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Armáda ČR
a řádové dílo

O tuto rubriku řadu let vzorně pečoval a jubilantům pravidelně gratuloval náš milý spolubratr
chev. Antonín Schauer, KCLJ, který koncem listopadu odešel k Pánu. Nově bude kulaté a půlkulaté narozeniny připomínat a rubriku spravovat chev. Viktor Sušický, který je tentokrát shodou
okolností naším prvním jubilantem.
Viktor Pavel Zdeněk Sušický ze Sonnensteinu, KLJ-J,
oslaví 24. dubna padesátiny. Přejeme mu hodně zdraví,
energie, Božího požehnání a šťastnou ruku při vydávání
nových zajímavých knižních titulů.
Petr J. Řehoř, kancléř

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP, GCLJ, generální kaplan našeho řádu, oslaví 26. dubna 75. narozeniny. Otci Dominikovi přejeme ze srdce do dalších let
mnoho štěstí, pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.

Dne 26. 4. oslaví své 70. narozeniny náš vážený spolubratr ze slovenské komendy prof. Ing. Stanislav Miertuš,
Dr.Sc., KLJ, který jako vědecký pracovník již mnoho let
žije a pracuje v Itálii. Stanislavovi přejeme mnoho zdraví,
spokojenosti a elánu v osobním i řádovém životě.

Viktor P. Sušický, KLJ-J
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Milí čtenáří Reunionu,
vy všichni, kteří máte blízko k řádu sv. Lazara!
Je dnes popeleční středa a také uzávěrka tohoto čísla. Dnešní den je zcela zákonitě dnem výzvy, která má povzbudit věřící ke změně náplně života. Čtyřicet
dnů se budeme připravovat na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. Je to doba
naplněná modlitbou, kajícími pobožnostmi a jistě také snahou ukázat i drobnostmi, že máme Ježíše opravdu rádi. Že rád přijímám, co mi život přináší, že
umím říci „buď vůle Tvá“. Jeho vůle má na mysli vždy mé dobro. I když mě
potká něco nepříjemného, vždy mě osloví i něco radostného.
Minulý týden jsme pochovávali jednoho pětatřicetiletého kněze. Měl jsem
možnost s ním hovořit asi týden před smrtí. Tak radostný rozhovor jsem už
dlouho nezažil. Věděl, co ho čeká a jak je na tom. Na pohřbu bylo několik tisíc
lidí a já měl pořád dojem, že celé to společenství je naplněné radostí.
Já se momentálně nacházím v lázních, přestaly mně chodit nožky, a tak se
pohybuji s pomocí vozíčku. A mám jistotu, že otec Michal se za mě přimlouvá.
I taková zkušenost nás učí, že velkopáteční utrpení nás připravuje na velikonoční radost. Jsem opravdu rád, že i v této situaci mohu rozdávat ostatním pacientům trochu radosti, trochu humoru. Prosím, pamatujte na všechny nemocné
a trpící. On takový zanícený nerv v noze není žádná slast.
Žehná vám
František Lobkowicz, duchovní převor českého velkopřevorství
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Rádi bychom ujistili našeho otce biskupa Františka, že jsme v modlitbách
s ním a také se přimlouváme za jeho zdraví.
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rekolekce 2018

Milé sestry,
vážení bratři,
již tradičně prožijeme postní rekolekce v bývalém klášteře v Hejnicích.
Rekolekce povede R. D. Milan Badal, ECLJ ve dnech 16.–18. 3.
Prosím zájemce, aby si do 5. 3. rezervovali ubytování na webových
stránkách mcdo.cz. Prosím, aby členové řádu – včetně postulantů a přidružených členů, kteří se rekolekcí účastní a rezervovali si ubytování, tuto
skutečnost oznámili na e-mail pjrehor@gmail.com, pošlu bližší informace
a program.
Rekolekce jsou nejen důvodem k postnímu usebrání, ale i možností společně se sejít a prožít sice krátký, ale užitečný čas v řádovém společenství!
Atavis et Armis!
Petr J. Řehoř
kancléř ČVP

1

slovo bailliho

z velké rady

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

2
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Velká rada dne 10. ledna 2018
J Kancléř seznámil Velkou radu s ﬁnančním výsledkem řádového dne 2017, VR konstatovala, že náklady
jsou odůvodněné a akce byla úspěšná. Zároveň podal
průběžnou zprávu o hospodaření, celková ekonomická
situace ČVP je velmi dobrá. VR rozhodla o zrušení účtu
vedeného v eurech. ČVP má v současné době dostatečnou zásobu záslužných křížů Pro Fide et Merite. Dále VR
schválila částku ve výši 150 000 Kč na výrobu knihy
Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách a předběžně
uvolnila částku až do výše 20 000 Kč pro spolupráci se
společností Likvidace lepry (v referátu špitálníka ČVP).
Velká rada vyjádřila souhlas s rozšířením řádového
díla na Moravě o spolupráci moravské komendy se sociálním zařízením Zámek Střelice. Dále se rozhodla podpořit Křesťanskou akademii v Liberci příspěvkem ve
výši 3 000 Kč na pořádání přednáškového programu.
J Bailli seznámil VR s vyřizovanou korespondencí
(arciopat břevnovský, dr. Gerzanicová aj.), s činností na
Slovensku, představil návrh na jednání na olomouckém arcibiskupství dne 16. 2. 2018 a možného zapojení
ČVP do obřadů souvisejících s převozem ostatků kard.
Berana z Říma do Prahy. Dalším tématem bylo projednání zasvěcení jednotlivých komend patronům
významným pro příslušné diecéze. Byla projednána
průběžná informace o přípravě výroby procesního
kříže, inspirovaného středověkými kříži z Limoges,
klobouku a dalších uniformních doplňků a přípravě
knihy o řádových ceremoniích. K těmto bodům přijala
VR kalendář termínů.

J Přítomný chev. Pavel Kavinek byl Velkou radou
jmenován výstrojním důstojníkem. S žádostmi o vybavování uniformními doplňky (aktuálně knof líky,
opasky) se členové mohou obracet přímo na něj.
J Za aktivní účasti chev. Kavinka a chev. Kučery diskutovala VR také o právních záležitostech ČVP.
Operativní porada dne 17. února 2018
J Vzhledem k jarním prázdninám a onemocnění
řady členů VR se jednání konalo v užším kruhu jako
operativní porada.
J Bailli tlumočil informace nepřítomných činovníků
– kancléř zašle členům VR návrh struktury připravované výroční zprávy. Cfr. Adámek podal aktualizované informace k přípravě procesního kříže. Dále
byla podána informace o pozitivním výsledku jednání
s výrobcem dvourohého uniformního klobouku.
J Průběžná zpráva o dosavadním placení členského
příspěvku na rok 2018 je pozitivní, po rekapitulaci
provede kancléř platbu mezinárodnímu sekretariátu
v požadovaném termínu.
J Závěrem bailli požádal všechny členy VR, aby si
do příštího jednání osvěžili znalost Stanov ČVP ve
vztahu k jednání Velké rady a činnosti jednotlivých
činovníků, totéž se doporučuje všem členům ČVP, aby
byla dodržována věcná a procesní správnost vnitřního
a vnějšího života velkopřevorství.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

aktuálně
Setkání s otcem arcibiskupem Graubnerem

FOTO PETR J. ŘEHOŘ, KCLJ

Vážení spolubratři, milé spolusestry,
při přípravě tohoto článku jsem se nechal inspirovat vydáním
Reunionu 1/2008, který jsme publikovali právě před 10 lety.
Ke stažení je dostupný na naší internetové stránce, na adrese
http://www.oslj.cz/wp-content/uploads/2016/10/8_1.pdf. S odstupem let je to zajímavé a aktuální čtení a doporučuji všem
čtenářům si tento výtisk znovu prolistovat.
Co se od té doby změnilo? Náš duchovní převor, otec biskup
František Lobkowicz, jehož proﬁl byl v Reunionu č. 1/2008 zveřejněn, oslavil své 70. narozeniny – obdrželi jsme milé poděkování a ještě jednou přejeme zejména mnoho Božího požehnání,
pevného zdraví a optimismu.
Odvolávám se na „slovo bailliho“ ve zmiňovaném archivním
vydání a zrecyklujme ho pro letošní rok pouze drobnou opravou
ve třetím řádku, protože máme více členů a více komend. To je
dobrá zpráva. Vše ostatní, již dříve napsané, zůstává v platnosti
i dnes. To platí i o řádcích J. E. velkopřevora, protože mnohá
vylepšení našeho dnešního řádového života se dějí zejména na
Moravě – a můžeme si přát, aby tomu tak bylo i nadále
a v míře daleko větší! Inspirací s trvalou platností pak jsou
závěry a úkoly, publikované tehdy na stránce č. 13.
Výzva a úvaha zesnulého rytíře Oskara Andryska se věnovala otázce islámu, dnes ještě aktuálnější než před 10 roky.
Úmrtím našeho milého rytíře Petra Vernera se z řádové činnosti bohužel vytratil environmentální podíl na úsilí o záchranu
ohroženého druhu antilop – bylo by skvělé, pokud by někdo
z nových a mladých členů měl chuť a možnost se zapojit do
tohoto rozměru řádového díla.
Skutečně má význam si čas od času prolistovat staré Reuniony! Není to pouze záležitost nostalgická, protože při této činnosti zjistíme, že naše východiska i úkoly zůstávají stejné. Stále
postrádáme větší aktivitu a zapojení širšího množství členů,
stále se potýkáme s nedostatkem ﬁnančních prostředků na
podporu naší charitativní činnosti (a je ohromující, kolik toho
s minimem dokážeme), stále nemáme pevnou střechu nad hlavou v podobě řádového kostela – a české velkopřevorství přitom
pracuje, rozvíjí se, vytváří prostředí pro přátelská křesťanská
setkávání.
Čím dnešní úvahu zakončit? Snad nejvhodnější by mohla
být tehdejší slova bývalého papežského nuncia, otce kardinála
Giovanniho Coppy, na str. 9: „Vzpomínám na Vás i na Řád
a přeji Vám všecko dobré. Váš časopis je velmi krásný a zajímavý.“ Pojďme tedy v tomto roce dělat nejen zajímavý časopis, ale
hlavně užitečnou práci!

V pátek 16. 2. měli představitelé českého velkopřevorství výjimečnou příležitost setkat se s arcibiskupem
olomouckým a metropolitou moravským, J. E. Mons.
Janem Graubnerem, jako nejvyšší morální a duchovní autoritou moravské provincie. Setkání v pohádkově zasněžené Olomouci, duchovním a kulturním
centru Moravy, se zúčastnili J. E. Jan hr. Dobrzenský
z Dobrzenicz, velmistr řádu a velkopřevor českého
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velkopřevorství, J. E. Ondřej Vanke, bailli a chev. Petr
Řehoř, kancléř.
Cílem setkání bylo zejména vzájemné osobní seznámení a představení řádu z hlediska jeho charismat a charitativních aktivit. Důvodem byl zejména
růst členské základny a rozšiřování aktivit na Moravě.
Jednání v reprezentativních prostorách olomouckého
arcibiskupství proběhlo ve zcela otevřené, přátelské
a vstřícné atmosféře a místo původně plánované půlhodinové zdvořilostní návštěvy nám otec arcibiskup
věnoval celou hodinu. Další jednání s otcem arcibiskupem nebo některým z pověřených představitelů
arcibiskupství o konkrétní spolupráci již povedou statutární představitelé moravské komendy. Ta bude se
schválením otce arcibiskupa zasvěcena Panně Marii
Svatohostýnské.
V závěru všichni účastníci vyjádřili své přání se ještě letos setkat. Srdečné rozloučení bylo doprovozeno
prosbou o vyřízení pozdravů všem členům českého
velkopřevorství a požehnání jeho aktivitám.
Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli
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Pomoc
v zahraničí a doma
Moravská komenda, vojáci a řádové dílo
plk. gšt. Ing. Vojtěch Prýgl, SBLJ
s přispěním pplk. Ing. Petra Blechy, KLJ
foto Ministerstvo obrany ČR a archiv autora

P

řed nasazením do zahraniční mise jednotky
a jednotlivci samozřejmě procházejí propracovaným systémem přípravy a výcviku. Jsou
jim objasňovány příčiny konfliktu, náboženské a politické aspekty konfliktu a mandát, který
budou naplňovat. Vychází se ze zkušeností již nasazených jednotek, vývoje situace, změn v politické a bezpečnostní rovině. V praktické části jsou procvičovány
standardní situace, použití zbraní, reakce na kontakt
s ozbrojenci, zdravotní příprava…

Válkou nejvíc trpí děti

Vojáky však nelze připravit na vnímání dopadu
konfliktu na ty, kteří jím trpí nejvíce – na děti. Vojáci
a velitelé jsou připravováni i na dopad konfliktu na
civilní obyvatelstvo, ale na drsnou realitu nejsme
schopni vojáky zcela připravit. Každý z nás to známe
z běžného života, vždyť nehod, neštěstí a násilí je
kolem nás dost, přestože žijeme v civilizované části
světa. Alespoň na mne působilo strádání a utrpení zejména dětí velmi silně. Byl jsem v zahraničí víckrát a
čím jsem starší, tím jsem na tyto věci citlivější. Běžný
člověk si ani nedokáže představit, v jakých podmínkách žijí děti na Balkánském poloostrově, o situaci
v Afghánistánu ani nemluvě. Opravdu těžko se vnímá, že „obyčejná“ čokoláda nebo jogurt mohou být
pro děti něčím nedostupným. Jako bych slyšel, že tyto
děti přece mají rodiče, kteří se o ně musí postarat.
Jenže v prostoru operací bývá zničené hospodářství a
vysoká nezaměstnanost. Nedokážeme si představit,
v jakých podmínkách žijí rodiny třeba v nedalekém
Kosovu.

Nejcennější dárek – boty

Každý čas od času přemýšlí o smyslu svého povolání. Pro vojáky jsou tyto
věci zakotveny v zákonech, doktrínách a předpisech – obrana svrchova
nosti a nezávislosti České republiky, plnění úkolů v rámci aliančního
uskupení a nasazení v případě živelných pohrom a katastrof.
4
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Z Kosova jsme v průběhu mise jezdili na dovolenou a
mnoho našich vojáků vozilo z domova oblečení, boty,
hračky a jiné věci, kterými se snažili pomoci kosovským trpícím dětem. V Afghánistánu je situace ještě
mnohem horší. Děti nevědí, co je to elektrický proud,
škola mnohdy nemá podlahu, jen udupanou hlínu,
nábytek bychom si nedali ani do dílny, na tabuli přes
škrábance nevidíte, co tam učitel napsal. V budovách
chybí okna, zdroj tepla, tekoucí pitná voda. Toalety
připomínají spíše středověk než počátek 21. století.
Pak potkáváte domovy pro sirotky, kteří ve válce
ztratili rodiče. Tam to bývá ještě mnohem horší.
Stav nemocnic a zdravotnických zařízení je tristní.
Ordinace našich veterinářů svým vybavením mnohonásobně převyšují zdravotnická zařízení pro lidi
ve zmíněných zemích. Zkorumpovaný systém způsobuje, že se pomoc mnohdy nedostává tam, kde je
třeba, nebo se prostě v procesu distribuce rozkrade.
Proto nemá smysl finanční pomoc, ale cílená materiální podpora v podobě přikrývek, teplého oblečení
a sportovních potřeb. Co radosti udělá dětem „obyčejný“ fotbalový míč, si málokdo dokáže představit.
Nejcennějším darem jsou pro afghánské děti boty.
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Ano čtete dobře, docela obyčejné boty, které bereme
jako běžnou spotřební věc.
Opravdu není jednoduché se s tím vyrovnat. Zamýšlíte se nad tím, že tato pomoc je vlastně pouze na
nějakou dobu a nepomůže zlepšit stav v dané zemi.
Srovnáváte to se situací u nás doma. Hledáte příčiny
a souvislosti, až vám to dojde. Vzdělání, kultura a
informace, to je to, co dělá společnost civilizovanou.
To je to, proč jsme schopni spory a konflikty řešit
kulturně a na úrovni, proč jsme schopni spolu žít a
navzájem se respektovat. Ve státě, kde je nedostatečné vzdělávání, nefunguje televize, rozhlas, nemůžete
si koupit noviny a mnoho lidí neví, co je internet,
je těžké vzbuzovat u lidí touhu po něčem lepším.
Nemají to prostě s čím porovnat. Když s nimi mluvíte a říkáte, že v Evropě mladí lidé studují, cestují,
mají snahu a zájem si vybudovat postavení, zařídit
byt, odjet na dovolenou, oni vám odpovědí: „Ale my
jsme 150 let ve válce!“ Stále více se rozevírají nůžky
mezi životní úrovní ve staré dobré Evropě a životními podmínkami v zemích zmítaných politickými a
náboženskými konflikty. Hrozná představa, děsivá
situace.

Hledejme příčiny konfliktů

Dnes a denně sledujeme zprávy o tom, co se kde děje.
Uniká nám však podstata věci. Schází komunikace.
Tam, kde chybí argumenty, sahá se po zbraních, často
v zájmu menšin a fanatiků, bez ohledu na ty, kterým je ubližováno. Copak můžeme někoho přinutit
násilím k jinému názoru, změně víry, nebo podpoře
násilníků? Ozbrojenci pracují se strachem, který šíří.
Na svoji stranu a ve svém zájmu se neštítí použít bezbranných dětí jako živých štítů či nositelů trhavin.
Děti nemohou za to, kde a komu se narodily. Ti, kdo
je přivádějí na svět, jsou povinni se postarat o jejich
budoucnost. O to, aby si mohly hrát, učit se a vyrůs-

Dospělí v těchto koutech světa by
měli říci dost a začít krok po krůčku budovat svět lepší, bezpečnější,
kulturnější.
tat v klidu, míru a lepších podmínkách než vyrůstali
jejich rodiče. Dospělí v těchto koutech světa by měli
říci dost a začít krok po krůčku budovat svět lepší,
bezpečnější, kulturnější. Je snad řešením přestěhovat
se tam, kde ekonomiky prosperují? Přijít do těchto
zemí s mizivou, nebo žádnou kvalifikací, bez znalosti
jazyka, místních zvyků a zákonů? Očekávat, že se
o ně někdo postará bez jejich přičinění? Ne! Použijme
naše vojáky k tomu, abychom v těchto zemích nastolili klid a mír. Pomozme budovat bezpečnostní složky, aby si tyto země zavedly a udržely pořádek samy.
Dejme vzdělání lidem, kteří v těchto zemích žijí, aby
mohli tyto země vést k pokroku a rozvoji. Pomozme
však především u nich doma. Jinými slovy, musí jít
o společné úsilí vojáků a politiků. Nestačí vyvážet do
těchto zemí demokracii a vyspělé technologie.
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Postavili jsme školu v Bosně

V roce 2006 jsem s jednotkou vojáků působil
na území Bosny a Hercegoviny. V průběhu
naší mise jsem byl osloven, abychom vytipovali lokalitu a pomohli tam vybudovat
základní školu. Tady jsme to pochopili.
Škola dá dětem možnost vzdělání, možnost
pochopit historii a porozumět souvislostem. Dříve než jsme začali hledat lokalitu,
stanovili jsme si podmínky, za jakých
pomůžeme. Nebylo těžké si nevšimnout, že
v muslimských částech Bosny a Hercegoviny
výrazně pomáhá Saúdská Arábie. Stavěly
se zde nové mešity, opravovaly se domy,
budovala infrastruktura. První rozhodnutí
bylo jasné, pomůžeme v křesťanské části.
Další podmínkou bylo najít lokalitu, která
ležela na bývalém území Rakouska-Uherska,
aby bylo zřejmé, že pomáháme jako lidé,
kteří s nimi kdysi žili ve společné zemi a
něco historického nás k sobě váže. Prostě
jsme chtěli, aby si místní lidé našeho úsilí
vážili a využili jej pro svůj rozvoj. Podařilo
se. Našli jsme malou vesnici Grk, blízko
Bosanského Brodu. Zde byla škola nejprve
přeměněna v kasárna a později v průběhu

Ve spolupráci s dětmi a školami na Moravě jsme koupili
aktovky a vojáci vybrali peníze na školní potřeby.
bojů zničena. Děti, pokud na to rodiny měly,
cestovaly do škol v Bosanském Brodu autobusem velmi brzo ráno a vracely se pozdě
odpoledne. Výdělky rodičů často stačily jen
na pokrytí cestovních nákladů a skromný
provoz domácností. Rodiče denně dřeli na
polích, chovali krávy a prasata, pálili rakiji
a sušili maso na prodej, a to vše proto, aby
se uživili a přežili. Zjistili jsme, že tady škola
nejen přinese podmínky pro vzdělávání
dětí, ale pomůže všeobecně zlepšit životní
podmínky v obci. V Bosanském Brodu na
úřadě místní samosprávy nám štěstí přálo
znovu. Našli jsme ženu, která v mládí studovala na vysoké škole zemědělské v Brně.
Protože odpovídala za oblast školství, naše
úsilí podpořila. Zejména proto, že měla pro
uvedenou obec přislíbeného učitele, ale bez
školy jej nemohla dostat a na školu neměla
peníze. Bylo rozhodnuto. Nečekejte, že jsme
postavili velkolepou moderní školu. Nejsme stavaři, jsme vojáci pozemních sil. Od
amerických vojáků jsme koupili dvě obytné
buňky typu „Corimec“, dřevo, okna, dveře,
střešní krytinu a další materiál jsme získali
v Tuzle na bývalé základně US Air Force
z rozebíraných dřevěných ubikací vojáků.
Za pomoci finských a švédských kolegů jsme
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vše potřebné přepravili do obce. Postupně vznikla
jednotřídka, pro kterou jsme lavice vyrobili ze
starých skříní. Při návratu z dovolené jsme od nás
autobusem přivezli židle. Ve spolupráci s dětmi a
školami na Moravě jsme koupili aktovky a vojáci
vybrali peníze na školní potřeby. Sice se nám
nepodařilo stihnout začátek školního roku (do
Bosny a Hercegoviny jsme přiletěli na přelomu
července a srpna), ale na konci října jsme školu
předali se slovy: „Berte to jako počin bývalých
krajanů pro vaši budoucnost. Pečujte o školu a
společně pokračujte v našem úsilí. Hledejte cestu
pro rozvoj a pokrok.“ Vděk rodičů se nedá popsat.
S omluvou, že nemůžou víc, zabili a upekli ovci.
Těžko jsme zadržovali slzy. Upřímnost těchto lidí
a jejich vděk nás dostaly „na kolena“.
Společným úsilím jsme splnili jedno z kritérií
úspěchu operace – získali jsme podporu místního
obyvatelstva. A co víc, děti, pro které jsme školu
stavěli, se na tom podílely. Společně s vojáky! Jaké
poučení naše úsilí přineslo pro nás, příslušníky
Armády České republiky? Po návratu domů jsme
začali vnímat život ve zcela jiných souvislostech.
Vše jsme poměřovali jinými měřítky a úplně
změnili hodnoty v životě. Uvědomili jsme si, že
my si v podstatě nemáme na co stěžovat. Můžeme dosáhnout všeho, čeho chceme. Musíme se
jen snažit. Nikdo nám v naší snaze nebrání. Jen
nesmíme být líní.

Doma pomáháme dětem a nemocným

Po další misi v Afghánistánu a návratu do republiky jsem si uvědomil, že jsme pomáhali na
Balkánském poloostrově i na Středním východě,
ale co u nás doma? Copak tady je vše v pořádku?
Pak jsem prostřednictvím chev. podplukovníka
Ing. Petra Blechy poznal Řád sv. Lazara Jeruzalémského, jeho historii a poslání. Potkal jsem vás,
drazí bratři a sestry, a začal postupně poznávat

V roce 2017 jsme mezi vojáky základní přípravy získali nové bezpříspěvkové dárce krve a rozšířili
registr dárců kostní dřeně.
vaše úsilí, které věnujete potřebným u nás doma.
Dnes mimo jiné připravuji pro armádu nové vojáky. V rámci jejich výcviku a přípravy se v nich
snažím rozvíjet rozměr lidskosti.
Díky aktivitě mé manželky jsme prostřednictvím Facebooku našli zařízení pro mentálně
postižené klienty ve Střelicích u Brna, kde jsme
pomohli zajistit materiál pro jejich pracovní
terapii – vlnu, přízi, bavlnky a korálky. Dále jsme
společně soustředili plyšové hračky a 20. prosince
2017 jsme je předali těm, kteří se denně o naše
postižené spoluobčany starají a vykonávají tak
obdivuhodnou práci. Rozhodně nešlo o ojedinělou pomoc, chceme v tom s mými podřízenými
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veliteli a vojenskou kaplankou pokračovat i v budoucnosti. V dohledné době zavezeme další plyšáky
do podobného zařízení v Kyjově.
V roce 2017 jsme mezi vojáky základní přípravy
získali nové bezpříspěvkové dárce krve a rozšířili
registr dárců kostní dřeně. Jsem rád, že právě noví
mladí vojáci tuto humanitární pomoc druhým chápou a jsou připraveni pomoci našemu zdravotnictví
zachraňovat lidské životy. V novém roce jsme připravili další kroky k rozšíření registru dárců kostní
dřeně. Pokud všichni splní slib, přibude v prvním
čtvrtletí do registru téměř 200 vojáků. V létě hodláme pomoci našim nemocnicím, které v tomto období
trpí nedostatkem krve.
Jsem rád, že si mladí, zdraví lidé uvědomují, že bez
vzájemné pomoci nebudeme moci léčit nemocné a že
je třeba pomáhat postiženým. Jsem rád, že měli možnost vnímat život i v této rovině. Věřím, že pochopí
hodnotu daru, který dostali – být zdraví. Že se budou
jinak dívat i na své děti a budou rádi, že zlobí, páchají
alotria a nosí špatné známky – to znamená, že jsou
zdravé a svobodné. A uvědomí si, že ne vždy je život
milosrdný a spravedlivý. Snad jsme i při výchově nových vojáků pochopili, jak naplňovat řádové dílo.J
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Výjimečná publikace Svatolazarská úcta ve středověkých
Čechách trojice autorů – Jan N.
Adámek, Zdirad J. K. Čech a Jan
N. Royt – byla vydána v závěru
roku 2017 k 80. výročí založení
Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Vyšla ve
vydavatelství Virgo Art a do distribuce byla předána v polovině
února. Výpravnou reprezentativní knihu v pevné vazbě s množstvím ilustrací a fotografií lze
zakoupit v mnoha knihkupectvích, členové a příznivci řádu si
ji také mohou objednat za 400
Kč (+ 95 Kč poštovné a balné)
e-mailem na adrese redakce –
reunion.cvp@seznam.cz.

Po stopách svatolazarské úcty

K

SAMUEL TRUSCHKA, JAN N. ADÁMEK, KRESBA ZDIRAD J. K. ČECH
niha o svatolazarské úctě
ve středověkém Českém
království, první tohoto
druhu, je rozdělena do několika částí. Hutná úvodní kapitola
je nejrozsáhlejší z nich. Autor Zdirad J. K. Čech čtenáře uvádí do košatého světa ikonografie sv. Lazara
– v tomto rozsahu poprvé i ve světovém měřítku – a činí tak za doprovo-

du množství vlastních kreseb. Další
části knihy, ilustrované převážně
fotografiemi Martiny Řehořové, již
svým rozsahem naznačují, že svatolazarská úcta byla v Českých zemích
ve středověku velmi exkluzivní a
nepříliš rozšířená, a to přes přítomnost významných relikvií tohoto
přítele Páně, které obstaral v největší míře král Karel IV. Jan N. Adámek

zpracoval kapitolu pojednávající
o těchto relikviích, jež zčásti zůstaly
dochovány do našich dnů. Naopak
v kapitole o svatolazarských patrociniích mapuje fundace, z nichž do
současnosti nepřežila ani jediná.
Zkušený Jan N. Royt se ujal zpracování katalogu dochovaných výtvarných památek, jichž dnes známe až
překvapivě malý počet.

svatý lazar ve výtvarném umění
Zdirad J. K. Čech o svatolazarské ikonografii

Významnou součástí prezentované knihy je ikonografický úvod, který velice podrobně rozebírá vývoj
zobrazování postavy sv. Lazara ve starověkém i středověkém umění. Autor této kapitoly, chev. Zdirad
J. K. Čech, KCLJ, odpověděl Reunionu na několik otázek.

JJTéma svatolazarské úcty je poměrně
neprobádané a literatury není mnoho.
Z jaké literatury jste především čerpal?
Žádnou monografii o svatém Lazarovi jsem nenašel, takže jsem alespoň neovlivněn mohl zkoumat na
panenské půdě. Pár knih o starém
umění mám na polici, něco jsem
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dokoupil, ale hlavně jsem čerpal
z digitalizovaných knihoven na internetu, kde je nepřeberné množství
starých rukopisů i tisků a tisíce reprodukcí obrazů a fotografií. Hlavním zdrojem informací bylo studium reprodukcí výtvarných prací.
JJVáš text je opatřen rozsáhlým

poznámkovým aparátem. Jakým
způsobem jste získával prameny ke
své práci?
Poznámky jsou dvojí – jedny jsou
odkazem na zdroj reprodukce popisovaného díla, knihu nebo internetovou adresu, aby čtenáři, kteří se
nespokojí s popisem nebo překres-
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bou, mohli najít předlohu, ty druhé
poznámky rozvádějí nebo doplňují
text. Vedle zmíněných zdrojů jsem
čerpal z různých překladů Nového
zákona, jejich komentářů a biblických encyklopedií.
JJSvou kapitolu jste doprovodil
množstvím vlastních ilustrací, resp.
kopií zmiňovaných děl. Proč jste
se rozhodl pro překreslování všech
zobrazení?
Důvody jsou dva – jedním je radost
z kreslení a podrobného studia
uměleckých děl, druhým je skutečnost, že téměř všechny reprodukce
jsou chráněny autorským právem
a za jejich použití by bylo třeba platit nebo složitě vyjednávat. Navíc
v mnoha případech dostupná reprodukce sice umožňuje studium,
ale nedosahuje tiskové kvality.
JJKolik těch ilustrací je a jaké jste
zvolil výtvarné techniky?
Ilustrací je kolem stovky a všechno
jsou to kresby fixem s tenkým hrotem, většinou 0,3 mm, někdy i jen
0,1 mm.
JJJak jste získával předlohy pro tyto
ilustrace nebo informace o podobě
zejména těch nejstarších zobrazení sv.
Lazara?
Prolistoval jsem nesčetné množství
digitalizovaných rukopisů a sbírek
fotografií, stáhl jsem si stovky reprodukcí a prolistoval desítky knih,
protože ne všechny zdroje jsou
opatřeny předmětovým nebo ikonografickým rejstříkem. Shromáždil jsem obrovské množství obrazového materiálu a zdaleka jsem ještě
nevyčerpal všechny zdroje.
JJBylo pro vás náročné vyst ihnout
styl a rukopis výtvarníků z různých
dob a kulturních vlivů?
To byla veliká radost, proměňovat
styl kresby podle potřeby, nevnímal
jsem to jako něco obtížného nebo
náročného.
JJJe ikonografie svatého Lazara
něčím výjimečná ve srovnání s jinými
(známějšími) světci?
V dnešní době je svatolazarská úcta
trochu potlačená, ale pro středověk
byl sv. Lazar už od apoštolských dob
jedním z nejdůležitějších a nejčastěji zobrazovaných světců. Rozmanitost jednotlivých obrazů, neuvěřitelná proměnlivost kompozice, jíž
umělci řešili scénu Lazarova vzkříšení, způsob jeho pohřbu a úpravy
jeho těla, několik možných variant
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zobrazení
jeho samotného a samozřejmě
jeho místo
v textu svatého Evangelia, to vše
se
podílí
na tom, že
ikonografie
svatého Lazara je mnohem rozsáhlejší, než je obvyklé
u jiných světců.
JJV českých zemích
je svatolazarských
památek poměrně
málo. Dá se říci,
čím se zejména liší
zobrazování sv. Lazara
v Čechách od jižní
a západní Evropy?
Je jich jen maličko
a dobře zapadají do tradic umění té které doby
v latinské církvi. Výjimečný je ale obraz svatého Lazara v karlštejnské kapli svatého Kříže, obdobu jsem nenašel a
bratr Jan Adámek, který poprvé
dosud bezejmenný obraz identifikoval, si zaslouží poklonu.
JJCo vás při studiu zobrazování sv.
Lazara překvapilo?
Neuvěřitelná bohatost imaginace
středověkých umělců, s jakou téma
zpracovávali. Na začátku práce
jsem měl představu nějakých čtyř
pěti stran textu a podobného počtu
ilustrací. Když jsem ale od prosté
registrace jednotlivých děl přešel
k jejich podrobnějšímu prohlížení,
vyvstala potřeba najít nějaký systém, jak množství materiálu strukturovat. Pak to vypadalo na třicet
kreseb a nakonec jsem skončil na
té stovce a musel se přesvědčovat,
že píšu jen úvod a ne monografii,
protože těch ilustrací by mohlo být
mnohem víc.
JJNarazil jste na nějaká zajímavá
vyobrazení sv. Lazara ze současnost i?
Protože jsem se zabýval středověkem (tedy přesněji obdobím od starokřesťanského umění po renesanci), mladší obrazy jsem ignoroval,
ale nemohl jsem si nevšimnout, že
četnost vyobrazení svatého Lazara
v novější době klesá a novodobých

Lazarovo vzkříšení na románské sloupové hlavici ve
vienneské katedrále svatého
Mořice (Vienne-sur-RhÔne,
Auvergne)
obrazů je opravdu málo. Nevadilo
mi, že se jimi nezabývám.
JJSám jste v poslední době namaloval
řadu obrazů sv. Lazara...
To bylo takové vypuštění páry –
čtvrt roku jsem překresloval cizí
obrazy, tak jsem už nemohl vydržet
neudělat nějaké vlastní. Ale jsou to
jen drobnosti, vyzkoušel jsem různé
varianty kompozice a napadly mě
možnosti, které zatím nikdo nepoužil.
JJCo pro vás postava tohoto světce
a jeho památka představuje?
Je to úžasná postava v dějinách Spásy. I ta kapitola ve svatém Evangeliu podle sv. Jana je velmi zvláštní
a pozoruhodná (a v mnoha komentářích jen velmi povrchně zpracovaná), ale na to bychom potřebovali
mnohem více času.
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Schwarzenbergové
v Čechách
Václav Horčička, SBLJ

Rod Schwarzenbergů je pevně srostlý s českým prostředím, a to jak ve starší hlubocko-krumlovské větvi, čili primogenituře, tak zejména v mladší větvi, tzv. sekundogenituře. Tato původně dolnofranská dynastie je poprvé připomínána v roce 1127.
Ve Francích, na severozápadě dnešní německé spolkové země Bavorsko, také leží
stejnojmenné rodové sídlo, hrad Schwarzenberg.

D

ějiny rodu jsou velmi spletité. Do Českých zemí natrvalo
pronikla jeho stefansberská
(rýnská) linie. V roce 1660 zakoupil hrabě Jan Adolf I. (1615–1683)
Třeboň a později také Hlubokou
nad Vltavou a další statky. Byl velmi
vlivným císařským rádcem, předsedou říšské tajné rady a v roce 1670
byl dědičně povýšen do říšského
knížecího stavu. Jeho syn a druhý
kníže Ferdinand (1652–1703) se oženil s Marií Annou hraběnkou von
(zu) Sulz, lankraběnkou zu Kleggau
(dnes Klettgau). Díky kněžně Marii
Anně zdědili Schwarzenbergové po
vymření Sulzů po meči občanství
města Curychu a tím i Švýcarské
konfederace. Jak bude ještě ukázáno, mělo toto občanství pro rod
zvláště ve 20. století značný význam.
Vzestup rodu pokračoval i v osobě třetího knížete Adama Františka (1680–1732). Dědictvím po své
tetě kněžně Marii Ernestině von
Eggenberg, roz. Schwarzenbergové
(†1719) získal rozsáhlou jihočeskou
eggenberskou doménu včetně panství Český Krumlov, Vimperk, Orlík
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a další. Knížeti byl císařem Karlem
VI. v roce 1723 přiznán titul vévody
krumlovského, který původně drželi Eggenbergové. Rod tak získal
obrovský majetek, ovládal podstatnou část jižních Čech. Na základě
závěti druhého knížete Ferdinanda
z roku 1703 došlo v roce 1802 k uzavření rodinné smlouvy, kterou byl
rodový majetek rozdělen mezi dva
syny pátého knížete Jana Nepomuka (1742–1789). Zakladatelem hlubocko-krumlovské primogenitury
se stal Josef Jan (1769–1833), orlické
sekundogenitury pak Karel I. Filip
(1771–1820), slavný rakouský maršál a vítěz nad Napoleonem v „bitvě
národů“ u Lipska v roce 1813. Maršálem získané rozličné řády jsou
dodnes na Orlíku hrdě vystavovány.
Vojevůdcova doména se ovšem nedala srovnávat s latifundiemi hlubockých Schwarzenbergů. Základem majetku sekundogenitury, tzv.
mladšího majorátu, se po složitých
jednáních mezi primogeniturou
a sekundogeniturou stalo panství
Orlík s hradem Zvíkovem o rozloze
necelých 7 000 hektarů. Karel I. dědictví výrazně rozšířil. V roce 1804

zakoupil sousední Zalužany a o rok
později Zbenice a postupně i další
statky.
Po smrti zakladatele sekundogenitury se druhým knížetem
stal jeho nejstarší syn Bedřich
(1800–1870), známý jako „poslední
lancknecht“. Ten se v roce 1830 dědictví vzdal a poté prožil nesmírně
barvitý život. Mnohem větší význam měl z pohledu vývoje schwarzenberské domény jeho mladší bratr a třetí kníže Karel II. (1802–1858).
Díky sňatku s dědičkou rodu hrabat Vratislavů z Mitrovic, Josefinou,
získali Schwarzenbergové v jižních
a středních Čechách panství Čimelice, Tochovice a Osov. V roce 1847
koupil kníže Karel II. od maltézských rytířů sousední Varvažov,
a tak se mu podařilo spojit panství
Čimelice a Orlík do jednoho komplexu. Karel II. byl stoupencem tzv.
českého historického práva, což se
stalo rodovou tradicí. V roce 1843
pořádal ve svém pražském paláci
přednášky Františka Palackého
o českém zemském zřízení.
Velmi dlouhá a po všech stránkách významná byla éra stejno-
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jmenného syna Karla II. Nový
kníže Karel III. (1824–1904) dále
rozšiřoval rodovou doménu a přispěl ke scelení orlického velkostatku. V roce 1889 měl Orlík rozlohu
zhruba 17 tisíc hektarů. Kníže byl
velmi aktivním podporovatelem
českých národních snah a hlásil se
ke svému češství. V děkovném dopisu městu Smíchovu za udělení čestného občanství v roce 1871 napsal:
„Byť i kolébka mých předků nebyla vždy stála na březích Vltavy, byl
přece můj rod z lásky mých předků
vštípen k této památné zemi jako
ratolest z jiného stromu do zdravého kmene českého národa, s nímž
srostl v jeden celek, takže může jen
s českým národem kvésti a odpadnouti a s ním také pokvete a odpadne.“ Karel III. byl horlivým zastáncem českého historického práva a
blízkým spolupracovníkem vůdce
české politiky Františka Ladislava Riegra, členem řady národních
institucí, jako např. Společnosti
muzea Království českého (místopředseda). Významně se zasadil o
stavbu Národního divadla. Po císařově odmítnutí tzv. fundamentálních článků, které upravovaly postavení českých zemí v monarchii,
se v roce 1871 proslavil výrokem,
že bude hájit státoprávní samostatnost českého státu „až do těch hrdel
a statků“. Velmi aktivní byl také na
poli zemědělském a lesnickém.
Nástupcům Karla III. dopřál osud
jen málo času, aby mohli dějiny rodu
ještě před první světovou válkou výrazně ovlivnit. Karel IV. (1859–1913),
impulzivní „princ-Bum!“, byl stejně
jako otec aktivním politikem, v roce
1891 hlasoval spolu s mladočechy,
ačkoli jinak byl jejich odpůrcem,
proti tzv. Punktacím. Hlasoval tehdy dokonce proti svému otci, který
v tomto střetu podpořil staročechy.
V roce 1912 jako dědičný člen panské sněmovny kritizoval zahraniční
politiku Rakouska-Uherska, zejména její údajnou zahrocenost proti Jihoslovanům. České občanské
politiky ovšem v roce 1889 velmi
rozhořčil jeho výrok na půdě českého zemského sněmu, kde prohlásil
husity za „tlupu lupičů a žhářů“.
Odcizil si tehdy nejen mladočechy.
Měl velmi blízko k následníkovi
trůnu Františku Ferdinandovi d’Este, s jehož manželkou Žofií Chot-
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kovou byli orličtí
Schwarzenbergové
spřízněni.
Po
předčasné
smrti Karla IV., který zemřel na následky otravy krve
způsobené zraněním při lovu, se majetku ujal jeho syn
Karel V. (1886–1914).
Vystudoval pražské
akademické gymnázium a českou
právnickou fakultu
Karlovy univerzity.
Studoval též na národohospodářské
fakultě mnichovské
univerzity. Po smrti
otce se však musel
ujmout správy rodinného majetku.
Mezi jeho první
kroky patřilo zavedení češtiny jako
úředního jazyka na
statcích sekundo
genitury. Hlásil se
silně ke svatováclavské tradici. Byl
hluboce zbožným
člověkem, projevoval zájem o katolickou dogmatiku. Od roku 1910
byl ženat s Eleonorou hraběnkou
Clam-Gallasovou (1887–1967), s níž
měl dva syny, staršího Karla VI. a
mladšího Františka. Po vypuknutí první světové války narukoval a
již 6. září 1914 zemřel na balkánské
frontě na dyzentérii. Karlova předčasná smrt znamenala konec nadějí, které do něj vkládala část české
společnosti. Dobře je vyjadřují verše Adolfa Heyduka: „Byl’s láskou
lidu svého nesen v nebe, rád bych
byl zemřel tiše místo Tebe!“
V době smrti Karla V. byly jeho
nejstaršímu synovi Karlovi VI.
(1911–1986) tři roky. Správu majetku
převzal jeho prastrýc Bedřich princ
Schwarzenberg (1862–1936). Jako
mateřská poručnice pak syna zastupovala Eleonora, která se po válce
znovu provdala za Zdenka Radslava
Kinského. V meziválečném období
proběhla na schwarzenberském majetku tzv. první pozemková reforma,
v jejímž důsledku se rozloha rodinných statků snížila ze zhruba 23 tisíc
hektarů na 13 tisíc hektarů půdy.

Kníže Karel V.
Karel VI. se profiloval národnostně česky. Dokonce i korespondenci
s mladším bratrem Františkem vedl
v českém jazyce. Měl také českého
vychovatele. Jak později vzpomínal
František Schwarzenberg, byl prý
Karel již v mládí „starým člověkem“
a stranil se dětských zábav. Studoval
na českých školách. Podle rodinné
známé Cecílie Sternbergové Karel
VI. „tíhl víc k sepisování historických studií než k spravování svých
panství“. Byl autorem řady historických a heraldických prací. V roce
1939 publikoval Obrazy českého státu
od roku 1526 do roku 1918. Dílo bylo
psáno z českých národních pozic a
gestapo náklad zabavilo. Tehdy prý
Karel prohlásil, že šlechta musí být
připravena na léta, kdy „opět půjde do katakomb“. V roce 1941 pak
vyšla jeho velmi oceňovaná kniha
o české heraldice.
Vedle aktivit v organizacích české krajní pravice, v různých zájmových a jiných spolcích (např. v Selské jízdě, v meziválečném období
úzce spojené s agrárníky, která se
ale tradičně těšila přízni mnoha

11

Příběh Poradny sv. Apolináře/3
Lukášova cesta k závislosti
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bratr František, hrabě Edmund
Czernin, hrabě Jan Aehrenthal, hrabě Bedřich Kinský, hrabě František
Jindřich Dobrzenský a další. Mezi
duchovními pak vynikal řádový
prelát, kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze hrabě Antonín
Bořek-Dohalský, zavražděný v roce
1942 v Osvětimi. Podle státní bezpečnosti vedly Karlovy čilé aktivity
na půdě katolické církve k tomu, že
nebyl „mezi ostatními šlechtici pro
svůj přemrštěný klerikalismus příliš oblíben“. Evidentně to však platilo jen o některých, pokud vůbec.
V roce 1934 se Karel VI. oženil
s Antoinette, hovorově Antonií
Leontinou Fürstenbergovou (1905–
1988). Proč padla volba právě na
ni, není z pramenů jasné. Snad oba
sblížily obdobné zájmy, Antonie
studovala na Vídeňské univerzitě
dějiny umění. Seznámili se ovšem
údajně na honech, které pořádal
Karlův otčím hrabě Kinský. Podle Cecílie Sternbergové se Antonie

(familiérně „Toni“) postupně ujala místo manžela správy panství
a řídila je „s bystrou prozíravostí
a schopně“. Byla zřejmě ženou velmi ráznou, jak potvrzuje František
Schwarzenberg v dopisu staršímu
bratrovi: „Včera by bývalo krásné
pole působnosti pro Tvoji choť, ježto jsem musel vyhodit posluhovačku, která byla sprostá na Amálku.“
Karel VI. měl syny Karla a Bedřicha a dcery Marii Eleonoru a Annu
Marii. Osobnosti knížete Karla VII.
jsme věnovali článek v minulém
čísle, protože v prosinci slavil 80.
narozeniny. Tento významný český
šlechtic, politik a diplomat je také
velkým příznivcem a podporovatelem Řádu sv. Lazara. Proto mu české
velkopřevorství, které v loňském
roce také slavilo 80. výročí, udělilo
v prosinci 2017 své nejvyšší vyznamenání – zlatý záslužný kříž Pro
Fide et Merite.
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šlechticů) se Karel VI. před druhou
světovou válkou aktivně účastnil náboženského života. Zasloužil se o uvedení s Francií spjatého
laického, ekumenicky orientovaného Řádu sv. Lazara do českých
zemí. Bylo vedlejším produktem
I. celostátního sjezdu katolíků, který proběhl koncem června 1935.
Český katolicismus zde znovu projevil své sebevědomí, událostí spojených se sjezdem se ve svých uniformách účastnili také maltézští rytíři
a rytíři Božího Hrobu. Organizačně
se na zajištění sjezdu podílel bratr
Karla VI. František. Je pravděpodobné, že právě sjezd byl, vedle oživení
činnosti Řádu sv. Lazara ve světě,
hlavním podnětem pro Karlovu iniciativu. České velkopřevorství bylo
Karlem VI. založeno v roce 1937,
o rok později se pak jeho členové
představili na eucharistickém sjezdu v Praze papežskému legátovi
kardinálu Jeanu Verdierovi. Mezi
rytíři byli přední šlechtici, Karlův

Tímto článkem chci otevřít sérii živých příběhů od lidí, kteří se s poradnou seznámili a snaží se s vůlí
a kázní zužitkovat získané ve svých životech. Chci vás seznámit s „apolinářskými dětmi“. Příběhy lidí
z poradny jsou pozoruhodné a čímsi zvláštní až tajemné, stejně jako sama tato část Nového Města
Pražského.
dva mladí kluci po ochutnání něčeho, co jsme ještě nezažili. To nás přivedlo k myšlence, že může být ještě
něco lepšího, než je marihuana. Znali jsme žebříčky drog a věděli jsme,
že marihuana patří mezi ty nejslabší. Trávu jsme kouřili půl roku. To
jsme kouřili furt, než jsme přešli
k jiné droze. Přišlo různé experimentování s drogami. Samozřejmě, že smích po určité době začal
přecházet. Tak jsme měli potřebu
zkusit i jiné věci, např. různé halucinogeny jako LSD, lysohlávky, extázi, hašiš a pak přišel pervitin. Na
lehkých drogách jsme si užili strašně moc srandy, ale tvrdé drogy přinesly úplně jiné poznání a vnímání.
Můj kamarád Matěj, se kterým jsem
Jmenuji se Lukáš. Narodil jsem je matku, hodně unavenou. Tátova experimentoval v mladém věku, na
se v roce 1979 v Praze. Mojí matce absence je čím dál větší. Často chodí tom byl lépe než já, protože pro něj
bylo 18 let, když jsem se narodil. domů opilý, pracuje krátké a dlou- bylo důležitější studium než experiMůj otec byl o deset let starší. Táta hé týdny, pořád není doma. I pře- menty s drogami. Matěj vystudoval
pracoval jako číšník a matka měla sto jsem si ho velmi vážil a měl ho dvě vysoké školy a bydlí v zahraničí.
nedodělanou školu pro zdravotní rád. Těšil jsem se na každý víkend, Od té doby jsme se neviděli, občas si
sestry. Když mi byly dva roky, ro- až pojedeme na chalupu, kde jsem napíšeme přes facebook. Ve třetím
diče se rozvedli. Od ostatních vím, měl spoustu kamarádů. Na co jsem ročníku jsem měl velké problémy
že táta hodně pil, pak byl i zavřený se nejvíce těšil, bylo horské kolo. Po s pervitinem. Vyúční list jsem udělal
a matka vzhledem ke svému věku ukončení osmé třídy jsem nastoupil s velmi odřenýma ušima. Moje vešto se mnou nezvládala. Proto si pa- do prvního ročníku SOU, obor stroj- keré osobní věci a koníčky skončily
matuji, že jsem byl často sám, když ní mechanik. V té době začínám mít v zastavárně. V té době jsem ochutnal i heroin, který mě oslovil mnomi byly čtyři nebo pět let. První první zkušenosti s drogami.
třídu základní školy jsem vychodil
Už v prvním ročníku jsem mohl hem více než pervitin. Aniž bych si
v dětském domově. To byl rok 1986. na chalupu jezdit sám jako jediný uvědomoval, jak nebezpečný může
Matka byla ve vězení za příživnic- z mých vrstevníků. Táta byl v práci. heroin být, bral jsem ho dál. Svoji
tví. Do druhé třídy už jsem nastou- Myši mají pré. Tam se mohlo dělat, závislost na heroinu jsem si uvědopil do Prahy, kde si mě otec vzal do co jsme chtěli. V naší chalupě jsme mil asi až za čtyři měsíce každodenpéče. Bydleli jsme na Vinohradech se ve 14/15 letech setkávali s ciga- ního braní. Rozkrádání domácnosti
u jeho maminky. Táty jsem si hroz- retami a alkoholem a cítili jsme se bylo na denním pořádku. Bral jsem
ně vážil, že mě vytáhl z dětského dospěle. Mě ale alkohol nebavil, tátovi peníze, zlato, vše, co bylo po
domova. Během krátké doby jsem protože mně z toho bylo špatně ruce, co se dalo prodat. Pak jsem si
zapomněl na dětský domov a žil a cigarety mě vůbec nevzrušovaly, heroin začal aplikovat nitrožilně,
jsem běžným dětským životem jako neboť babička byla silná kuřačka abych ušetřil. A pak už to šlo jenom
ostatní děti ve třídě. Chodil jsem na a měl jsem to pořád pod nosem. z kopce.
fotbal, jezdil jsem na letní tábory, Můj tehdejší kamarád jednou přiv zimě na hory, lyžování a měl jsem nesl něco lepšího – marihuanu. Od
od otce vše, co jsem chtěl. Někdy první zkušenosti s touto drogou už
v sedmé nebo osmé třídě vnímám mne nebavilo jezdit na chalupu bez
Pokračování v příštím čísle
babičku, která mi vlastně zastupu- drogy. V záchvatu smíchu se válející
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řádové dílo

Předání správy majetku do rukou Karla VI. (stojí uprostřed) mateřskou poručnicí Eleonorou Kinskou
roz. Clam-Gallasovou (sedící uprostřed), 1933. V pozadí zámek Orlík.

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

Pojednání svaté Umilty z Faenzy
Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

V

rozkvětu mystiky 13. století až první pol. 14. století
byly záznamy přímé duchovní zkušenosti zachyceny buď křesťanským mystikem
samým, nebo přímými svědky události (viz např. „Knihy sester“, „Plynoucí světlo Božství“, „Meditace“
Markéty d’Oingt…). Zaznamenání

14

takovýchto duchovních prožitků
tzv. zástupným způsobem (tj. pod
jakousi patronací světců, blahoslavených, či takto uctívaných) tak bylo
spíše výjimečné. Autorka či autor
pak svou osobní zkušenost, z určitých důvodů nesdělitelnou, buď
„zahalují“ paralelami z Písma, nebo
ji transformují do různých literár-

ních forem. Podobně je tomu např.
v případě latinsky psaných Sermones Umilty z Faenzy.
Moderní badatelé se při zpracování života Umilty (1226–1310,
původním jménem Rosanese či
Rosanella Negusanti) opírají o její
latinský životopis přibližně z let
1311–1332, sepsaný pravděpodobně
augustiniánským řeholním kanovníkem, o italskou verzi z roku 1345
od vallombrosiánského mnicha
S. Ardentiho a o Sermones – autorkou diktované výroky z oblasti
duchovního života – a jejich kritická vydání. Rosanella pocházela ze
šlechtické rodiny ve Faenze, byla
provdána za místního šlechtice
a manželství bylo podle jednoho
z životopisů šťastné. Podobně jako
např. Angela z Foligna však toužila zcela se ponořit do duchovního
života a později dostává od nemocného manžela souhlas k odchodu
do kláštera Santa Perpetua, kde
přijímá jméno Humilitas. Její manžel se pravděpodobně připojil ke
klášteru jako terciář. Po nějakém
čase Humilitas klášter opouští, setkává se se společenstvím chudých
klarisek, později se stává rekluzou
v domě svého strýce ve Faenze,
a konečně přibližně v r. 1254 obdrží souhlas ke stavbě cely přiléhající
k vallombrosiánskému klášteru sv.
Apolináře ve Faenze. Zde dostává
po přibližně dvanácti letech asketického způsobu života v odloučení
od světa duchovní pokyn k založení
a stavbě domu pro ženy (Santa Maria Novella ve Faenze) se způsobem
života odpovídajícím řádu vallombrosiánů. Kolem roku 1280 jí její
duchovní patron sv. Jan dává pokyn
k opuštění tohoto domu a Humilitas se vydává v doprovodu dvou
společnic (jednou z nich byla Margareta z Faenzy, asi 1230–1330) na
nebezpečnou cestu přes Apeniny
do Florencie. Zde založila klášter
a kostel ke cti sv. Jana (na jehož stavbě se údajně sama podílela), byla
zvolena abatyší a byla již obecně
přijímána jako žijící světice. Odbor-
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ná literatura uvádí, že toto založení
vzkvétalo. Zde Humilitas roku 1310
umírá. Svatořečena byla 27. 1. 1720
papežem Klementem XI.
Patnáct dochovaných Sermones (pojednání, výroků) diktovala
Umiltà jiné mnišce pravděpodobně v posledních letech svého života v klášteře ve Florencii. Jsou buď
nazývána pouze slovy, resp. výroky, italský životopisec pak používá termínu pojednání, resp. kniha
o andělech a o duši. Sermones jsou
charakterizovány jako texty nabádající, zdůvodňující a apelující,
a svou podstatou jsou chápány jako
didaktické a meditativní (podle Catherine M. Mooney). Dochovaly se
v několika manuskriptech, přičemž
původní knížka byla uchovávána
mniškami v klášteře ve Florencii.
Je pravděpodobné, že texty kolovaly
mezi poměrně přesně vymezeným
čtenářským publikem a posluchačstvem. Koncem 16. století byly pořízeny kopie rukopisu ze 14. století,
následující kopie pak koncem 17.
a počátkem 18. století. K prvnímu
úplnému vydání Sermones došlo
v r. 1884 a v současnosti literaturou
nejvíce citované kritické vydání pochází z roku 1995 (Adele Simonetti).
Umiltà soustřeďuje v těchto textech pozornost na duchovní témata
a používá i emocionálně zabarvený
metaforicko-alegorický jazyk (např.
Kristova krev je představována řekami). Autorka prohlašuje, že záznamy nepocházejí z ní samé, avšak
z božské inspirace. Moderní badatelé se shodují, že autorka diktovala
tyto záznamy v jednoduché latině,
zabarvené jejím rodným jazykem
a nářečím.
Autorka sama zde nevystupuje
jako příjemkyně vizí, i když se občas o zjeveních nebeských bytostí
a různých alegorických postav
zmiňuje: je jasná, hovoří-li objektivně jakýmsi pololiturgickým
způsobem, své vlastní prožitky
však často zahaluje a jejími texty
pronikají podle odborných hodnocení formulace určité nevyjádřitelnosti. Především však se „skrývá“
za své oblíbené svaté a popisuje své
vlastní vědomí Nejvyšší Přítomnosti
prostřednictvím hymnů a reflexí,
především na velmi blízký kontakt
sv. Jana s Ježíšem. Odbornou literaturou je tento způsob charakte-
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rizován jako zástupný mysticismus
(B. McGinn). Příkladem autorčina
vyhýbání se (pro ni) nesdělitelnému je např. Sermo VI – hovoří zde
o příkladu a podobnosti. Zbožná
úcta Umilty k Ukřižovanému Kristu je zvláště zjevná v pojednáních
IV–VI, jejichž představy vyrůstají
z textů Písma sv. (především Jan
7:37-38 a 19:34–37). Autorka poté
svým vlastním způsobem upíná
pozornost na Kristův kříž jako na
jediný žebřík, po němž lze vystoupit k Otci (Sermones IV–VI); sedmá
a osmá část jsou popisovány jako
„stručné pojednání o Božských věcech“, v němž se autorka více přibližuje některým tradičním tematům
mystiky, jako např. jazyku kontemplace, vizi Nejsvětější trojice, ztotožnění se s Kristem v Eucharistii a tzv.
mystickému sňatku. Autorčina více
přímá vyjádření její hluboké zbožné oddanosti Kristu jsou pak zvláště zjevná v pojednání XI.
Předpokládaný okruh příjemců
je v textech oslovován „vážení posluchači“ a „bratři a sestry“ – zřejmě
se jednalo o společenství z řádu vallombrosiánů a autorka očekávala,
že texty budou hlasitě předčítány
i čteny meditativním způsobem,
a to případně kdykoli v budoucnosti (podle C. M. Mooney). V souhrnu
tedy bylo jejím cílem předat své
vlastní duchovní prožitky a pochopení duchovních skutečností vymezenému okruhu příjemců a možná
i širší veřejnosti.
Oba životopisy Humilitas vzniklé brzy po její smrti a opakovaná
vydání Sermones dosvědčují trvalý
zájem odborných kruhů i laické
veřejnosti o tuto postavu. Dokládají to kritická vydání a studie,
např. z roku 1995 (Adele Simonetti,
I Sermoni di Umilta da Faenza ...),
z roku 1969 (G. Cantagalli, Istituto
Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense, Rome), z roku
1996 (San Nevolone e Santa Umiltà
a Faenza nel sec. XIII., vyd. Domenico
Sgubbi, Faenza), ale i např. vydání
již z roku 1849 (S. Ardenti, Vita della
beata Umiltà…) a jiná zpracování.
Odborná literatura spatřuje
v průřezu života a díla Umilty
z Faenzy hlubokou zbožnou úctu a
touhu po Kristu a současně její základní tendenci skrývat své vlastní
duchovní zkušenosti za své oblíbe-

né patrony – anděly strážné, Blahoslavenou Pannu, Marii Magdalenu,
a především sv. Jana. Vlastní důvody pro neodhalování svých duchovních prožitků přímým, avšak tzv.
zástupným způsobem mohou být
povýtce hlubinného charakteru –
např. pocit vlastní nedostatečnosti,
a zvláště pak zřejmě nenacházení
vhodných výrazových prostředků
pro zachycení numinózního. Autorka pojednání nicméně sděluje čtenáři, že prostřednictvím těchto patronů
a v nich samých se jí dostalo přímého kontaktu s Nejvyším (Sermo XII):
„... a, bratři, byly mi dány dary z nebes, seslané nikoliv pouze viděním,
avšak také blízkým a přátelským
oslovením... A tito (svatí) patroni
jsou vhodnou, první a nejlepší naší
podporou a velkou pomocí. Otevřeli
nám mnoho tajemství nebe...“

Literatura:
L. Boriello a kol., Slovník křesťanských mystiků, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012;
M. M. Buben, Encyklopedie řádů
a kongregací v českých zemích, II. díl,
2. svazek – Mnišské řády, Nakladatelství Libri, Praha 2004;
H. Lawrence, Dějiny středověkého
mnišství, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2001;
B. McGinn, The Flowering of Mysticism, Crossroad Publishing Company, New York 1998.
Poznámka: Opatství ve Vallombrose založil asi v r. 1036 sv. Jan Gualbert (†1073) a pravidlo řádu bylo
schváleno v r. 1055 Viktorem II.
V současnosti je řád vallombrosiánů součástí benediktinské konfederace (M. M. Buben). Ženské domy
se s největší pravděpodobností objevily již ve 12. století (B. McGinn),
a Umiltà z Faenzy je považována za
jednu z hlavních postav ve vývoji
ženské větve tohoto méně známého
mnišského řádu.

Obrázek na str. 14:
Pietro Lorenzetti (1280–1348), část
jedenáctidílného oltářního polyptychu ze života svaté Umilty, 1341, Galerie degli Uffizi, Florencie.
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Markéta Doležalová (ed.):
Církev za totality – lidé a místa,
Ústav pro studium totalitních režimů,
Praha 2016, 368 str.
Pozoruhodnou publikaci pod tímto
názvem vydal v roce 2016 Ústav pro
studium totalitních režimů. Sborník sestavený ke stému výročí narození Heřmana Josefa Tyla (1914–
1993), opata premonstrátského
kláštera v Teplé, vězněného nacisty
i komunisty, zpracoval kolektiv jedenadvaceti autorů pod vedením
editorky Markéty Doležalové, která je v ústavu garantem projektu
Odboj a perzekuce křesťanů v době
nacismu a komunismu (1939–1989).
Autoři jednotlivých kapitol pečlivě zpracovali osudy pronásledovaných duchovních. Kromě opata
Heřmana Tyla se zaměřili např. na
kardinála Josefa Berana, biskupy

Štěpána Trochtu, Josefa Hloucha
nebo teologa Vladimíra Boublíka.
Samostatné kapitoly jsou věnovány
zkušenostem kněží (např. Dominika Pecky), řeholníků a evangelických duchovních z nacistického
i komunistického vězení, zničeným
církevním památkám, omezování
vojenské duchovní služby, náboženské výchovy ve školách i fungování
tzv. církevních tajemníků a dalších
státních orgánů, jejichž cílem bylo
zlikvidovat církev. Publikace obsahuje řadu archivních dokumentů
a dokladů o pronásledování křesťanů a bohatý poznámkový aparát.
Zásluhou Ústavu pro studium totalitních režimů tak byla zmapována
další část této tragické a přesto často zlehčované oblasti našich dějin.
—st

Ludmila Ourodová-Hronková:
Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska
Národní památkový ústav, ÚOP České
Budějovice, 2017, 287 str.
Výpravnou publikaci s podtitulem Proměna krajiny na vybraných
schwarzenberských panstvích v letech
1660–1930 připravil kolektiv autorů pod vedením Ludmily Ourodové-Hronkové. Autoři prozkoumali
při zpracování téměř 300letého
vývoje jihočeské krajiny obrovské
množství materiálu ze zámků Český Krumlov a Hluboká a Státního oblastního archivu v Třeboni.
V jednotlivých kapitolách se autoři
zabývají výtvarnými a literárními díly, zobrazujícími stav krajiny
na schwarzenberských panstvích

v různých dobách, ale také aktivitami majitelů panství v krajinářské
oblasti – budováním parků a obor,
hospodářských dvorů a samozřejmě úpravami a přestavbami sídel.
Několik kapitol je zaměřeno na
myslivost, průběh honů a loveckou
sezónu, ale i další společenské události. Pozornost je věnována oslavám, sportovním aktivitám, a také
pohřbům významných Schwarzenbergů. Samostatné kapitoly mapují
drobné církevní stavby, pomníky
a památníky. Zajímavý je také vznik
fenoménu turistiky v regionu ve
2. polovině 19. století. Publikace je
obohacena množstvím kvalitních
reprodukcí výtvarných děl a map,
dobových fotografií i barevných
snímků ze současnosti.
—red

Ian Kershaw: Do pekel a zpět
Evropa 1914–1949
Argo, Praha 2017, 528 str.
Ian Kershaw (*1943) je znám především svými díly o Německu
v období nacismu. Jeho vysoce ceněný dvojdílný životopis Adolfa
Hitlera vyšel i česky (Argo 2004
a 2015). Svou nejnovější práci věnoval obecné analýze dějin Evropy
20. století. Odstup, který si Velká
Británie vždy udržovala od kontinentální Evropy, se jí několikrát ne-

vyplatil – viz třeba Mnichov 1938 a
následující válku – nicméně umožňuje britským historikům daleko
uvolněnější vhled do minulosti, nezatížený národnostními nebo rasovými předsudky. Kershawova kniha
se toho drží a nabízí tak střízlivou
a objektivní kroniku převratných
událostí první poloviny 20. století, jejichž důsledky cítíme dodnes.
Autor chystá druhý díl pro období
1950–2017 k vydání v tomto roce.
—dav
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Listinář Řádu sv. Lazara
ve Svaté zemi

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

XIII.
1154, v Tiberiadě (?)
Ermengarda,
místohraběnka
Tiberiady (vicecomitissa de Tyberiade), společně se synem Gualteriem
a dcerou Hodiernou, darovala kostelu sv. Lazara (ecclesie beati Lazari)
v Tiberiadě a při něm pobývajícím
bratřím (fratribus ibidem commorantibus) dvě popluží (duas carruatas terre) v zemi řečené Mahum a
jakousi ves jménem Caliphum se
vším jejich příslušenstvím. Svědky
tohoto darování, které učinila pro
spásu své duše, jakož i duší svého
manžela Calona, svých dětí a rodičů, byli: tiberiadský biskup Herbertus; pán v Tiberiadě Guillermus,
kteří donaci potvrdili, dále pán z Gérinu Mahengot; Ivelors; Coscelinus;
Balduinus de Tonnins; Ludovicus;
Radulphus Romanus; Borellus; Robertus de Tosce; Helios de Baalum;
Hugo Anglicus; místohrabě Johannes; Johannes Sutor. Přítomen byl
i mistr špitálu (frater et magister
pauperum Sancti Lazari) Hicter.
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XIV.
1155, 3. července, v Jeruzalémě
Amauri (Amalricus) hrabě Askalonu (comes Ascalonitanus) svým
souhlasem stvrzuje donaci statku
jménem Zaythar (Zalibar) s deseti
plužinami, které Philippus Neapolský, pro spásu duše své i všech svých
předků a potomků, se svou manželkou Isabelou, matkou Stephanií, synem Rainerem a dcerami Helenou
a Stephanií, jakož i se souhlasem
svých bratří Guidona Francigena a
Henrica Bubala, věnoval na askalonském hradě před Amaurovým
bratrem, jeruzalémským králem
Balduinem, malomocným bratřím
u sv. Lazara v Jeruzalémě, kteří tam
slouží Bohu ke cti svatého Lazara
(fratribus leprosis Sancti Lazari de Jerusalem... in honore beati Lazari, Deo
ibidem servientibus), nyní pod vedením mistra Hugona de Sancto Paulo. Konfirmaci byli přítomni jako
svědkové: Hugo de Hibelino a jeho
bratr Balduinus; místohrabě Askalonu Gilbertus; Cocellinus de Samosach a jeho bratr Baldwinus; místohrabě Joppe Rainaldus s nevlastním
synem Adamem. Svědky donace
Filipa Neapolského byli: hebronský převor (prior sancti Abrahe) Rogerius; templářský mistr Andreas
de Monte Barro a templářští bratři
Seginus a Odo; Johannes de Valentinis; Adam Niger a jeho bratr Fulco; Cocelinus Marinus; Guillelmus
de Vendoma; Petrus de Miribello;
Hugo Normannus; Nicholaus de Bethleem. Rukou kancléře Radulfa.

XV.
1155, 1. února
Amauri (Amalricus) hrabě Askalonu (comes Aschilonis) pro spásu
své duše, jakož i pro spásu duše svého otce svaté paměti Fulka (Fulcho),
krále Jeruzalémského, jakož i pro
spásu duší všech svých živých i zemřelých příbuzných, daroval bratru svatého Lazara Jeruzalémského
(Sancto Lazaro de Jerusalem fratri),
totiž Hugonovi de Sancto Paulo,
který je nyní mistrem onoho místa, a všech malomocných tamtéž
sloužících Pánu na způsob konventu (nunc est magister loci illius et toti
leprosorum ibidem Domino servienti
modo conventui), jakýsi statek, jenž
je nazýván Mejesie, s deseti plužinami a dům, který mají v Askalonu, se zahradou, kterou mají tamtéž. Svědky byli: Hugo de Hibelino
a jeho bratr Balduinus; Jozelinus de
Samusach; místohrabě Askalonu
Girbertus a tamní kastelán Ghido;
místohrabě Joppe Rainaldus s nevlastním synem Adamem; Guilbertus Maraldus; Johannes Vaccarius;
Roardus de Joppe; Guillelmus de
Tyro; Carinus de Bolonia; Rodbertus de Sancto Kariletto; Hurellus;
Rogerius Galensis; Fulco Chataulanensis; senešal hraběte Seifredus;
mistr neapolského hradu (magister
castelli) Stephanus; Bartholomeus
Suessionensis. Rukou kancléře Radulfa.
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zprávy z komend

Posledním loňským hostem seriálu Čteme s přáteli dětem v nemocnici byla herečka Adéla Gondíková.
V prosinci proběhl v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech
dobročinný bazárek a také adventní koncert souboru Musica da
Chiesa. Čtení se sem vrátilo svým
čtvrtým ročníkem v úterý 23. ledna, kdy dětem četla spisovatelka
a publicistka Irena Fuchsová a mluvila s nimi o tématech svých knih

Moravská komenda uvítala velmistra

Ve dnech 15. a 16. února naši komendu poctil návštěvou v Olomouci J. E.
velmistr a velkopřevor českého velkopřevorství Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenicz, doprovázený J. E. baillim chev. Ondřejem Vankem a kancléřem chev. Petrem Řehořem. Na
čtvrteční večeři byl velmistr sezná-
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men se stavem moravské komendy
a s plány jejího dalšího rozvoje. Od
kancléře dostal první výtisk knihy
Svatolazarská úcta ve středověkých
Čechách. V pátek na pracovním obědě jsme s baillim chev. Ondřejem
Vankem diskutovali o detailech
přípravy zářijové generální kapitu-

i o životě spisovatelky. Pětadvacáté
čtení, stejně jako 24 předchozích,
zorganizovala ve spolupráci s nemocnicí spolusestra Kamila Malinská, DLJ. „Paní Irena Fuchsová je
velmi spontánní, komunikativní,
otevřená žena,“ říká Kamila Malinská. „Děti ji velmi pozorně poslouchaly, zejména starší skupina byla
jejím vyprávěním nadšená a živě
s ní diskutovala.“ V únoru pak dětem
četla herečka Ivana Andrlová. —red
ly na Moravě. Rád bych poděkoval
chev. Richardovi PodstatzkémuThonsern z Prusinovic a postulantovi Luďku Crhovi za neocenitelnou
pomoc při organizaci této významné návštěvy.
chev. Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ,
velitel moravské komendy
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Svatolazarská úcta ve středověkých
Čechách autorů cfr. Jana Adámka,
chev. Jana Royta a chev. Zdirada Čecha. Přinesené výtisky byly členy
pražské komendy ihned rozebrány.
V závěrečné diskusi o aktuálním
dění a situaci kolem „dopisu 100

katolíků“ jsme vyjádřili absolutní
podporu J. E. Dominiku kardinálu
Dukovi s přáním jeho dalšího působení na stolci sv. Vojtěcha.
MUDr. Michal Zahálka, KLJ,
špitálník

FOTO martina řehořová – člověk a víra

Camino se představilo v Karolinu

FOTO samuel truschka (2)

Opařanské děti čtení baví

Také v letošním roce uspořádali
v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků a v Českém svazu
stavebních inženýrů u příležitosti
tradičního tříkrálového setkání členů s koncertem Tříkrálovou sbírku.
Akci stejně jako v minulých letech
inicioval spolubratr Ing. Milan Čejka, SBLJ, stavební inženýr a pedagog, který je členem obou zmíněných sdružení. Ve prospěch Dětské
psychiatrické nemocnice v Opařanech se vybralo 8 460 Kč.
—red

Jour fixe 14. 2. zahájili mnozí členové pražské komendy v kostele
Nanabevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého na Karlově při mši
svaté u příležitosti zahájení půstu
a přijetí popelce. Poté si připomněli
třetí výročí Poradny sv. Apolináře,
která poskytuje bezplatné právní
poradenství klientům adiktologické kliniky VFN v Praze. Csr. Lenka
Šalamoun rekapitulovala tři roky
činnosti poradny, ale také nastínila plány do budoucna. Naše pomoc
byla v uplynulém období poskytnuta přibližně šedesáti klientům v tížívé živostní situaci. S radostí jsme
přivítali Mgr. Martina Vlčka, předního člena terapeutického týmu kliniky, který nám poděkoval za práci
poradny a vyzdvihl nutnou potřebu
této služby při návratu klientů po
léčbě závislosti do běžného života.
Díky chev. Petru Řehořovi, bez
kterého by kniha nevyšla, jsme měli
také jedinečnou příležitost poprvé
si prolistovat nádhernou publikaci

FOTO čssi

Stavební inženýři pomáhají řádu

Památku svého řádového patrona
si české velkopřevorství připomnělo 9. ledna na mši svaté v kapli sv.
Václava v pražské katedrále. Mši
sloužil řádový kaplan Pavel Porochnavec, ECLJ, homilii přednesl Mons.
Jiří Hladík, ECLJ. Po požehnání přítomní uctili u řádové pamětní desky v Thunovské kapli památku spolubratří perzekvovaných za obou
totalit a pomodlili se za nedávno
zesnulého chev. Antonína Schauera
a další zemřelé členy řádu. Po mši
svaté následovala večeře a přátelské
posezení v klubu Ambix na Malé
Straně.
—red

Třetí výročí Poradny sv. Apolináře

FOTO dpn opařany

K poctě sv. Basila Velikého

zprávy z komend

Až do konce února byla v křížové
chodbě pražského Karolina k vidění výstava fotografií z loňské pouti
Camino na kolečkách vozíčkáře Honzy Duška, CompLJ, a jeho přátel.
Expozici tvořilo 29 fotografických
panelů dokumentujících radosti
i strasti 29 dnů pouti. Výstavu zahájila 5. února hojně navštívená slavnostní vernisáž. Autor výstavy Petr
Hirsch, CompLJ, poděkoval Karlově
univerzitě za krásný výstavní prostor, přítomnému baillimu českého
velkopřevorství Ondřeji Vankemu,
GCLJ-J, za podnět k uspořádání výstavy a všem dalším partnerům za
pomoc s expozicí. Spolubratr Prof.
Jan Royt, KLJ, prorektor Univerzity
Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost,
přivítal na půdě univerzity všechny
„poutníky a lodníky, z nichž mnozí považují za svého lodivoda Pána
Boha“ a zdůraznil význam poutních
míst a poutí pro duchovní život
křesťanů. Jan Staněk z Domova sv.
Josefa v Žirči u Dvora Králové, jedi-
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ného lůžkového zařízení v ČR pro
pacienty s roztroušenou sklerózou,
ocenil Camino na kolečkách jako
povzbuzení a motivaci pro nemocné. Následovala beseda s poutníky
s promítáním fotografií. Vernisáže se zúčastnila řada významných

hostů, např. profesorka Marie hraběnka Bořek-Dohalská, nositelka
stříbrného kříže ČVP Pro Fide et
Merite za šíření dobrého jména
řádu.
—red
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heraldické střípky

Hebert de La Pleignière
Na modrém štítě tři zlatá granátová
jablka. Pod štítem kříž a kolana spojených řádů Panny Marie z Hory Karmel a svatého Lazara.
V roce 1697 byl do spojených
řádů přijat pan Pierre Hebert de La
Pleigniere, úředník, a v roce 1723
pan Pierre Constantin Hebert de
La Pleignière, královský mušketýr.
Další příslušníky rodu staré seznamy neuvádějí. Velkokancléř Guy
Coutant de Saisseval ve své knížce
o novodobé historii Řádu svatého
Lazara (Les Chevaliers et Hospitaliers
de Saint Lazare de Jérusalem de 1789
à 1930, sine loco, 1984) jmenuje mezi
předrevolučními řádovými členy,
kteří se dožili restaurace řádu, nějakého pana Héberta de Pleignières
(sic!), bez křestního jména, přijatého do řádu v roce 1757, který zemřel
jako třiadevadesátiletý doyen řádu
v roce 1815. Jenže v roce 1757 nikdo
toho jména do řádu přijat nebyl,
nebo alespoň není údaj o tom k nalezení ani v seznamu členů (Les Ordres de Saint Lazare de Jerusalem et
de Notre-Dame du Mont-Carmel aux
XVIIe et XVIIIe Siecles, Paris 1992),
ani v Erbovníku (Armorial de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint
Lazare de Jerusalem, sine loco, 1983).
Takže někam se vloudila chybka.
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Vincent de Lusignan-Mamachy (*1697, OSLJ 1721, †1786)
Rodový erb: Devětkrát stříbrně a modře dělený štít, korunovaný a podložený křížem a kolanou spojených řádů
Panny Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma. Po stranách
jako štítonoši dvě mořské panny, dole
deviza POUR LEALTE MAINTENIR.
Erb prošel velmi složitým vývojem, protože příslušníci rodu panovali postupně na několika trůnech
(v Arménii, Kypru a Jeruzalému),
nejznámější a nejobvyklejší variantou je překrytí
figury rodového štítu červeným lvem (Arménie). Deviza
je (s jistou licencí) převzata
z lusignanského rytířského
Řádu meče.
Někdy bývá
jméno psáno Mamachy de Lusignan. Pan Vincent byl naturalizovaný Francouz narozený na řeckém
ostrově, voják, námořník, komisař
galér v Marseille, dvořan (Maître
d’hôtel) královny Marie Leczinské,
na jejíž přímluvu byl přijat do spojených řádů. Snad mimořádný způsob
přijetí způsobil, že nebyly dodrženy
všechny řádové zvyklosti a štít, který mu je vyhrazen v řádovém erbovníku, zůstal prázdný. Vlastně by
bylo lepší psát, že mu byl řád udělen,
než že do něho byl přijat, protože
v té době řád nebyl nějakým duchovně zaměřeným společenstvím, ale
vyznamenáním spojeným s rentou.

Připravuje Croix Amaranth

Johan af Puke (*1751, OSLJ 1804,
†1816)
Červeně a černě šikmo dělený štít se
zlatým lemem. V něm devět černých
dělových koulí a dva hořící granáty,
ve štítě stříbrný člun mezi dvěma zlatými pětihrotými hvězdami. V klenotu planoucí srdce prostřelené dvěma
šípy, vše zlaté, mezi dvěma švédskými
prapory (modrý list se žlutým heroldským křížem). Pod štítem kříže švédského Řádu meče (na žluté, modře lemované stuze), Řádu svatého Lazara
(na zelené stuze) a francouzského Vojenského záslužného řádu (na modré
stuze). Štítonoši dva rytíři v plátové
zbroji s červenými chocholy, držící
zlaté veslo, deviza IHÅRDIG OCH
PÅLITLIG. Později byl erb rozmnožen
o komplikovaný spodní štít a dva další klenoty.
Admirál Johan af Puke, jeden
z nejslavnějších švédských mořeplavců, udatný i úspěšný voják
postupně ve francouzských a švédských službách válčil proti Angličanům a pak proti Rusům a Finům.
Neohrožený objevitel nových zemí
a cest v severských mořích dostal
svatolazarský kříž od krále v exilu,
v porevoluční době, kdy se jeho nositeli stalo několik ruských a švédských kavalírů spolu se svými panovníky. Řád už se jmenoval jen po
svatém Lazarovi a mohl být, jak je
vidět, udělen i pravoslavným a luteránům. Švédský Řád meče (Svärdorden) mu byl udělen opakovaně, vždy
ve vyšším stupni, takže prošel celou
řádovou hierarchií od rytíře po rytíře velkokřižníka, a byl povýšen napřed na barona, pak na hraběte.
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Nizozemský mistr Klanění tří králů v Pradu:
Uvedení Páně do chrámu, cca. 1470/1480, olej na dřevě, 57,9 × 47,8 cm, National Gallery of Art,
Washington, D.C.

