petr Slavík. On
pracuje jako pečovatel v ústavu pro staré a nemohoucí lidi. Dost se o mě v tomto smyslu staral. Osprchoval mě, umyl mě, pomohl mi na záchod…
Jak na vás zapůsobila španělská příroda, lidé?
Příroda byla nádherná, nespoutaná, krásná. Lidi
byli vtřícní, bavili se se mnou jako s poutníkem, byli
velmi přátelští a otevření. V jedné vesnici najednou
vyběhl z obchodu jakýsi pán, dal nám každému
čokoládu a beze slova odešel. Jindy, když jsem čekal
na ostatní na okraji cesty, zastavilo auto a řidič mi
přinesl hrst studených jahod. Potkal jsem tam také
pětadvacetiletou Italku Melánii. Jednou se za námi
vrátila 30 kilometrů autobusem a dvě hodiny jsme
si povídali o všem možném. Když jsem pak 4. června
slavil narozeniny, tak zase přijela a slavila s celou
naší partou. Od té doby jsme v kontaktu přes Skype,
povídáme si nebo píšeme. Vnímal jsem velkou přízeň
a podporu Španělů. Jednou ke mně přišel takový
zarostlý starší muž s rozpřaženou náručí a povídá:
Angelo, angelo! Dal mi pusu na levou tvář, pak na pravou a odešel. A já tam zůstal v úžasu: Je to normální?

■

■
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■ Jste zkušený poutník a cestovatel. V čem bylo

Camino na kolečkách jiné?
Bylo jiné úplně ve všem. Předtím jsem šel do Santiaga
dvakrát, jednou sám a jednou s komorní skupinkou a
najedou nás šlo patnáct. Honzu znám čtyři roky, ale
rozhodně jsem si nedovedl představit, co vše nás na
cestě může potkat.
Byl jste si jist, že to Honza zvládne?
Spíše jsem měl víru v to, že vše dobře dopadne. To byl
i můj hlavní úkol a cíl – dovést všechny bezpečně tam
a zpět domů. Věděl jsem, že Honza hůře zvládá vyšší
teploty, ale nakonec byla naštěstí velká vedra jenom
několik dnů v okolí Leónu.
Velká výzva – zorganizovat takovouhle akci.
Sehnat prostředky, zajistit doprovodné vozidlo,
technickou podporu, letenky, naplánovat cestu…
Ano, když se ohlédnu zpět, bylo toho opravdu hodně.
Od počátku byl obrovským pomocníkem nebo hnacím motorem Honza. Jeho pohodovost a klid, který
z něho vyzařuje, se přenášel i na mě. Nechci, aby to
vyznělo nějak namyšleně, ale od počátku jsem cítil,
že naše cesta je požehnaná. Měl jsem šťastnou ruku
na realizační tým, a tak nám pomohl téměř každý,
koho jsem oslovil. Velkou podporou byli režisérka
Eva Toulová a kameraman Tomáš Lénárd, kteří do
toho šli na úkor svého volného času a rodiny. A dík
patří i celé poutnické komunitě a lidem kolem roztroušené sklerózy, kteří myšlenku šířili, a tak se nám
dostalo obrovské pomoci od desítek lidí a společností. Velkou podporou byla i spolupráce s Řádem sv.
Lazara, který se stal patronem pouti a zprostředkoval
nám setkání s Dominikem kardinálem Dukou a jeho
požehnání naší cestě.
Co bylo na přípravě nejsložitější?
Domyslet všechny možné potíže a snažit se na ně připravit. Setkal jsem se s vozíčkářkou Ladislavou Blažkovou, která se svými kamarádkami putovala v roce
2015. Díky ní jsem získal praktické informace, na co si
dát pozor. Čas věnovaný přípravě se vyplatil, protože
nás téměř žádná situace nezaskočila nepřipravené.
Kdo přišel s nápadem natočit film?
Navrhla to Radomíra Charvátová, pacientka s roztroušenou sklerózou, která v roce 2010 organizovala výstup na Kilimandžáro, z čehož také vznikl
dokument. Radomíru náš projekt nadchl a přidala
se k nám spolu s několika přáteli. Kvůli dokumentu
jsem oslovil režisérku Evu Toulovou, zda by do toho
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Jaký byl váš největší zážitek na této pouti?
Těch nej je celá řada. Honzovy „krůčky“, když s ním
Dirk rehabilitoval. Pokleknutí před ostatky sv. Jakuba ve společnosti Honzy a druhého Petra. Zpověď
v Santiagu. Radost a jiskřičky v očích na konci světa
při západu slunce. Malý Jenda, jak bojuje s vlnami
Atlantiku. Byla to krásná a požehnaná cesta.
Do Santiaga jste doputoval potřetí. V čem to bylo
jiné, doprovázet Honzu na vozíčku?
Tentokrát jsem nešel za sebe, ale pro druhého. Příchod to byl ovšem silný. Opět pocit radosti, tentokrát
také z toho, že jsem dokázal sestavit skvělý tým lidí,
který pomohl Honzovi ve splnění jeho snu.
Hodně teď jezdíte s Honzou. Změnilo Camino
vaše plány, nebo se postupně vracíte ke svým plánovaným aktivitám?
Honza má zájem svůj příběh sdílet s dalšími lidmi.
Chystají se komentovaná promítání a besedy s fotografiemi. Snažím se ho podporovat a využít dřívějších zkušeností z besed o svém 16 000 km dlouhém
putování. Věřím, že na podzim a v zimě se jen tak
nezastavíme a dostaneme Honzův příběh mezi co
nejvíce lidí.
Chtěl byste v budoucnu organizovat něco podobného?
Ano, věřím, že pouť s Honzou nebyla poslední. Doprovázení druhých je směr, kterým se chci ubírat. Cítím,
že má smysl věnovat tomu čas a energii.
Čím vás osobně tohle camino obohatilo, změnilo?
Došlo mi, že nejprve jsem musel dozrát vnitřně, uvědomit si svoje silné a slabé stránky. Až pak jsem mohl
začít pomáhat a podporovat druhé. Nyní už jsem schopen postarat se o druhé a spoluvytvářet podmínky pro
úspěšné absolvování náročné cesty. Pouť mi přidala
další střípek do mé osobní skládačky a cítím za to
vděčnost. Rád bych poděkoval všem, kdo nám pomohli Camino na kolečkách uskutečnit. Řádu sv. Lazara,
Domovu sv. Josefa, všem partnerům a sponzorům,
celému týmu, všem poutníkům, které jsme mohli
potkat a pohovořit s nimi. Všem, kteří nějakou částkou
přispěli, kteří na nás mysleli, modlili se, kněžím, kteří
nám žehnali. Honzovi za to, že si jde za svým snem.

■

■

nešla s námi. Její první otázka byla: „A myslíte, že to
zvládnu ujít?“ Ale nakonec souhlasila. Tomáš Lénárd
se mnou byl na expedici v Norsku v roce 2016 a jeho
práce mě zaujala, tak jsem ho přizval jako hlavního
kameramana.
Jako hlavní organizátor jste měl nevděčnou roli
„vůdce“ výpravy…
Bohužel to tak skončilo. Stal jsem se tím přísným,
který sem tam prudí. Režim na ubytovnách je docela
striktní, většinou do osmi musíte ubytovnu opustit.
A náš čas na přípravu byl tak dvě hodiny. Buzení a
vstávání kolem šesté se ne každému zamlouvalo.
Vedoucí by měl být stále trochu nad věcí. Stalo se
někdy, že vás ovládly emoce?
To víte, že stalo. Asi po 14 dnech se týmu nechtělo
vstávat. Byl už pomalu čas odchodu z ubytovny, snídaně na stole a oni se trousili jak po flámu. Tak jsem
na ně zdvihl hlas. Několikrát jsem ujel i na Honzu,
někdy i oprávněně. Ale celkově byl tým perfektně
sehraný a každý se zhostil svých úkolů. Jsem vděčný
za všechny, kteří do toho šli s námi. Hodně jsme se
pobavili a převažovala pohodová atmosféra.
Počítalo se, že Honza pojede hlavně na elektrickém vozíku, nakonec jel převážně na mechanickém.
Byl pořád dostatek „tahounů“?
Honzu po 15 km na elektrice zlobily ruce, tuhnutí
svalstva způsobovalo, že se mu vozík špatně řídil a
bylo to i nebezpečné, zejména na silnici. Pokud jsme
chtěli dodržet co nejvíce originální pěší cestu, bylo
mnoho úseků, které elektrickým vozíkem nešlo projet. Díky dvěma tahounům to šlo zvládnout. A nikdy
se nestalo, že by neměl kdo „táhnout“. Po 10 dnech
jsem se začal střídat s Vítkem Kohoutem, který jezdil
s doprovodným vozidlem. Připojila se k nám Romana
Hanzlová, neplánovaně na 10 dnů německý pár Dirk
s manželkou, Honzovi spolužáci Roman s Petrem.
A tak bylo o dost rukou a nohou postaráno.

■
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Musela jsem si vše na vlastní kůži prožít, tedy i jít
celou cestu pěšky. Žádný sport nedělám, takže mi to
místy dávalo zabrat. Na druhou stranu byla ta námaha svým způsobem relaxační a očišťující.
Jak byste charakterizovala Honzu Duška?
Seznámení s Honzou pro mě bylo dost zásadní – ne
každý má takovou osobnost, aby zvládl být dokumentován na tak dlouhé stopáži. Honza takový je –
je to bojovník, je inteligentní a v jádru dobrák. Nevzdává se a baví ho překonávat překážky. Navíc žije
tak plnohodnotně, že s ním ani na okamžik nemáte
pocit, že byste ho měli litovat. To se mi na něm líbí
nejvíc a moc ráda bych tohle vědomí přenesla i do
dokumentu.
Měla jste představu, jak bude film vypadat? Jak se
v průběhu pouti vyvíjela?
Základní motivace – že na vozíku život nekončí,
určitě zůstala. Ale např. až v průběhu cesty jsme
zjistili, že musíme dát větší prostor celému týmu,
protože to nebyla „jen“ Honzova pouť, ale cesta celého týmu, bez kterého by se nikam daleko nedostal.
Takže spolupráce a síla přátelství dostane mnohem
větší prostor, než bylo původně zamýšleno. Sešla se
opravdu výjimečná parta lidí a po všech se mi stýská.
Málokdy pláču, ale můžu říct, že když jsme se loučili,
měla jsem na krajíčku.
Jaká to je zkušenost – točit film „za pochodu“?
Bylo to pro mě něco zcela nového a jsem moc ráda,
že jsem si to vyzkoušela. Cesta byla fyzicky náročná,
ale na rozdíl od hraných věcí jsem nebyla tak vyčerpaná psychicky. U hraného filmu je vše inscenované
a musíte řídit každý detail. Tady jsem byla „jen“
pozorovatelem příběhu, který se odehrával bez mého
přičinění, což byla příjemná úleva. A spolupráce
s kameramanem Tomášem Lénárdem a asistentem
kamery Vítem Kohoutem byla skvělá.
A jak jste vy osobně Camino prožívala?
Na počátku jsem cítila velkou odpovědnost a taky
se bála, že neudržím s ostatními tempo. Navíc jsem
nikoho moc neznala, a to jsem s těmi lidmi měla
strávit měsíc! Sblížili jsme se ale téměř okamžitě,
moje tempo nebylo nejhorší a když jsme už měli

EVA
TOULOVÁ
■ Jak jste se ocitla v projektu Camino na kolečkách?

Oslovil mě Petr Hirsch. Rozhodnutí být poutníkem
vyvstalo z úmyslu vytvořit dokument co nejvěrněji.
Mohla jsem se vozit autem, ale to bych se nevcítila
do role poutníka a nezískala o pouti tak věrný obraz.
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nějaký slušný natočený materiál, byla jsem klidnější
a začala si cestu víc užívat.
Co bylo nejhorší? Neměla jste někdy chuť s tím
vším seknout a jet domů?
Zažili jsme úplně všechno, včetně celodenních lijáků,
úmorných veder a spaní pod širákem. Chuť se vším
seknout jsem na chvíli samozřejmě měla. Každodenní
vstávání mezi šestou a sedmou ráno bylo opravdu namáhavé. S Tomášem jsme navíc po večerech vybírali
záběry z celého dne. V poutnických ubytovnách bylo
občas v jedné místnosti i 60 lidí, vstávali dříve nebo
přicházeli později a zaručeně vždycky někdo chrápal…
Takže mně osobně chyběl hlavně kvalitní spánek.
Co bylo největším zážitkem cesty?
Spíš cesta samotná. Příchod do Santiaga byl pro mě
malinko smutný, protože končilo něco opravdu výjimečného, co tak trochu změnilo můj život. Zároveň
jsem přicházela o přítomnost lidí, které jsem si vážně
oblíbila. Na druhou stranu bylo nádherné vidět, že
se Honzovi splnil sen. Člověk má pak hned pocit, že
se dobré konce dějí a že má smysl za své sny bojovat.
Také mně učarovala Muxía. Miluju vodu a vidět poprvé rozbouřený Atlantický oceán bylo něco nádherného. Vlny dosahovaly kolem tří metrů a člověk si
uvědomil tu ohromnou moc přírody.
Co vám Camino do života přineslo? Splnilo to, co
jste od pouti očekávala?
Já jsem nešla jako poutník, ale jako dokumentarista
s ambicí vytvořit co nejlepší snímek. Ale přesto mě
to jakýmsi způsobem změnilo. Celodenní putování
prostě člověka donutí přemýšlet o jeho životě, i když
nechce. Určitě jsem dospěla k větší pokoře – vážím si
obyčejných věci a neberu vše jako samozřejmost. Zároveň jsem ztratila strach z cestování. Všude na světě
se najdou lidé, co vám v jakékoli situaci pomohou a
nikdy nejste zcela sám. Chtěla bych poděkovat Péťovi
a Honzovi za příležitost, protože Camino na kolečkách pro mě nebylo jen prací, ale především velkým
dobrodružstvím a poutí, na které jsem našla něco, co
jsem ani nehledala. A nejen Honza, ale i já budu
z tohoto dobrodružství ještě dlouho žít a dlouho na
ně vzpomínat.
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Zadostiučinění se nedožil

Listinář Řádu sv. Lazara
ve Svaté zemi

Martina Řehořová a Samuel Truschka

Mgr. Jan N. Adámek, SBLJ (regesty) – Zdirad J. K. Čech, KCLJ (kresby znaků)

Z
I.
1130 – 1145
Vilém, patriarcha jeruzalémský, dosvědčuje, že arménský mnich Abraham svěřil za jeho přítomnosti cisternu, kterou onen mnich obdržel
od Vilémova předchůdce patriarchy
Warmunda, aby ji využíval pro chudé domu malomocných (domui leprosorum) svatého Lazara. Až do své
smrti však Abraham má tuto cisternu držet a také mít obživu a ošacení
z onoho domu. Po jeho smrti pak
cisterna připadne natrvalo do vlastnictví výše řečeného domu.

II.
1142
Fulko, třetí latinský král Jeruzaléma, se souhlasem své manželky
královny Melisendy a svého syna
Balduina, potvrdil kostelu sv. Lazara a konventu nemocných, kteří
jsou nazýváni ubozí (ecclesie sancti
Lazari et conventui infirmorum, qui
miselli vocantur), vlastnictví pozemku darovaného od Balduina Cesarejského, který leží mezi Olivetskou horou a Červenou cisternou
(inter Montem Oliveti et Rubeam
cisternam) při cestě, vedoucí k řece
Jordánu. Donaci, zlistiněnou královým kancléřem Eliášem, dosvědčili:
Rohard vicecomes, Paganus z Voh
(Voa), Vilém z Baru (de Barra), Alberik z Barbeio a paní Haloidi.

III.
1144
Balduin, čtvrtý latinský král Jeruzaléma, potvrzuje donaci svého
zemřelého otce krále Fulka a své
matky královny Melisendy, kteří malomocným spolubratřím při
jeruzalémském kostele sv. Lazara
(leprosis ecclesie Sancti Lazari que est
in Jerusalem confratribus) darovali
pozemek a vinici před leprosáriem
(que est ante eorumdem leprosorum domus sita), které koupili od
jakéhosi Suriana, kteroužto vinici
malomocní obdělávají. Svědkové:
Rohard vicecomes Jeruzaléma, Bernard Vachir (Vacherius), Gérard
Passerellus a maršálek Sado.

IV.
1147, září
Roger, biskup z Ramy (Ramatensis
episcopus), se souhlasem kapituly
sv. Jiří a též se schválením svých
lidí a přátel, daruje a svěřuje malomocným bratřím v Jeruzalémě
(fratribus leprosis Jerosolimitanis)
polovinu desátků jak z plodů země,
tak z výživy, z jejich držby na území
své diecéze. Dokument, sepsaný písařem Rainerem, dosvědčili: kněz
a děkan Constantinus, kněz Balduinus, kněz Guillebertus, kněz Durandus, kněz Jordanus a jáhen Hugo;
z laiků pak Gulferius Normannus,
vicecomes Geraldus a Gwalterius de
Mahumeria.
Pokračování v příštím čísle
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FOTO archiv reunionu
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ejvzácnějším
pokladem každé církevní
korporace jsou kosti svatých a hned po
nich staré písemnosti,
archiv. Svatolazarských listin se
ze starých dob Řádu zachovalo jen
málo, přesto poskytují cenný obraz
o vývoji společenství, o jeho postavení a o jeho příznivcích.
V tomto seriálu je zpřístupňován
listinný materiál, který v knize Fragment d’un Cartulaire de l’Ordre de S.
Lazare en Terre Sainte (vydáno v Janově roku 1883) shromáždil a editorsky připravil Alexander Charles Arthur hrabě de Marsy. Po kratičkém
úvodu oné knihy přicházejí latinsky
psané listiny, publikované in extenso, tedy v plném znění – předchází
jim vždy regest ve francouzštině a
odkaz na pramen. Oním pramenem
byl rukopis ze 16. století, uložený
tehdy v magistrálním archivu Řádu
svatých Mořice a Lazara v Turíně.
Římskému číslování celkem čtyřiceti zde publikovaných listin z období
od poloviny 12. do poloviny 13. století, odpovídá číslování přítomného
regestáře. Ten si klade za cíl formou
náhradních regestů (běžnou řečí:
stručných obsahů písemností, které kromě věcného shrnutí obsahují i všechny další podstatné reálie)
seznámit českého čtenáře s těmito
nejstaršími lazariánskými písemnostmi se vztahem ke Svaté zemi.
Regesty tedy nejsou pouhými překlady oněch francouzských, nýbrž
jsou vytvářeny nově, dle latinských
textů písemností. Zvláštní přínos
pak představují pro tuto příležitost
kreslené znaky vydavatelů listin.

ačátkem května uplynulo
110 let od narození Huga
Mastného, jednoho z těch
členů Řádu sv. Lazara,
kteří byli v 50. letech minulého století mimo jiné za svou
příslušnost k řádu pronásledování
komunistickým režimem. Hugo
Mastný se narodil 2. května 1907 ve
Vídni. Rodina Mastných vlastnila
velkou tkalcovnu v Lomnici nad Popelkou. Významným členem rodiny
byl Hugův strýc Vojtěch Mastný,
který po první světové válce působil jako vyslanec Československé
republiky v Londýně, Římě a Berlíně a podílel se na vzniku a správě
Živnostenské banky.
Hugo Mastný absolvoval gymnázium a právnickou fakultu. Kvůli smrti otce se rodina dostala do
finančních potíží a Hugo si musel
na studia přivydělávat prací pro
plavební úřad. Po promoci v roce
1932 byl čekatelem civilního soudu,
později soudcem, od roku 1935 referentem na ministerstvu spravedlnosti a o dva roky později přešel na
ministerstvo financí. V roce 1939 se
stal referentem právního oddělení
Union banky. Po znárodnění bank
v roce 1946 byl různě přemisťován
a v roce 1953 skončil opět na ministerstvu financí.
V roce 1958 byl v rámci politických prověrek pod záminkou snižování stavu z ministerstva propuštěn a nastoupil jako závozník
v provozovně údžby vah pražské
Kovoslužby. Fyzické práci se nebránil a byl nadřízenými kladně
hodnocen, byla to pro něj ale těžká doba. Výrazný pokles příjmů se
mu dařilo zvládat díky rakouským
přátelům, kteří mu opláceli jeho
pomoc v letech 1946–1948, kdy byl
v Rakousku nedostatek potravin
a léků. Ve volném čase zpracovával
poznámky svého strýce Vojtěcha
z diplomatických misí, které strýc
(zemřel v roce 1954) nestihl upravit
do podoby memoárů. Práci mu ale
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Fotografie Huga Mastného z vyšetřovacího spisu po zatčení
v únoru 1959
ztěžovaly obavy ze zabavení materiálů v době perzekuce.
Již od mládí byl veřejně činný.
Ve věku 23 let vstoupil do sociálně
demokratické strany, jejímž členem
byl až do roku 1948. Kromě toho
se angažoval v Klubu právníků,
v Národní besedě a dalších organizacích. V roce 1953 se stal členem
Červeného kříže a také Řádu sv.
Lazara Jeruzalémského, možná pod
vlivem svého strýce Vojtěcha, který
byl lazariánem již dříve.
Kvůli členství v řádu i zahraničním kontaktům byl Hugo Mastný

od počátku v hledáčku komunistických represivních složek. Musel
podstoupit řadu mnohahodinových
výslechů a nakonec byl odsouzen
za velezradu k devíti letům vězení, ztrátě občanských práv a propadnutí majetku. Zmírnění trestu
umožnila pouze amnestie v roce
1960. Hugo Mastný zemřel 13. února
1978 a jako mnoho dalších se pádu
tyranského režimu a rehabilitace
nedožil. Čest jeho památce!
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Muž mimořádného talentu a píle

K

oncem června uplynulo 110 let od narození Břetislava Štorma
– českého architekta,
výtvarníka, heraldika,
památkáře a spisovatele, ale také
významného člena a herolda Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara.
Byl to člověk nadaný mimořádným
talentem, širokého okruhu zájmů
a neuvěřitelně pracovitý. Angažoval
se v řadě oblastí a ve všech s obrovským nasazením. Narodil se 21.
června 1907 v Řevničově a přesně
před sto lety začal studovat na reálném gymnáziu v Rakovníku. Od
mládí se zajímal o architekturu,
zejména o gotické památky, a brzy
se také projevilo jeho výtvarné nadání. Město Rakovník a jeho okolí
si zamiloval a ztvárnil je ve svých
kresbách. V šestnácti letech se odstěhoval do Prahy, kde později zahájil studium architektury. Byl posluchačem řady známých osobností,
především Antonína Engela, Rudolfa Kříženeckého nebo Zdeňka Wirtha. Jeho výtvarné práce zase ovlivnil malíř a grafik Rudolf Puchold.
Ještě v průběhu studia se Štorm
začal projevovat také literárně a
přispíval svými esejemi a kresbami
do několika časopisů. Spolupracoval např. s nakladatelem Ladislavem Kuncířem, s Jakubem Demlem
nebo Jaroslavem Durychem. Vysoké učení absolvoval v roce 1931 a po
vojně působil až do války jako technický úředník na Slovensku. Vyprojektoval několik rodinných domů,
kostelů či nemocniční pavilon, ale
stále více se věnoval také výtvarné
činnosti. Kromě kreseb památek,
krajin a historických motivů ho
uchvátila heraldika. Když v roce
1937 vstupuje do obnoveného Řádu
sv. Lazara, má již za sebou několik
Erbovních knížek, na jejichž vydání
spolupracoval s knížetem Karlem
Schwarzenbergem. Vzhledem ke
svému talentu a důkladné znalosti
heraldiky se brzy stává prvním heroldem řádu. Kromě tvorby znaků
navrhuje také české řádové insignie, liturgické předměty a roucha.
Jeho umělecká všestrannost se pro-
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Samuel Truschka, foto archiv ČVP (Zdeněk M. Zenger)

jevila také tím, že byl s to vytvořit
mozaiku, tapiserii, ale i skleněnou
vitráž do kostelních oken.
Během války byl totálně nasazen
do ČKD, kde vážně onemocněl a musel být několikrát operován. Téměř
zázrakem přežil v nemocnici bombardování Prahy v únoru 1945. Po
válce se stal místopřesedou komise,
která měla na starosti správu kulturních památek. I po jejím zrušení
v 50. letech se intenzivně věnoval
památkové péči. Podílel se, mnohdy
i jako projektant, na rekonstrukci
památkových objektů – např. hradů Buchlov, Kost, Křivoklát, Švihov,
zámků Boskovice, Chlumec nad
Cidlinou a zámeckých zahrad ve
Veltrusích, Mnichově Hradišti nebo
Jaroměřicích nad Rokytnou. Zemřel
11. února 1960 v nedožitých 53 le-

tech. Přestože zemřel mladý, zapsal
se do českých kulturních dějin svým
rozsáhlým výtvarným i literárním
dílem. Kromě odborných publikací
o heraldice, architektuře, památkové péči a liturgii napsal řadu prozaických děl – např. Smrt rytíře Růže,
Vladařství Růže, Dobrý drak, Stará
kapitula, Soví hrad či Dobrý rytíř.
K tomu ještě graficky upravil a ilustroval na 300 knih. Jeho práce se
vyznačovaly určitou nostalgií, skepsí vůči „moderní době“ a obdivem
ke středověku, řádu, jednoduchým
čistým formám umění a architektury. Břetislav Štorm ve svém díle
vyzdvihoval konzervativní hodnoty a křesťanský způsob života jako
protiklad bezohledného a konzumního modernismu. A to je důležité
poselství i pro dnešní dobu.
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V minulé Reunion Galerii
jsme představili jedno
z mnoha zpodobnění
svatého Jakuba Většího
jakožto poutníka. Pro
Španěly však má světec
ještě jeden význam: podle
legendy se jim zjevil při
bitvě křesťanů vedených
Ramirem I. Asturským
s muslimy pod velením
cordóbského emíra.
S mečem v pravici, na
bílém koni, v levé ruce
třímaje praporec s červeným křížem*). Jeho
přispěním početně slabší
křesťané zvítězili. Bitva se
měla odehrát v roce 844
nedaleko města Clavijo.
Bitva se sice historicky
nekonala, ale legenda o ní
založila ve Španělsku kult
světcův v roli předního
bojovníka proti Maurům,
„Maurobijce“ (španělsky
Matamoros), jenž byl
významnou ideologickou
součástí reconquisty.
*) Někdy má sv. Jakub „sva-

tojiřský“ praporec – prostý
červený kříž na bílém listu,
stejně jako Ježíš při vzkříšení nebo Agnus Dei – někdy
je zpodobňován s bílým praporcem s červeným křížem
svatojakubským jako na
našem obraze.

Francisco Camilo (1615–1673)
Santiago Matamoros, 1649, olej na plátně, 263 × 178 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid

