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J. E. František hrabě Kinský ze Vchynic a Tetova, KLJ-J, oslaví 
těsně po Božím hodu, ve středu 27. prosince, své sedmdesá-
tiny. Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví, hodně sil  
a Božího požehnání pro práci starosty Kostelce nad Orlicí  
a dalšího zvelebování města, jeho okolí a celé této krásné ob-
lasti naší vlasti.
Petr J, Řehoř, KCLJ

J. E. Mons. František Václav z Lobkowicz, O. Praem, GCLJ-J, 
biskup ostravsko-opavský a duchovní převor našeho velkopře-
vorství slaví sedmdesáté narozeniny 5. ledna příštího roku. Do 
dalších let mu pro výkon jeho náročného duchovního povolá-
ní přejeme hodně zdraví, energie a darů Ducha svatého.

Řádový den 2017

Pokud není uvedeno jinak, autorkou všech fotografií na 2., 3. a 4. straně obálky
je Martina Řehořová – Člověk a víra
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Čas radostného očekávání
Advent je začátkem liturgického roku, obdobím čtyř neděl před slavností Naro-
zení Páně. Letošní je obzvlášť krátký. Čtyřiadvacátého prosince dopoledne, ve 
fialové liturgické barvě, zapálíme poslední svíci na adventním věnci a za něko-
lik hodin, už ve vánočně vyzdobeném kostele, uslyšíme: Lid, který chodil ve tmě, 
vidí veliké světlo... (Iz 9, 1).

Odkud se Advent vzal? Byl vždycky? Jaký je jeho význam? Advent má his-
toricky španělské kořeny – první zmínku o tomto období v křesťanské liturgii 
najdeme v jednom z dekretů synodu v Zaragoze na konci 4. století. Můžeme říci, 
že Advent má dvojí význam – je to čas radostného očekávání narození Ježíše, ale 
také nás má upozornit na jeho druhý příchod na konci času.

Advent je obdobím soustředění na duchovní otázky a rozjímání o tom, že Bůh 
přijal lidské tělo, aby vykoupil lidi. Právě na očekávání a stesk po Bohu je sou-
středěna celá adventní liturgie. „Rorate caeli desuper et nubes pluant justum...“ 
– zní v našich kostelích slova jedné z nejznámějších adventních písní.

Pro adventní čas důležitým symbolem, ne-li nejdůležitějším, je světlo. Rorát-
ní svíce, adventní věnce a svícny v oknech našich domovů nejsou jen proto, aby 
rozzářily tmu dlouhých prosincových večerů a nocí, ale především mají ukázat, 
kdo přichází na svět jako světlo světa – Ježíš Kristus.

Poměrně často mám takový dojem, že v současné době byl Advent vyměněn 
za jakýsi „čas předvánoční“, kdy je potřeba jen uklízet, nakupovat a balit dár-
ky. Nenechme se strhnout, nechoďme s davem, nedovolme, aby nám někdo nebo 
něco „ukradl“ čas radostného očekávání, čas rozjímání nad největším darem, 
jaký Bůh poslal na svět. Teprve tehdy Vánoce budou mít své kouzlo a opravdo-
vou duchovní hloubku a náplň. To Vám všem, sestry a bratři v Kristu, z celého 
srdce přeji.

P. ThLic. Marcin Saj, SchLJ, arciděkan v Bílině

Na řádovém dnu 9. 12. byla v několika ukázkových výtiscích představena 
kniha Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách, kterou české velkopře-
vorství vydává ke svému 80. výročí. Publikace autorů Zdirada Čecha, Jana 
Royta a Jana Adámka s obsáhlým ikonografickým úvodem a mnoha foto-
grafiemi převážně od Martiny Řehořové, je prvním důkladnějším zpraco-
váním tématu úcty ke sv. Lazaru u nás. Publikace bude vytištěna a uvedena 
do prodeje v průběhu ledna 2018.                                                                      —red

Vydává Vojenský a špitální řád sva-
tého Lazara Jeruzalémského – Bohe-
mia, Riegrova 1, 583 01 Chotěboř.
Vychází šestkrát ročně. 
Adresa redakce: 
OSLJ-B, Dr. Janského 411,
252 28 Černošice. 
Šéfredaktor:  
Petr J. Řehoř, KCLJ, EOSSP.
Redaktor:
PhDr. Samuel Truschka. 
Grafická úprava a sazba: 
Daniel Vojtíšek,  CompLJ. 
Produkce a tisk: Virgo Art, s. r. o.
www.oslj.cz
kontakt: cvp.rslj@seznam.cz
Příspěvky do dalšího čísla Reunionu 
zasílejte na e-mailovou adresu
reunion.cvp@seznam.cz
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit.
Uzávěrka dalšího čísla je 16. 2. 2018
ISSN 1214-7443

FOTO NA 1. STRANĚ OBÁLKY:
Kostel Všech svatých na Hradě 
pražském (foto Daniel Vojtíšek);
Foto chev. Schauera Martina Řeho-
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slovo bailliho z velké rady

3

Vážení přátelé, členové a příznivci Řádu sv. Lazara,
zakončujeme další rok řádové činnosti. Je to rok významný a jubilej-
ní, vždyť patříme mezi dočasné správce velkopřevorství, kteří mají tu 
čest navléci již 80. korálek na historický náhrdelník. A jeden korálek 
za každý rok, to už je pořádně dlouhá šňůra. Osmdesát let znamená 
celý lidský život a my můžeme uvažovat, jakými skutky jsme k pověsti 
našeho společenství přispěli. Není mnoho pamětníků, kteří byli u zno-
vuzahájení řádové činnosti v 90. letech a je ještě méně těch, kteří se stali 
členy řádu ještě dříve.

Zdůrazňuji zcela záměrně myšlenku dočasného správcovství. Ne-
jsme a nikdy jsme nebyli majiteli velkopřevorství, a ani se nesmíme 
chovat jako na dobytém území. Loajalita ke katolické církvi a odpověd-
nost vůči tradici je tím, co nás odlišuje od jiných spolků, které se „také“ 
zabývají charitou.

Uvědomovat si odpovědnost vůči budoucnosti, to znamená zajišťo-
vat, aby nit, na kterou se budou navlékat další korálky, byla pevná a 
dostatečně dlouhá. Víme, že komplikace a problémy jsou součástí na-
šich životů i života lazariánského společenství. Jako zkušení lidé umíme 
rozmotávat i uzlíky, které na takových nitích vznikají – možná vinou 
nepochopení, osobních ambicí či pocitů křivd. Proto má tak velké místo 
v naší existenci bratrská láska k bližním a osobní pokora, protože víme, 
že bez této lásky bychom byli pouze dunícím kovem a zvučícím zvonem. 
A v atmosféře nepohody lze jen obtížně sloužit potřebným, chudým  
a opuštěným – protože v takových situacích se těmi potřebnými může-
me stávat vlastně my sami. Dveře (i náruč) pro všechny, kteří to myslí 
s Řádem sv. Lazara opravdově, jsou stále otevřeny.

Při řádovém dnu jsem měl možnost poděkovat všem, kteří se v uply-
nulém roce podíleli na různých činnostech a podpořili tak řádové dílo 
– ať již to byly skutky spíše jednorázové avšak s velkým dopadem (Ca-
mino na kolečkách, obraz Panny Marie Lidické), nebo zapojení v me-
zinárodních řádových aktivitách (podpora křesťanského uprchlického 
tábora v místě ozbrojeného konfliktu v Souleymanii, financování lep-
rosária na Srí Lance), a také tak potřebné aktivity v Oseku a Opařa-
nech či v centru Apolinář, které jsou projevem opravdové lásky a služby 
bližním. Rád bych všem poděkoval ještě jednou na tomto místě – a zá-
roveň pozval všechny členy našeho velkopřevorství na pouť do Polska, 
protože polské velkopřevorství bude ve dnech 8.–10. 6. 2018 konat svoji 
generální kapitulu v Przemyśli, kde získalo darem budovu nemocnice. 
Naším záměrem je pak zorganizovat setkání přirozeně spolupracují-
cích zemí – Čech, Polska, Maďarska a Slovenska, s nimiž nás spojuje 
nejen společná historie, ale i současnost a budoucnost. Návštěva v Pol-
sku nám budiž inspirací, co dokáže mladé velkopřevorství s aktivními 
členy a silnou podporou ze strany církve, a zároveň podnětem k pře-
mýšlení, proč nám mnohé z toho chybí…

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Velká rada dne 1. listopadu 2017
Jednání bylo zaměřeno na organizační a administra-
tivní záležitosti, spojené s přípravou řádového dne.

Velká rada dne 6. prosince 2017
JJ Jednání bylo poznamenáno odchodem a 

vzpomínkou na dvě významné osobnosti, spojené 
s naším řádem – chev. Antonína Schauera a Antonína 
hraběte Bořka-Dohalského.

JJ Členové Velké rady se v nejbližších měsících zaměří 
na činnost severočeské delegace, aby byl nalezen 
nejvhodnější způsob jejího vedení a pokračování 
činnosti. Na termínu plánovaných rekolekcí v termínu 
od 16. do 18. března 2018 v Hejnicích se nic nemění.

JJ Velká rada se dále zabývala stavem západočeské 
delegace a děkuje všem jejím aktivním členům za 
výbornou práci. Dobře hodnoceny jsou též aktivity 
spolubratří z moravské komendy, na jejíž růst chceme 
klást důraz zejména v příštím roce.

JJ Bylo probráno umístění informačních řádových 
tabulí v kostele na Karlově, na budově kliniky  
u Apolináře a v kostele v Lysé nad Labem.

JJ Řádová mše k poctě sv. Basila se bude konat 9. ledna 
2018 od 17:00.

Řádový den 9. prosince 2017
JJ Mimořádně během řádového dne byl pasován do 

rytířské hodnosti chev. Michal Brich.
JJ Při příležitosti řádového dne byli vyznamenáni 

bronzovým stupněm záslužného kříže ČVP Pro Fide et 
Merite cfr. Jakub Holman, cfr. Milan Čejka, chev. Pavel 
Kavinek a d. Karla Florianová (převezme in natura při 
vhodné příležitosti). Stříbrný stupeň převzali chev. 
Zdeněk Kučera a chev. Michal Zahálka.

JJ Oceněni byli také dlouholetí přátelé a příznivci 
řádu, bronzový stupeň převzali varhaník Vladimír 
Roubal, hudebník Jan Verner ml. a pěvec Jan Verner st.

JJ Vyznamenání omluvených hostů bylo oznámeno 
a předání příslušných stupňů bude realizováno při 
vhodné příležitosti: režisér a herec Jiří Strach bronzový 
stupeň, Prof. Marie Bořek-Dohalská stříbrný stupeň  
a J. J. Karel Schwarzenberg zlatý stupeň.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

aktuálně

Slavnostní promítání dokumentárního filmu Camino 
na kolečkách o pouti vozíčkáře Honzy Duška a jeho 
společníků do Santiaga de Compostela se uskutečnilo 
30. října v pražském kině BioOko. Plné hlediště přiví-
tal Honza Dušek s režisérkou Evou Toulovou, organi-
zátorem pouti Petrem Hirschem a asistentem kamery 
Vítem Kohoutem. Před promítáním promluvili také 
představitelé českého velkopřevorství, patrona pouti. 
Kardinál Dominik Duka, generální kaplan řádu, který 
před zahájením cesty poutníkům požehnal, poblaho-
přál a poděkoval Honzovi Duškovi, že povzbudil svým 
příkladem ostatní nemocné. Věnoval mu také mlá-
dežnickou Bibli, protože Honza dokázal, že je mladý 
duchem. Bailli Ondřej Vanke vyjádřil radost nad tím, 

že řád mohl podpořit akci, která spojuje lidi a slouží 
dobré věci. K blahopřání se připojil kancléř Petr Ře-
hoř a projekce se zúčastnil také herold velkopřevor-
ství Zdirad J. K. Čech.

Dokument režisérky Evy Toulové s perfektní kame-
rou Tomáše Lénárda a vynikající hudbou měl premié-
ru 17. října ve Dvoře Králové, kde hlavní protagonista 
filmu žije. Obsahuje momenty úsměvné, dramatické  
i dojemné. Poselstvím filmu je Honzovo motto, že „Na 
vozíku život nekončí“ a že s pevným odhodláním, 
dobrými přáteli a Boží pomocí se dá zvládnout všech-
no. Film nyní běží v českých kinech a Honza Dušek 
s Petrem Hirschem pořádají na různých místech be-
sedy o své cestě.                                         Samuel Truschka

Kardinál poděkoval poutníkům
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Jan Zelenka, BLJ
Foto: Daniel Vojtíšek, CompLJ,

Petr J. Řehoř, KCLJ,
Jan Nep. Adámek, SBLJ

Nejdražší Antoníne,
budeš mi nesmírně chybět. Byl 
jsi skvělým přítelem, mužem 
té nejvyšší noblesy, jaké může 
gentleman dosáhnout, a vzorem 
rytíře svatého Lazara pro nás 
všechny. Křesťanské kvality  
v obraně naší věci ohledně 
nemocných, nuzných a po-
třebných byly, Antoníne, tvým 
osobním krédem. A tvoje mírná, 
usměvavá tvář. Sluníčko české-
ho velkopřevorství. Budeš nám 
chybět, ale nikdy na tebe neza-
pomeneme. Zde na zemi se mod-
líme za tvou duši. Bez nejmenší 
pochyby je místo, rezervované 
pro tebe po boku Všemohoucího, 
nejlepší odměnou za tak napl-
něný život zde na zemi. Kéž bys 
na nás shlédl a dále doprovázel 
své přátele a bratry z českého 
velkopřevorství.
Radce a tvé rodině: budeme peč-
livě ctít tvou památku a opatro-
vat ji ve svých modlitbách.
Ano, můj milý Antoníne, toto 
není rozloučení na věky, ale jen 
„nashledanou“ od všech tvých 
přátel, kteří ti posílají svou bra-
trskou lásku. Odpočívej v pokoji.

Tvůj přítel a bratr Jenda.
Jan Dobrzenský z Dobrzenicz, 
český velkopřevor  
a velmistr řádu

Počátkem prosince jsme vyprovodili na po-
slední cestě našeho milého člena, chev. Ing. 
Antonína Schauera, KCLJ. Věrného člena čes-
kého velkopřevorství, gentlemana a velitele 

severočeské delegace Sv. Zdislavy. Vzpomínáme-li na 
našeho spolubratra Antonína, je nutné se zamyslet 
nad tím, co jej v životě formovalo a ovlivňovalo. Z pů-
vodně klatovské pekařské rodiny vzešel jeho dědeček, 
JUDr. Antonín Schauer, právník a poslanec Českého 
zemského sněmu za Národní stranu svobodomyslnou 
(mladočechy). Po vzniku samostatné republiky byl 
zástupcem Československé národní demokracie a 
zástupcem generálního ředitele Zemské banky.
Také jeho syn se stal právníkem a pracoval jako rada 
prezidentské kanceláře Edvarda Beneše, stejně tak 
jako jeho kolega a přítel JUDr. Jiří Bořek-Dohalský. 
Zde se upevňovalo celoživotní přátelství a spřízně-
nost obou rodin, a jistě ne náhodou – vždyť i novodo-
bé kořeny rodu Dohalských sahají do stejného kraje, 
k Domažlicím (zámek Přívozec). 

Děti z obou rodin společně zažívaly mnohá dob-
rodružství, a tak se nejbližšími parťáky stali Václav 
Bořek-Dohalský (pozdější velkopřevor ČVP, narozený 
25. 2. 1941) a „náš“ Antonín, narozený jen nedlouho 
předtím, 12. 12. 1940). Prostředí kanceláří Pražského 
hradu, blízkost Katedrály i výchova formovaly oba 
kluky. Na Antonína velice silně zapůsobila také škol-
ní výuka prostřednictvím milované učitelky, sestry 
Pankrácie, se kterou byl v kontaktu až do její smrti 
a která jej jistě ovlivnila též v pozdější dráze pedago-
gické.

Poklidné časy vzaly za své v 50. letech, kdy byli 
oba právníci prezidentské kanceláře zatčeni  
a uvězněni na mnoho let v táborech nucených prací. 
Schauerovi museli opustit Prahu a usadili se v Liber-
ci, Dohalští žili i nadále v Lysé, pravdaže nikoliv na 
zámku. Obě rodiny bez živitelů byly ve velmi svízelné 
ekonomické situaci a kluci museli zanechat snů  
o studiu – jeden se vyučil televizním mechanikem, 
druhý kuchařem…

Antonín se později věnoval pedagogické činnosti, 
v roce 1966 se oženil s paní Radkou a v 70. letech 
vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. Václav 
se kromě své kuchařské práce na Spartě věnoval 
jezdeckému a klusáckému sportu a v r. 1971 se oženil 
s paní Marií „Otkou“ Zichovou, sestrou zpěváka Karla 
Zicha. Také rodiny Dohalských a Zichových byly 
v dlouholetých přátelských vztazích a Karel Zich tak 
přirozeně doplňoval tento trojlístek přátelství. 

S idejemi Řádu sv. Lazara se Antonín Schauer 
seznámil prostřednictvím své vlastní charitativní 
činnosti a v r. 2003 byl designovaným velkopřevorem 
Václavem Bořkem-Dohalským přizván ke členství  
v řádu. Bohužel Václav Dohalský neočekávaně 
zemřel 17. 6. 2004, o necelý měsíc později následován 
Karlem Zichem. Antonín Schauer, v té době pracov-
ník Centra dalšího vzdělávání učitelů na Technické 
univerzitě v Liberci, byl přijat do řádu J. K. V. princem 
Charlesem-Philippem d’Orléans, vévodou z Anjou, 
dne 27. 11. 2004 v Litoměřicích. O rok později, dne  
8. října 2005, obdržel rytířské ostruhy v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, čímž bylo 
potvrzeno jeho celoživotní přirozené rytířství.

Aktivity Řádu sv. Lazara na Liberecku spočívaly 
zejména v šíření dobrého jména řádu v libereckých 
farnostech, v Křesťanské akademii a na mezinárod-
ním poli česko-německo-polské spolupráce v rámci 
severní trasy Svatojakubské cesty. Později také 
Antonín doporučil ke členství v řádu výjimečnou 
osobnost P. Miloše Rabana (1948–2011) a Hejnice se 
tak staly jedním z nejvýznamnějších poutních míst, 
kam členové řádu pravidelně a rádi jezdí. 

S rytířem-komturem Antonínem Schauerem, 
nositelem mezinárodního řádového kříže za zásluhy 
a seniorem sboru nositelů záslužného kříže českého 
velkopřevorství Pro Fide et Merite, jsme se plni smut-
ku, ale i naděje, rozloučili dne 3. prosince 2017.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

chevalier
antonín schauer
1940–2017

Zarmoucená rodino, paní Radko, členové 
řádu sv. Lazara, Magnificence rectore, váže-
ní hosté, bratři a sestry, Toníku, myslím, že 
se dnes zaplnil tento arciděkanský chrám 

téměř jako při půlnoční mši Božího hodu Vánočního, 
a to je nejvíc navštěvovaná bohoslužba v roce.

Je při pohřbech mnoho zvláštních souvislostí, 
které k nám hovoří, a je škoda, že si jich většinou 
nevšimneme. Přišli jsme se rozloučit a prosit Boha 
slovy: Requiem aeternam dona ei Domine, Pane, dej 
mu věčné odpočinutí. Je to jeden ze skutků tělesného 
milosrdenství. Mrtvé pohřbívati je poslední ze sedmi. 
Šest předchozích jsme už vykonali. Co však je ono 
věčné odpočinutí, při kterém se vstupuje mezi svaté do 
věčného světla? Je to nebeská odplata, o níž Kristus 

Neslavíme přece smrt, ale život

Za Antonínem Schauerem

mluví při výčtu blahoslavenství, když na konci říká: 
Radujte se a plesejte, neboť vaše odplata je hojná v nebi.

Když dále uvážíme, že Toník zemřel v pátek, což 
je den Kristovy vykupitelské smrti na kříži, před 
svátkem Krista Krále, užasneme nad tím, o čem 
jsme slyšeli v mezizpěvu. Člověk je smrtelný a kaž-
dý pozemský život skončí. Poslední slova Krista na 
kříži, jak je uvádí apoštol Jan, zněla: Dokonáno jest. 
Proč cítíme při loučení bolest a proč se na tolika 
tvářích objeví slzy? Proto, že dojde k onomu odříz-
nutí díla, které učiní na svém stavu Božský tkadlec. 
Bylo by hrozné, kdybychom při tomto řezu nic 
necítili. To dokončené plátno je totiž pleteň všech 
možných vztahů, které Tondu spojovaly s námi 
a nás díky němu navzájem. Tento řez je v rovině 
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citu i v rovině mysli bolestně krvácející. Je třeba ho 
ošetřit.

I nevěřící lidé v naší kultuře vědí, že nebeský klíč-
ník sv. Petr má dva klíče, které nám mohou pomoci. 
Jsou to dvě slova: děkuji a promiň. Prvým upevníme 
Antonínův vztah k nám, druhým navážeme náš 
vztah k němu, neboť nitka občas nebyla dost silná  
a přetrhla se. Nebudu se zabývat složitým zrcadlením 
a reciprocitou těchto dvou slov a ponechám každému 
jednomu, aby k prvému doplnil, za co mu děkuje,  
a za druhé, co mu má Toník odpustit.

Ve výčtu zdánlivě náhodných koincidencí přejdu 
nyní ke dni pohřbu. Je poslední den církevního roku, 
tedy den, kdy se uzavírá jedna kapitola v dějinách 
církve. Antonínův život je také kapitolou v jejích ději-
nách. Zítra bude na místě rozsvíceného paškálu, kte-
rý symbolizuje světlo věčné, o něž prosil slepec Barti-
maios v dnešním Evangeliu a které Toníkovi přejeme, 
zapálena první svíce na adventním věnci. K Adventu 
naší národní tradice bezesporu patří Erbenův Štědrý 
večer. Už malé děti se učí pasáže z této básně, recitoval 
je určitě i malý Toník a s nějakou tou nápovědou je 
přednášel svému otci nebo prarodičům. Tehdy, jako 
každé malé dítě, nevěděl, o čem ta báseň je. Nechápal 
verše o niti, o kolovrátku, o tom, jak ve světě je vše jen 
na obrátku. Nemohl pochopit tu metaforu opakování 
a neustálých změn. Lépe rozuměl delší pasáži o tom, 
co ten tajemný svátek komu přinese. Vsadil bych se, že 
právě zde potřeboval nejčastěji nápovědu, protože mu 
hlavou táhlo, zda on najde pod stromečkem kýženou 
koloběžku, bubínek nebo šavli, kterou definitivně do-
stal teprve při pasování na rytíře. Pak to ovšem byla 
opravdovská šavle. Soudím podle sebe, že mu trvalo 
skoro celý život, než pochopil smysl posledního verše 
díla: A život lidský jako sen.

Bude-li někdo chtít pochopit, že vše, co jsem dosud 
řekl, je výkladem dnešních liturgických textů, má na 
to adventní večery. Já bych se nyní chvilku zabýval 
tím snem, který je Antonínovým životem. Přál bych 
si, aby před námi vystoupil v hrubě načrtnutém por-
trétu, jaký si sochaři kreslí před započetím díla. Chci 
takovou stručnou skicu, protože vím, že vzpomínek 
je mnoho a unikají. Rovnání starých fotek je jen za-
sněná hra se stíny okamžiků, četba korespondence je 
četbou úryvků v nesvázaném sešitku, které snadno 
rozvane i jen malý pohyb větru.

Toníček se narodil 12. prosince 1940. Jeho život byl 
určován postavením a názorovou orientací rodiny, 
v níž stála jeho kolébka. Otec i strýc byli bohatými 
advokáty s mnoha styky s nejvyšší společností. Byli 
to katolíci plně oddaní českému národu a Českoslo-
venské republice. Že Schauerovi unikli nacistickému 
běsnění v době heydrichiády, když byli v tak úzkém 
přátelství s hraběcí rodinou Bořků-Dohalských, že 
děti v obou rodinách mluvily o tetě Dohalské a tetě 
Schauerové, patří k zázračným výkonům andělů 
strážných. Svou válečnou ochranou znavení andělé 
se po Únorovém vítězství soustředili na jiný typ péče 
o své svěřence. Oba advokáti byli krátce po únoro-
vém puči zatčeni a bez soudu dáni do táborů nuce-
ných prací, kde měli být převychováni pro soužití 

s dělnickou třídou. Převýchova v jáchymovských 
dolech končila přečasto smrtí. Že Schauerovi měli 
tehdy dvouletou dcerku a chlapečka v povijanu? 
Tím spíš se musí převychovat! Veškerý majetek byl 
zabaven. Rodina vyhnána z bytu a přesídlena do Ru-
dolfova. Antonín tam přišel z Prahy opožděně v roce 
1952 po ukončení 1. stupně základní školy. Podmínky 
v polorozpadlé chalupě po Němcích byly více než 
primitivní a pro městské lidi obtížné. Dík své spor-
tovní minulosti zvládali to rodiče zdatně, i když na 
první, navíc velmi kruté zimy, kdy museli se sekerou 
chodit ke studánce pro vodu, vzpomínali jako na zlý 
sen. Tonda vyrůstal jako venkovský kluk, ale doma 
byl veden zcela v rodinné tradici, neboť převýchova 
se v oblasti duchovní soudruhům jaksi nepodařila.

Dík osvícenému řediteli jedenáctiletky, který 
pomohl mnoha nadaným dětem se špatným třídním 
původem získat maturitu, vystudoval Tonda v Liberci 
střední školu. O vysokoškolském studiu nemohla být 
řeč. Ve studiu však pokračoval a v Kutné Hoře se vyu-
čil televizním mechanikem. Poté odešel na vojnu, kde 
s vnitřním odporem na radu moudrého otce neodmítl 
vstup do KSČ. Nešlo jen o to, že odmítnutí by mu pod-
vázalo jakékoli vyšší postavení, ale mohlo taky vést 
k plynulému přechodu do oddílů PTP s neurčitým 
prodloužením vojenské služby. Jako člen strany se 
mohl stát mistrem v učilišti Montážních závodů. Učil 
potom na učňovské škole a postupně se stal i ředite-
lem učiliště. K jeho portrétu říká mnoho, že za ním 
chodili o radu mnozí absolventi ve své dospělosti.

Antonínův rodinný život zahájený v r. 1966 sňat-
kem s paní Radkou byl slunným proudem v jeho ži-
votě. Shodovali se ve všem. V tradici rodiny vychovali 
dvě děti a dožili se mnohé radosti ze svých vnoučat. 
V prvých letech manželství Tonda dálkově vystudo-
val ČVUT a v roce 1970 promoval. Tato kvalifikace 
mu otevřela po Listopadu kariéru na Pedagogické 
fakultě Liberecké univerzity. Rodina, které se plně vě-
noval a obětoval, nezůstala jedinou. V roce 2004, tedy 
po téměř čtyřicetiletém manželství s Radkou, byl 
kamarádem z dětství Václavem Dohalským uveden 
do rodiny lazariánů, kterou miloval, aniž by jakkoli 
ochudil svou rodinu první. Řekl bych, že pasováním 
na rytíře se jen potvrdilo jeho rytířství vrozené. To je 
docela hezká věta na závěr.

Já se však ještě vrátím k jednomu motivu z úvodu. 
Mluvil jsem o Adventu a připomenul slova: radujte se 
a plesejte. Mluvil jsem o paškálu a jeho světle. Co se 
bude po celý Advent zpívat cestou k oltáři? Ejhle, Hos-
podin přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v den onen 
světlo velké. A co uslyšíme v den Slavnosti Narození 
Páně? Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle a budeme zpívat koledu Narodil se Kristus 
Pán, radujme se, veselme se. Radujme se a veselme se 
z života čistého, z rodu královského. To se ale týká 
nejen Panny Marie a Jezulátka, to se týká i Antonína 
a nás všech. Radujme a veselme se, lidé dobří. Vždyť 
tu přec neslavíme smrt, ale život. Amen.

Homilie Prof. Petra Piťhy na pohřební mši

Příběh Poradny sv. Apolináře/2
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

řádové dílo

V minulém čísle jsme představili 
Poradnu sv. Apolináře působící při 
Klinice adiktologie v Praze. Začnu 
ale svojí cestou k Apolináři.
Jmenuji se Lenka. Jsem členka Vo-
jenského a špitálního řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského a advokátka 
s vlastní kanceláří. Věnuji se pre-
venci a řešení sporů a mimo porad-
nu působím v Evropském institutu 
pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. 
Apolinářskou ulici a dnešní Kliniku 
adiktologie jsem poznala na začát-
ku vysokoškolského studia. Před 
více než 30 lety jsem zašla na Zá-
chytnou stanici a zeptala se, zda ne-
chtějí brigádníka. Vzali mne a můj 
„apolinářský příběh“ se začal odví-
jet. To byla osmdesátá léta minulého 
století. Vedoucím byl ještě docent 
Jaroslav Skála a v tzv. domečku se 
začala rozjíždět terapie s drogově 
závislými. Problém s alkoholem se 
nedal přehlížet. Drogy oficiálně ne-
existovaly. Psychologem tam tehdy 
byl dr. Tomáš Halík. Vedle studia 
právnických knih jsem v přijímací 
kanceláři zapisovala údaje o přijí-
maných a propouštěných. Přijímala 
jsem opilce ve stavu „pod obraz“, za-
páchající a špinavé, abychom z nich 
po náležité očistě nemocničním 
úborem udělali „andělíčky“. Zříd-
ka přišli sami. Hlídali jsme je celou 
noc, pomáhali jim spánkem v čisté 
posteli, tišili horší či mírnější běsy, 
záchvaty a nálady, než se z opojení 

vyspali. Pečovali jsme o ně. Pomáhat 
dolů na záchytku v rámci odvykací 
léčby chodili muži z léčebny. Ráda 
jsem k Apolináři chodila a práce se 
mi líbila. Připadala jsem si důležitá. 
Práce to byla výjimečná, plná zázra-
ků. Mohla jsem být u proměny špi-
navých, vrávorajících, smradlavých 
a prapodivně se pitvořících lidí, kte-
ří nedokázali pořádně mluvit, stát 
na nohou a často zapáchali vlastní-
mi zvratky a močí, na lidské bytosti. 
Odcházeli od nás čistí, umytí, plaší, 
uvažující a myslící, s chůzí a mlu-
vou dospělých. Byla to krásná práce 
a přišla mi užitečnější, nežli být oby-
čejnou kancelářskou myší.
Ze studia na fakultě mám několik 
vzpomínek na zkoušky, Apolináře 
a justiční praxi v nejtvrdší věznici 
ve Valticích. Na začátku studia jsem 
začala dělat průvodce a tlumočníka 
Čedoku a na brigády u Apolináře už 
nebyl čas. Po listopadu 1989 jsem se 
od cestovního ruchu vrátila k mezi-
národnímu obchodu, investičnímu 
bankovnictví a přeshraničnímu 
vymáhání pohledávek. V září 1999 
jsem se vdala a následující peripe-
tie života mě přivedly na Moravu. 
Na Velikonoce 2009 jsme se starším 
synem našli zázemí ve Křtinách, 
jedinečném mariánském poutním 
místě. Tam jsem jednoho dne v kos-
tele potkala lidi v pláštích se zele-
ným křížem, které jsem znala díky 
příteli z mládí. V březnu 2014 jsem 

složila postulantský slib a brzy nato 
mě oslovil špitálník Michal Zahál-
ka, zda bych se ujala právní porad-
ny pro lidi v odvykací léčbě. Přál si, 
abychom podporovali léčící se paci-
enty právní pomocí a radami. Netu-
šil, že já Apolináře a léčebnu znám 
a že právě tam jsem si formovala 
první základy komunikace s lid-
mi. Do konce roku byla podepsána 
smlouva mezi řádem a Všeobecnou 
fakultní nemocnicí v Praze (VFN)  
a budování poradny mohlo začít.
Apolinářská ulice se za těch pro 
lidský život dlouhých 30 let moc ne-
změnila. A přeci. V kostele se opět 
konají bohoslužby a schází se tam 
hodně mladých lidí. Z budovy se po-
stupně odstěhovalo oddělení vene-
rologie, čímž se definitivně zavřely 
vody za tehdejším „domem neřestí“, 
kdy v jedné části byli prostitutky  
a v druhé alkoholici. V současnosti 
tam sídlí ctihodná vzdělávací in-
stituce a vědecké pracoviště neboli 
Klinika adiktologie.
Příležitost vybudovat poradnu bylo 
pro mne jakýmsi profesním návra-
tem, vlastně „cestou domů a k sobě“. 
Vrátila jsem se ke snům z mládí  
s vědomím, že se dají realizovat. 
Těší mne, že mohu prostřednictvím 
poradny předávat naději a důvěru 
spolu s praktickými radami, jak 
překonat překážky, které se na ces-
tě ke svobodě, zdraví a nezávislosti 
před pacienty objevují. Radovala 
jsem se z článku v minulém Reuni-
onu především za ty, kteří poradnu 
skutečně tvoří. Věřím, že naše pří-
běhy předají kousek naší společné 
víry v lepší zítřek, naději, důvěru a 
sílu těm, kdo je budou číst. Mají jed-
no společné. Vypráví o naději, stra-
chu a víře, že život stojí za to a má 
smysl ho žít, jak nejlépe dokážeme. 
Těšila jsem se, že na řádovém dnu 
budu tuto radost sdílet s Antoní-
nem Schauerem, který mne v „boji 
za poradnu“ podporoval. Nestihli 
jsme to. Vím, že se nemusím trápit 
a rmoutit. On na řádovém dnu byl 
stejně s námi. Jen jinak, nežli jsem 
čekala. Toníčku, děkuji za vše, co 
jsi pro mne a Poradnu sv. Apolináře 
udělal.

Moje vzpomínky a vazby k Apolináři
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V sobotu před 2. adventní nedělí, 9. prosin-
ce, se členové, rodinní příslušníci, přátelé a 
příznivci řádu sešli na řádovém dnu. Zahájila 

ho votivní mše k poctě sv. Lazara v kostele Všech 
svatých na Pražském hradě. Mši svatou celebro-
val generální kaplan řádu, J. Em. Dominik kardinál 
Duka, GCLJ, společně s J. M. Jiřím Hladíkem, SChLJ, 
litoměřickým kanovníkem, řádovým vikářem P. 
Pavlem Porochnavcem, ECLJ a dalšími lazariánský-
mi duchovními i hosty z řádu křižovníků. Po čtení 
z evangelia o vzkříšení Lazara pronesl otec kardi-
nál homilii na svatolazarské téma s povzbuzením 
pro členy řádu. Přítomní také uctili památku letos 
zesnulých P. Jana Josefa Budila, Anonína hraběte 
Bořka-Dohalského a chev. Antonína Schauera.

Před závěrečným požehnáním proběhla mimo-
řádná investitura a poté byly slavnostně předány 

záslužné kříže českého velkopřevorství Pro Fide 
et Merite u příležitosti 80. výročí jeho obnovení. 
Z členů řádu byl udělen bronzový záslužný kříž 
akad. malířce Karle Florianové, DLJ, Pavlu Kavinko-
vi, KLJ, Jakubu Holmanovi, SBLJ a Milanu Čejkovi, 
SBLJ. Stříbrný kříž byl udělen špitálníkovi Michalu 
Zahálkovi, KLJ a Zdeňku Kučerovi, KLJ, právníkovi a 
sekretáři ČVP. Mimo řád byl bronzový záslužný kříž 
udělen pěvci Janu Vernerovi st., trumpetistovi Janu 
Vernerovi ml. a varhaníkovi Vladimíru Roubalovi za 
dlouholetou spolupráci a kulturní povznesení řá-
dových bohoslužeb. Zlatý záslužný kříž ČVP Pro Fide 
et Merite jako výraz hluboké vděčnosti za přátelství 
a šíření dobrého jména řádu byl udělen J. J. Karlu 
knížeti Schwarzenbergovi. Ten se bohužel nemohl 
zúčastnit a kříž mu bude předán dodatečně, stejně 
jako stříbrný záslužný kříž prof. Marii Bořek-Do-
halské a bronzový kříž režiséru Jiřímu Strachovi a 
výtvarnici Karle Florianové.

Po společném fotografování se všichni zúčast-
nění přesunuli do sálu kardinála Berana v Arcibis-

kupském paláci, kde je generální kaplan Dominik 
Duka a velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský společně 
uvítali a pozvali na občerstvení. Po obědě následo-
vala neformální část programu. Bailli Ondřej Vanke, 
GCLJ-J, vyhodnotil uplynulý rok. Zmínil významné 
pouti (do Říma s Pannou Marií Lidickou, do Polska), 
podporu Camina na kolečkách a rozvoj řádového 
díla. Vyzdihl spolupráci s Dětskou psychiatrickou 
nemocnicí v Opařanech, činnost Poradny sv. Apoli-
náře i charitativní práci na dalších místech.

Kancléř Petr Řehoř, KCLJ, poté představil dokon-
čenou knihu Svatolazarská úcta ve středověkých 
Čechách a její autory – Zdirada Čecha, KCLJ, prof. 
Jana Royta, KLJ, Jana Adámka, SBLJ a vydavatelku 
Martinu Řehořovou. Herold Zdirad Čech pak každé-
mu, kdo se na přípravě publikace podílel, věnoval 
své dílo - obrázek sv. Lazara.

Společně s MUDr. Ivou Hodkovou, ředitelkou 
Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech 
a několika pracovnicemi, přijela na setkání 
také skupina dětí z nemocnice. Dívky zazpívaly 
„opařanskou koledu“ a po zaslouženém po-
tlesku předala hlavní protagonistka spolupráce 
s nemocnicí, spolusestra Kamila Malinská, DLJ, 
dětem dárky. Ty na oplátku přinesly své dary 
představitelům řádu.

Řádový den byl příležitostí se po delší době 
setkat s přáteli, promluvit o svých zkušenostech 
i starostech a navzájem se povzbudit.  
To udělal v závěru i náš velmistr J. E. Jan hrabě 
Dobrzenský a na rozloučenou popřál všem zú-
častněným radostné a požehnané Vánoce.

Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř ČVP
Foto Martina Řehořová – Člověk a víra
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Dne 10. prosince 2017 oslavil 
osmdesáté narozeniny vý-
znamný reprezentant české 
šlechty, poslanec a čestný 

předseda politické strany TOP 09 
Karel Schwarzenberg. Pochází z or-
lické větve aristokratického rodu, 
který se významně zapsal do dě-
jin českého státu i do dějin našeho 
řádu.

Jeho otec, kníže Karel VI. ze 
Schwarzenbergu, zakladatel čes-
kého velkopřevorství našeho řádu, 
měl s manželkou dvě dcery a dva 
syny. Dědic Karel VII., zvaný Cary, se 
narodil 10. prosince 1937. Již v dub-
nu 1936 se narodila jeho starší sest-
ra Marie Eleonora, v srpnu 1940 pak 
mladší bratr Bedřich a v červenci 
1946 nejmladší sestra Anna Maria.

Dětství malého dědičného prin-
ce (oficiální titul dědice hlavy rodu) 
Karla VII. bylo ve znamení nástupu 
dvou totalitních režimů. Jeho otec 
se k oběma stavěl kriticky. V letech 
1938–39 byl signatářem a spoluau-
torem tří prohlášení české šlechty 
na obhajobu územní celistvosti 
československého státu a práv čes-
kého národa, která byla předána 
prezidentům Benešovi a Háchovi. 
Orličtí Schwarzenbergové tak zno-
vu deklarovali svou sounáležitost  
s vlastí. Po německé okupaci čes-
kých zemí v březnu 1939 se dala oče-
kávat odvetná opatření nacistické 

moci. Protože první říšský protek-
tor Konstantin svobodný pán von 
Neurath brzdil represe vůči šlechtě, 
byla plošná akce proti deklarantům 
z let 1938–39 zahájena až po přícho-
du zastupujícího protektora Rein-
harda Heydricha do Prahy. V úno-
ru 1942 byla na majetek orlických 
Schwarzenbergů uvalena vnucená 
správa. Rodina měla štěstí, že vnu-
cený správce postupoval uvážlivě  
a nezpůsobil majetku větší škody.

V dubnu a květnu 1945 byl Karel 
svědkem povstání proti nacistům, 
jehož se aktivně zúčastnil i jeho 
otec. Do Čimelic, kam rodina muse-
la po zavedení vnucené správy pře-
sídlit z Orlíku, přišli nejprve Ameri-
čané a posléze Sověti. Zdaleka tehdy 
nešlo o klidné venkovské prostředí. 
Do oblasti se totiž stáhly značné ně-
mecké síly, které ustupovaly před 
Rudou armádou na západ. Díky své 
odbojové aktivitě a značné autoritě 
u místního obyvatelstva se Karlův 
otec po válce stal předsedou míst-
ního národního výboru v Čimeli-
cích a mohl se bez překážek znovu 
ujmout správy svého majetku. Ob-
novil i svou aktivitu v čele českého 
velkopřevorství Řádu sv. Lazara, 
která byla za války přerušena.

Sílicí vliv komunistů ve státě si 
uvědomoval i Karel VII. V létě 1947 
byl totiž národním shromážděním 
přijat tzv. lex Schwarzenberg, kte-

rým byl vyvlastněn majetek starší, 
hlubocko-krumlovské rodové větve. 
Orlických Schwarzenbergů se sice 
přímo nedotkl, na ně však dopadla 
ve stejnou dobu přijatá revize první 
pozemkové reformy, na jejímž zá-
kladě měly být vyvlastněny velko-
statky s rozlohou nad 50 ha. Podle 
vzpomínek Karla VII. mu matka 
měla již v létě 1947 sdělit, že rodi-
na odejde do exilu. Zdá se však, že 
Karel VI. minimálně až do komu-
nistického převratu počítal s tím, 
že v Československu zůstane a bude 
se věnovat řízení drobných schwar-
zenberských průmyslových podni-
ků a dalšího mejetku, na který se 
revize nevztahovala. Po únoru 1948 
se však situace rychle zhoršovala. 
V cizině hned po puči zůstal bratr 
Karla VI., československý diplomat 
František Schwarzenberg. S ohro-
mující rychlostí byla provedena re-
vize pozemkové reformy a tlak na 
rodinu dále rostl. V červnu byl za-
tčen strýc Karla VI. Arnošt Schwar-
zenberg. Na podzim 1948 proto 
Karel VI. vyvíjel značné úsilí, aby 
dostal rodinu do bezpečí za hranice. 
Velitel Státní bezpečnosti mjr. Jin-
dřich Veselý osobně povolil vydání 
vystěhovaleckých pasů. V říjnu od-
jel nejprve Karel VI., v prosinci té-
hož roku ho následovala manželka 
se synem Karlem a dalšími dětmi. 
Po odchodu rodiny do ciziny komu-

nisté zabavili její veškerý zbývající 
majetek. Využili k tomu vyfabriko-
vaného obvinění z nedovoleného 
přechovávání zbraní.

Život v exilu nebyl pro orlické 
Schwarzenbergy snadný. Měli sice 
výhodu švýcarského občanství, na 
rozdíl od starší větve však v zahrani-
čí nedisponovali v podstatě žádným 
majetkem. Záviseli tedy na podpoře 
příbuzných, zejména hlubockých 
Schwarzenbergů. Karel VI. pro ně 
pracoval jako archivář a Karel VII. 
zatím nepříliš úspěšně studoval ve 
Vídni gymnázium a později i práva, 
v Mnichově pak lesnictví. Vysokou 
školu však nedokončil, sám přizná-
val, že zejména kvůli nedostatku 
píle. Po otci zdědil zájem o politi-
ku a historii, hlavně českých zemí. 
Mládí měl přitom velmi bouřlivé.

Značný vliv na Karla VII. měla 
jeho matka, která ho uváděla do vy-
brané vídeňské společnosti a nauči-
la ho noblese a umění naslouchat. 
Byla to údajně právě ona, která vy-
jednala Karlovu adopci vzdáleným 
strýcem Jindřichem ze schwarzen-
berské hlubocko-krumlovské pri-
mogenitury, který spravoval ma-
jetek této větve. Po druhé světové 
válce se jí nedostávalo mužských 
potomků, a tak se nabízelo opě-
tovné spojení obou větví v osobě 
Karla VII. Hlava primogenitury, 
kníže Josef III. (1900–1979) se nikdy 
neoženil a neměl potomstvo. Jeho 
mladší bratr, princ Jindřich, vévoda 
krumlovský (1903–1965), měl sice 
dceru Alžbětu, později provdanou 
Pezoldovou, majetek však odkázal 
Karlovi. Protože primogenitura dis-
ponovala více než 20 tisíci hektary 
horských lesů ve Štýrsku a v Bavor-
sku, musel se Karel na přání strýce 
Jindřicha pustit do studia lesnictví. 
K adopci došlo v roce 1960, Karlovi 
tehdy bylo 23 let. O pět let později 
jeho strýc zemřel a Karel se chopil 
správy odkázaného majetku.

S ekonomickým vzestupem se 
pojil i vzestup politický. Od 60. let se 
Karel VII. v zákulisí angažoval v ra-
kouské politice. Celkem vzato se Ka-
rel, ač nositel habsburského rodin-
ného Řádu Zlatého rouna, profiloval 
na rozdíl od svého otce či dědečka 
jako liberál; zasazoval se například 
o dialog mezi křesťany a židy. Udr-
žoval styky s politiky z obou hlav-
ních parlamentních stran, lidovci a 

sociálními demokraty. Zvlášť blízko 
měl ke spolkovým kancléřům, jak  
k lidovci Josefu Klausovi, jemuž čas 
od času radil, tak k sociálnímu de-
mokratovi Brunovi Kreiskému, je-
hož rodiče pocházeli z moravských 
Dolních Kounic. Tento významný 
levicový politik také udržoval čet-
né styky s rakouskou aristokracií. 
Snad proto nakonec našel s Kar-
lem více společnou řeč než lidov-
ci, kteří se neodhodlali k otevřené 
spolupráci. Právě Kreisky prosadil 
Karla Schwarzenberga do jeho nej-
významnější předlistopadové funk-
ce – v roce 1985 se stal předsedou 
Mezinárodního helsinského výbo-
ru. Ale i kontakty s lidovci přinášely 
zajímavé možnosti – v roce 1986 se 
Karel VII. málem stal rakouským 
spolkovým ministrem zahranič-
ních věcí. Jeho kandidatura však 
ztroskotala na odporu protišlech-
tického křídla lidové strany. Ostat-
ně, nebyl a dodnes není rakouským 
občanem, byť je Rakousko jednou 
z jeho vlastí.

Ještě předtím, než přijal funk-
ci předsedy helsinského výboru, 
souhlasil Karel se zřízením doku-
mentačního centra exilové kultury 
na zámku Schwarzenberg v bavor-
ském Scheinfeldu. Zintenzivnil také 
styky s domovem, kam se poprvé po 
odchodu do exilu podíval i s man-
želkou Terezií, roz. Hardeggovou, 
až v roce 1968. Ve funkci pak pod-
poroval disidenty v celé východní 
Evropě, samozřejmě i v Českoslo-
vensku. Na Schwarzenbergův pod-
nět odsoudil ještě před sametovou 
revolucí Václav Havel v dopise ně-
meckému spolkovému preziden-
tovi Richardu von Weizsäckerovi 
odsun sudetských Němců z Česko-
slovenska jako „nemorální čin“. Po 
17. listopadu byl Karel ve štábu pre-
zidenta Václava Havla, který ho  
v červenci 1990 jmenoval vedoucím 
své kanceláře. Na Hradě setrval dva 
roky, až do Havlovy rezignace na 
úřad federálního prezidenta. Díky 
svým četným kontaktům, znalos-
tem etikety a diplomatického proto-
kolu pomohl nové moci etablovat se 
na mezinárodní scéně.

Po odchodu z prezidentské kan-
celáře se Karel Schwarzenberg vě-
noval správě majetku dynastie, ote-
vřela se totiž možnost jeho restituce. 
Podařilo se mu skutečně získat zpět 

majetek orlické sekundogenitury, 
o majetek hlubocko-krumlovské 
primogenitury, který byl vyvlast-
něn již v roce 1947, však nepožádal. 
Neumožňoval to restituční zákon 
z roku 1991, navíc se nechtěl jako 
státní úředník se státem soudit. 
Tento postoj mu však velmi vytýká 
jeho nevlastní sestra Alžběta Pezol-
dová, která zahájila spor se státem  
i s Karlem VII. o uznání svých dě-
dických nároků. Dosud nezazname-
nala významnější úspěch. Získala 
jen rodinnou hrobku v Domaníně 
u jihočeské Třeboně. Správu větši-
ny rodového majetku v českých ze-
mích však Karel VII. již nevykonává, 
převzal ji jeho nejstarší syn Jan Ne-
pomuk (*1967). Majetek v Rakous-
ku spravuje rodinná nadace sídlící 
v Lichtenštejnsku, výkonným ma-
nažerem je i zde dědičný princ.

Karel tak získal čas na své po-
litické aktivity v České republice. 
V roce 2002 neúspěšně kandidoval 
do senátu za Strakonicko a v roce 
2004 byl zvolen senátorem za Prahu 
6. Strana zelených ho v roce 2007 
nominovala do Topolánkovy vlády 
jako ministra zahraničních věcí. 
V této funkci se zasloužil například 
o normalizaci vztahů s Lichten-
štejnskem, podporoval také vybu-
dování americké radarové základny 
u nás. Po pádu Topolánkovy vlády 
založil v roce 2009 spolu s Miro-
slavem Kalouskem stranu TOP 09 
a v letech 2010–15 byl jejím před-
sedou. Schwarzenberg se stal zno-
vu ministrem zahraničí ve vládě 
vedené Petrem Nečasem a funkci 
vykonával až do demise premiéra 
a vlády v roce 2013. V témže roce 
dosáhl svého největšího politického 
úspěchu, když se probojoval do dru-
hého kola první přímé prezident-
ské volby v dějinách našeho státu. 
Nebyl sice zvolen, podpora více než  
45 % zúčastněných voličů však svědčí  
o nemalé autoritě, které se hlava 
rodu Schwarzenbergů u nás těší. Od 
roku 2013 je Karel VII. opozičním 
poslancem. V roce 2017 pomohl TOP 
09 udržet se v poslanecké sněmov-
ně, když uspěl jako vůdce její praž-
ské kandidátky. Karel Schwarzen-
berg je nadále významnou postavou 
české politiky a především jedním z 
hlavních představitelů české aristo-
kracie. Přejme mu do dalších let vše 
nejlepší, zejména hodně zdraví.

Václav Horčička, SBLJ

Karel 
kníže
Schwarzenberg80
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Každoroční setkání meziná-
rodní řádové vlády se letos 
konalo ve dnech 27. a 28. října 
v belgickém Bruselu. Bohatý 

program obsahoval jak významnou 
pracovní část, tak i společenská 
setkání. České velkopřevorství za-
stupovali Zdeněk Kučera, KLJ, jako 
sekretář Velké rady a Kamila Malin-
ská, DLJ.

Pracovní jednání a ubytování 
delegátů bylo v Hotelu Dominican, 
bývalém dominikánském klášte-
ře, takže pokoje byly namísto cel  
a konferenční místnost se nachá-
zela vedle rajského dvora. Na chod-
bách potichu zněly gregoriánské 
chorály a vonělo kadidlo.

Zasedání v sobotu 28. října zahá-
jil J. E. velmistr Jan. hr. Dobrzenský  
z Dobrzenicz a Jeho Královská Vý-
sost Charles-Philippe d’Orleáns, 
vévoda z Anjou, přečetl pozdravný 
dopis Jeho Eminence Dominika kar-
dinála Duky. Následovala modlitba 
přednesená P. Simonem Henrym.

Z bohaté pracovní agendy lze při-
pomenout několik bodů. Bude vy-
tvořen celořádový internetový ka-
talog s nabídkou insignií, řádových 
propagačních předmětů (trička, če-
pice), belgického piva, francouzské-
ho šampaňského a mnoha dalších 
suvenýrů. Výtěžek z prodeje půjde 
na řádové dílo. Dále bude vytvořen 
Journal Officiel ve francouzštině a 
angličtině, kde budou publiková-
ny dekrety velmistra o povýšeních  
i obecné povahy. Bude zřízena pla-
keta pro významné dárce řádu. 
Nejde o řádové vyznamenání, ale 
o bronzový medailon v krabičce, 

který bude možno předávat jako 
poděkování významným podporo-
vatelům řádu. Výtvarná podoba je 
zatím ve fázi zrodu. Velmistr také 
poděkoval našemu spolubratru 
Janu Adámkovi za jazykovou korek-
turu latinských dokumentů.

Jeho Excelence velmistr krátce 
zrekapituloval jednání s církví. Vy-
zdvižen byl příklad českého a pol-
ského velkopřevorství pro status 
kanonického sdružení křesťanů. 
Nejde však jen o právní status, ale 
i o faktickou spolupráci s církví  
v oblasti charity, ideálně na úrovni 
„jedna diecéze – jedna komenda“. Že 
je tato cesta správná, ukazuje fran-
couzské velkopřevorství, kde se po 
několika letech pečlivé a mravenčí 
práce v charitě  podařilo navázat 
úzký vztah s arcidiecézí v Orléans. 
Podobně je na dosah i uznání vel-
kopřevorství USA arcibiskupem  
v New Orleansu.

 Došlo i na rekapitulaci práce 
jednotlivých velkopřevorství za 
uplynulý rok. Naši holandští spo-
lubratři pokračují v projektu čistá 
voda v Indonésii, kde učí domo-
rodce základní hygieně. Monacké 
velkopřevorství buduje nemocnici 
na Madagaskaru. Španělé a Italové 
pomáhají svým chudým a nemoc-
ným. Britové podporují boj s leprou 
na Srí Lance.

Co však vybočuje z rámce běžné, 
„nerytířské“ charity, jsou projekty 
Belgie a USA. Belgičané v severo-
východním Iráku, v kurdské Sulaj-
máníji, vystavěli uprchlický tábor 
Camp de Réfugiés Saint Lazare de 
Jérusalem pro křesťanské rodiny, 

které uprchly před tzv. islámským 
státem. Jde o asi 50 rodin, které zde 
mají dočasné přístřeší a obživu, 
dokud se nebudou moci vrátit do 
svých domovů. Naši američtí bratři 
šli ještě dále a podporují křesťanské 
kurdské kmeny v jejich boji proti 
islamistickým teroristům. Ve spo-
lupráci s americkou armádou učí 
křesťanské bojovníky základy prv-
ní pomoci zraněným v boji, orienta-
ci v mapách a moderní komunikaci 
na bojišti. Nutno zdůraznit, že nejde 
o žádnou „hurá akci“, všichni spolu-
bratři v Kurdistánu jsou bývalými 
profesionálními vojáky. Akce pro-
bíhá pod vedením generálmajora v. 
v. Davida L. Grangeho a poskytova-
ný výcvik a pomoc slouží striktně  
k ochraně lidských životů. Ano, zno-
vu nad bojišti vlaje náš prapor se 
zeleným křížem a pod ním jsou na 
polních obvazištích zachraňovány 
životy křesťanských vojáků. V této 
souvislosti bylo řádovou vládou 
spontánně rozhodnuto o daru kaž-
dé jurisdikce na oba projekty obra-
ny trpících a bojujících křesťanů. 

Po dlouhém a náročném pra-
covním jednání jsme se odebrali 
do kostela sv. Mikuláše na mši sva-
tou, spojenou s investiturou. Nutno 
konstatovat, že přestože belgické 
velkopřevorství vzniklo nedávno, 
odvedlo výbornou práci při orga-
nizaci celého setkání. Poděkování 
také patří Kamile Malinské, DLJ, za 
její pomoc při jednání řádové vlády 
tlumočením do italštiny a francouz-
štiny. 

Řádová vláda v Bruselu Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ,
sekretář Velké rady

Listinář Řádu sv. Lazara
   ve Svaté zemi

Mgr. Jan n. adáMek, SBLJ (regeSty) – Zdirad J. k. Čech, kcLJ (kreSBy Znaků)

IX.
1151, květen, v Tyru (?)
Humfroi (z Toronu, Anfridus), se 
souhlasem manželky a syna Hum-
froi (Anfredus), pro spásu duší 
svých i svých rodičů daruje a dědič-
ným právem svěřuje malomocným 
u Sv. Lazara v Jeruzalémě (leprosis 
Sancti Lazari sancte civitatis Jerusa-
lem) rentu 30 byzantů, které mají 
přijímat od lidí (villani, qui vulgo) 
příslušných k jeho usedlosti Toro-
nu (Turron) každoročně o svátku 
sv. Hilaria (13. ledna). Pro lepší za-
jištění této donace připojil, na pros-
by Humfroa z Toronu, svoji pečeť 
a stvrzení také tyrský arcibiskup 
Petr (Petrus Tyrensis). Svědky byli: 
číšník Andreas, Radulfus de Patin-
gis a Goffridus Fulcherův, templář-
ští spolubratři (confratres Templi); 
Humfroiův kaplan Stephanus; Jo-
hannes Durgumannus; Reinaldus 
de Trevanna; Guillelmus de Agun-
del; Anfridua, sloužící paní Alberey.

X.
1151
Melisenda (Milisendis), královna 
jeruzalémská, chtějíc zlepšit pří-
stup k Davidově bráně, přikázala 

odstranit mlýn, který ohrožoval Da-
vidovu věž a k ní přiléhající bránu, 
a malomocným bratřím od Svatého 
Lazara (Sancti Lazari leprosis fratri-
bus), kteří tento mlýn vlastnili, a 
jejich služebníkům dává náhradou 
vinici na betlémských pláních (in 
planis Bethleem) o výnosu pěti vozů 
(?) s tou podmínkou, že Georgius a 
Salomon, kteří vinici obhospodařu-
jí, z ní budou dostávat polovinu za 
své práce. Svědky ustanovení byli: 
číšník templářů (militum Templi 
dapifer) Andreas; Gilbertus de Li-
suncort; jeruzalémský vicecomes 
Radulfus Strabo; komoří Nicholaus; 
Bencellinus.

XI.
1153, v Jeruzalémě (?)
Robert de Franclieu (de Frandolio) 
daruje dědičným právem konventu 
nemocných od Svatého Lazara Jeru-
zalémského (conventui Sancti Lazari 
infirmorum) a jeho magistru Bart-
holomeovi (ipsorum existente magis-
tro), za duše svých rodičů a všech 
předků, jakož i na vykoupení vlast-
ních vin, se souhlasem své manžel-
ky Agnes, synů Amaurisia, Galfrida, 
Alberica, Guidona a dcer Maxendy 
a Isabely, vinici, která sousedí s ji-
nou vinicí těchto nemocných před 
jejich domem. Svědkové této dona-
ce jsou: kaplan (konventu ?) Alexan-
der Apuliensis; Albertus Lumbar-
dus; Galfridus de Turonia; Geraldus 
Aldenarius; příbuzný pana Rober-

ta Galterius de Fracta Mola; Hugo 
Bona mente, Rainaldus de Sancto 
Georgio; Hugo de Aulano; s bratří-
mi řečeného konventu: Rainaldem 
Karettem, Guarinem Rufem a Ge-
rardem Amorosem. Na Robertovu 
žádost stvrdil donaci svou pečetí je-
ruzalémský patriarcha Fulcher.

XII.
1154, v královském paláci v Paříži
Ludvík (VII.), král francouzský  
a vévoda akvitánský potvrzuje, že 
za svého pobytu v Jeruzalémě da-
roval ubohým od Svatého Lazara 
(misellis Sancti Lazari) jako almuž-
nu roční rentu deseti liber. Nyní, na 
prosby bratří onoho domu, jim jako 
náhradu za tuto rentu daruje místo 
zvané Ballivacum (Boigny), ovšem 
s výjimkou tamních svých lesů. Na 
věčnou platnost toto stvrzuje svou 
pečetí a svým podpisem. K tomu 
připojili svá jména a znaky číšník 
Guido, komoří Matheus a správ-
ce koníren Matheus. Dáno rukou 
kancléře Hugona.

pokračování v příštím čísle
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V sobotu 18. 11. jsme se opět po roce 
sešli v Milovicích při pietním aktu, 
který pravidelně organizuje ital-
ský stát a jehož je náš řád čestným 
hostem.  Ceremonie byla provázena 
působivým zpěvem italských Alpi-
nů. Po skončení piety jsme se pře-
sunuli do kostela v Milovicích, kde 
náš řádový duchovní P. Pavel sloužil 
mši svatou za všechny padlé vojáky.  
I když počasí bylo dost chladné, at-
mosféra byla vřelá a přátelská. Bylo 
to velmi hezké setkání! 
Kamila Malinská, DLJ

Členové delegace se sešli 25. října na 
jour fixe v Písku na podvečerní mši 
svaté s latinsky recitovaným káno-
nem, kterou v prozatímní řádové 
kapli sv. Jana Nepomuckého sloužil 
kaplan delegace R. D. Rudolf Hušek, 
SChLJ. Následovalo pracovní setká-
ní o prioritách delegace v příštím 
půlroce.

Dne 6. listopadu byl cfr. Jan Adá-
mek, akolyta, pověřen vedením du-

Dne 23. října jsme v olomouckém 
kině Metropol navštívili slavnost-
ní uvedení dokumentárního fil-
mu Camino na kolečkách, jehož je 
české velkopřevorství patronem. 
Před promítáním proběhla krátká 
beseda s hlavním hrdinou Janem 
Duškem a „hlavním hybatelem“ 
Petrem Hirschem. Film je profesi-
onálně perfektní, za zmínku stojí 

V letošním roce jsme uspořádali 
sbírku pro 4. bazárek ve prospěch 
našich dětských pacientů. Celkem 
se nám sešlo přibližně 4 000 dárků. 
Dárci je posílali už od září, byli pře-
vážně z řad přátel a firem. Opět nás 
potěšili žáci Základní školy v Líšni-
ci u Prahy, kteří mezi sebou udělali 
sbírku už druhým rokem. Organizo-
vala ji Kamila Malinská s ředitelkou 
školy. Nejvíce bylo hraček, plyšáků, 
stavebnic, knih, bižuterie a obleče-
ní. Nechyběly ani doplňky do bytu, 
šálky, talířky, vázy nebo lampa. Tu 
například koupil třináctiletý chla-
pec pro maminku do nového bytu. 

Nakoupit přišlo přibližně 90 dětí 
a 40 dospělých. V předvánoční at-
mosféře s hudbou, vůní vanilky, 
vánočním čajem a cukrovím bylo 
z čeho vybírat. Zájem byl o vše. Ná-
vštěvníci nejvíce kupovali dárky 
pro rodiče, sourozence i pro sebe. 

Jour fixe pražské komendy ve středu 
25. října zahájila mše svatá kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Kar-
la Velikého na Karlově. Sloužili ji  
R. D. Milan Badal, ECLJ a R. Diac. Jiří 
Ignác Laňka, SChLJ. Při mši svaté si 
přítomní připomněli památku ze-
mřelých členů řádu a pomodlili se 
za nemocné spolubratry a spolu-
sestry.                                               —red

Modlitba za nemocné

Z moravské komendy Z jihočeské delegace

práce s kamerou na dronu, která 
umožnila překrásné záběry krajiny 
s poutníky. Hlavní je však celkové 
poselství filmu, který je prodchnut 
duchem neokázalého přátelství, 
nezištné pomoci a skutečného bra-
trství. Dlouho jsem neviděl film, 
který by byl takovou „polévkou pro 
duši“ jako tento dokument. Mohu 
ho doporučit všem členům řádu. 

V sobotu 9. prosince se v Luha-
čovicích konala charitativní akce 
Vánoční koncert dětem, pořádaná 
naší spolupracující organizací Ko-
runka Luhačovice. Večerem prová-
zel Petr Rychlý, hvězdou večera byla 
Bára Basiková a dále Peter Bažík, 
David Kraus a Anna Slováčková. 
Koncertu byla přítomna řada čle-
nů a příznivců našeho řádu a Karla 
Mornstein-Zierotinová předala Ko-
runce symbolický šek na 20 000 Kč 
od moravské komendy ve prospěch 
nemocných a postižených morav-
ských dětí.

Náš spolubratr plk. Vojtěch Prýgl, 
SBLJ, uspořádal mezi vyškovskými 
vojáky sbírku plyšových hraček a 
podařilo se mu vybrat 15 pytlů. Část 
hraček bude darována dětem z mo-
ravských dětských domovů a část 
bude zaslána do armádní nemocni-
ce v Afghánistánu pro účely terapie 
raněných dětí. Všem dárcům a orga-
nizátorům děkujeme.
Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
velitel moravské komendy FO
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Pietní akt v Milovicích

šičkové pobožnosti za zemřelé, od-
počívající na píseckém vojenském 
hřbitově. Účastnil se cfr. Jan Zelen-
ka, též akolyta. Písecký farář R. D. 
Jan Doležal nás, jakožto vojenský 
řád, hodlá o vedení této bohoslužby 
žádat i v příštích letech.

Listopadový jour fixe byl svo-
lán na 29. 11. netradičně do Dubu  
u Prachatic. Mše svatá, celebrovaná 
R. D. Rudolfem Huškem ve farním 

kostele Rozeslání svatých Apoštolů, 
byla obětována za zesnulého chev. 
Antonína Schauera. Zúčastnili se jí 
všichni členové delegace. Následo-
valo posezení v salonku dubského 
zámku u řádové dámy Jany Marie 
di Battaglia, při kterém byla roze-
bírána zejména současná situace a 
perspektivy delegace.
cfr. Jan N. Adámek, 
sekretář jihočeské delegace ČVP

Čtvrtý adventní bazárek v Opařanech
Děvčata překavapivě nezajímala 
móda, na rozdíl od chlapců. Ti ku-
povali saka, košile, společenské 
boty, sportovní obuv a dokonce  
i kabelky pro maminky. Rádi dě-
láme dětem radost v předvánoční 
době a už se těšíme na příští rok.

Prodaly se věci za 10 626 korun. 
Děti kupují za 5 a 10 Kč a dospělí 
za vyšší ceny. Peníze poputují na 
koncerty a další socioterapeutické 
programy pro děti. V nemocnici 
připravují bazárek pracovníci admi-
nistrativního úseku ve svém osob-
ním volnu a jeho přípravě se věnují 
od září. Poděkování patří jim a také 
Kamile Malinské z Řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského za osobní nasazení 
pro bazárek. Děkuji řádu za spolu-
práci v roce 2017, přeji klidné vánoč-
ní svátky a štastný nový rok 2018.
Prim. MUDr. Iva Hodková, 
ředitelka DPN Opařany

V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého 
v Praze na Karlově má české velkopřevorství od 10. lis-
topadu svoji vývěsku. Zasloužil se o to místní jáhen mjr. 
Jiří Ignác Laňka, SChLJ. Příchozí se seznámí s původem 
řádu, hlavními oblastmi řádového díla a nechybí ani od-
kaz na web a QR kód pro fandy moderních technologií.

—red

Propagace řádu a jeho díla
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heraldické střípky Připravuje Croix Amaranth

Alexandre Gallery de la Trem-
blaye (OSLJ 1911)*
V červeném štítě stříbrný vztyčený 
meč pod královskou korunou, prová-
zený po stranách zlatými patriaršími 
kříži (někde jsou kresleny jako lotrin-
ské – obě břevna stejně dlouhá). Štít je 
převýšen korunou vikomtů, podložen 
zeleným zlatě lemovaným osmihro-
tým svatolazarským křížem a ovinut 
svatolazarskou rytířskou dekorací.

Pan Alexandre, bankovní mana-
žer působící v Alsasku a Katalán-
sku, potomek staré vojenské rodi-
ny, byl jedním z hrstky přátel, kteří 
na začátku XX. století, kdy byly ve 
Francii znovu zakázány všechny 
církevní řády, rozehnáni jejich čle-
nové a zabrány jejich budovy (hlav-
ně církevní školy), oživovali Vojen-
ský a špitální řád svatého Lazara. 
V nově konstituované řádové radě 
měl hodnost strážce pečeti.

*Tento rok přijetí do řádu uvádí 
Guy Coutant de Saisseval ve své 
knížce Les Chevaliers et Hospitaliers 
de Saint-Lazare de Jérusalem de 1789 
à 1930 (sine loco, 1984) v přehledu 
členů, ale v textu jméno uvádí už  
k roku 1902.

Mons. Ignác Dub Dubawsky, 
biskup (*1874, OSLJ 1929, †1953)
Polcený štít se stříbrnou hlavou, v ní 
zelený heroldský kříž. Dole v pravém 
červeném poli dubová sazenice se dvě-
ma listy a třemi žaludy přirozených 
barev (rodový erb Dąb), levé pole čer-
veně a zlatě děleno, nahoře pod zlatou 
královskou korunou stříbrný tlapatý 
kříž, dole čtyři červené kůly (Mercedá-
ři - Řád blahoslavené Panny Marie de 
Mercede pro vykupování zajatců. Ob-
vykle je v řádovém znaku královská 
koruna nad štítem, ne v něm). Kolem 
štítu podloženého svatolazarským 
křížem (zeleným osmihrotým, zlatě 
lemovaným) je ovinuta svatolazarská 
řádová kolana (její podoba tehdy ještě 
nebyla ustálena), pod ním dekorace 
carského Řádu svaté Anny a polský 
Válečný kříž (první edice), za štítem 
biskupský kříž, nade vším biskupský 
klobouk a dole stuha s devizou VIRI-
LITER AGE.

Napřed působil na Ukrajině jako 
katolický duchovní, postupně kate-
cheta, farář a hodnostář biskupské 
kurie v Lutsku. V roce 1916 byl jme-
nován biskupem a horlivě působil 
ve třech diecézích jako reformátor 
církevní správy, starostlivý pastýř  
a inspirátor tiskového apoštolátu. Po 
revoluci byl ohrožován od bolševi-
ků. Několik měsíců ho sice dokázali 
chránit ozbrojení lidé, ale nakonec 
přeci musel v době bolševicko-pol-
ské války odejít. V Polsku se podílel 
na reorganizaci církevní správy a 
pak na papežovo přání přesídlil do 
Říma, kde téměř třicet let pracoval 
v papežských komisích a kde v roce 
1958 zemřel a je pochován.

Patrik Josef kardinál Hayes, 
newyorský arcibiskup (*1867, 
OSLJ 1929, †1938)
Modře a červeně na pokos čtvrcený 
štít se zlatou hlavou. V ní vedle sebe 
tři zelené trojlístky; v horním modrém 
poli korunovaná litera M, vše zlaté; ve 
spodním poli tři stříbrné latinské kří-
že, větší mezi menšími; v pravém poli 
dovnitř obrácená lví hlava a v levém 
poli orlí hlava, obě se svatozáří, vše 
zlaté. Za štítem podloženým zeleným 
zlatě lemovaným osmihrotým svato-
lazarským křížem, ovinutým zelenou 
svatolazarskou velkostuhou je vztyčen 
arcibiskupský kříž, pod ním stuha 
s devizou DOMINE MANE NOBIS-
CUM, nade vším čevený kardinálský 
klobouk.

Potomek irských  přistěhovalců, 
po studiích se stal knězem, pak 
osobním tajemníkem newoyrského 
arcibiskupa, kancléřem arcibiskup-
ství, rektorem katedrály, pak domá-
cím papežským prelátem, světícím 
biskupem, předsedou vojenského 
ordinariátu (za I. sv. války) a čle-
nem výkonného výboru Národní 
katolické válečné rady a konečně 
newyorským arcibiskupem a kardi-
nálem. Založil Charitu, podporoval 
řehole, katolické školy a chudé za 
Velké hospodářské krize. Pohřben 
byl napřed u sester dominikánek, 
po zániku jejich konventu byly jeho 
ostatky přeneseny do newyorské 
katedrály.



Odešel AntOnín hrAbě bOřek-dOhAlský 

Dlouholetý příznivec Řádu sv. Lazara J. E. Antonín hrabě Bořek-
Dohalský se narodil v r. 1944 jako třetí ze čtyř synů Jiřího hra-
běte Bořka-Dohalského a Josefy původem Thurn-Taxisové. Po 
zatčení otce v roce 1950 ve vykonstruovaném politickém pro-
cesu „Pražský Hrad“ se rodina přestěhovala do Lysé nad Labem, 
dnešního působiště našeho řádového kaplana P. Pavla Poroch-
navce. Režim Antonínovi neumožnil studovat, vyučil se tedy po-
krývačem, na vojně sloužil u PTP v Liberci a později se živil jako 
hospodský, kulisák v karlínském divadle a prodejce hudebních 
nástrojů. Zemřel dne 12. listopadu 2017 v Lysé, kde se také 18. 11. 
konaly pohřební obřady. Kéž mu Pán Bůh dopřeje věčnou slávu.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Řádový den 2017

Rozloučení s chevalierem
Antonínem Schauerem
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Foto Daniel Vojtíšek

Foto Daniel Vojtíšek Foto Daniel Vojtíšek

Foto Daniel VojtíšekFoto Daniel Vojtíšek

Řádový den 2017
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