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Návrat
kardinála Berana

GENERÁLNÍ KAPITULA POLSKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ
Členové polského velkopřevorství, které se konstituovalo v loňském roce po sedmi letech společné
cesty s českým velkopřevorstvím, se sejdou ve dnech
8.–10. června v Krasiczynie. V pátek 8. 6. proběhne vigilie postulantů, v sobotu 9. 6. od 10:00 zasedá generální kapitula a od 16:00 se v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně v Przemyśli koná slavnostní mše svatá
s investiturou. Na investituru a samozřejmě také na

setkání s polskými spolubratry jsme srdečně zváni.
Účast potvrdili velmistr řádu, bailli a kancléř českého
velkopřevorství. Máte-li zájem pozdravit a podpořit
polské spolubratry, konkatujte co nejdříve kancléře
polského velkopřevorství Jana Szmyda, KCLJ na adrese jan.szmyd@op.pl. Přihlášku a další informace si
můžete vyžádat u bailliho Ondřeje Vankeho, GCLJ-J,
nebo u kancléře Petra Řehoře, KCLJ.
—Velká rada

Náš vážený spolubratr Ing. Jan Hora, BLJ, se narodil 7. května 1953 a oslaví tak toho dne
své 65. narozeniny. Jan je dlouholetým členem Junáku – českého skautu a právě díky jeho
aktivitě s mladými členy této organizace úspěšně proběhlo mnoho akcí pořádaných pod
hlavičkou Lazariánské pomoci. Do dalších let mu přejeme zejména hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě, ale i radosti a naplnění ze služby pro náš řád.

P. Mgr. Miroslav Jan Nepomuk Martiš, SChLJ, oslaví 13. května krásné 50. narozeniny.
Otci Miroslavovi za všechny členy našeho řádu co nejsrdečněji blahopřejeme k tomuto
životnímu jubileu. Zároveň se u Boha přimlouváme, aby mohl s jeho pomocí nadále naplňovat své poslání Božího pastýře i ve svém novém působišti – ve farnosti Bor u Tachova.

V sobotu 19. května oslaví půlkulaté 55. narozeniny náš milý spolubratr a nově ustanovený velitel pražské komendy, MUDr. Michal Zahálka, KLJ, který doposud úspěšně vykonává funkci špitálníka řádu. Michalovi přejeme do dalších let mnoho úspěchů na poli medicínském a v nemenší míře s pomocí Všemohoucího i neutuchající elán v nové řádové
funkci.

RADOSTNÁ ZPRÁVA
Dne 27. 2. 2018 se našemu spolubratru Mgr. Janu Zelenkovi, BLJ a jeho manželce Kamile
v Písku narodil prvorozený syn Jan. Malému Janovi přejeme hodně zdraví a štěstí do celého života a rodičům co nejvíce radosti z milé ratolesti.
Viktor P. Sušický, KLJ-J

!

ZRUŠENÍ DEVIZOVÉHO ÚČTU
Na základě rozhodnutí Velké rady ze dne 10. 1. 2018 byla začátkem dubna vypovězena smlouva českého velkopřevorství s bankou o vedení účtu v eurech. Důvodem ke zrušení tohoto
účtu je úspora bankovních poplatků za vedení účtu. Finanční prostředky byly převedeny na
korunový účet velkopřevorství.
—red
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Roman Albrecht, Člověk a víra

Christos voskres!
Vážené řádové dámy, vážení pánové, bratři a sestry,
leckoho z nepraktikujících katolíků, či lidí ze světa, překvapí, že větším
svátkem než Vánoce jsou Velikonoce. Vždyť Vánoce jsou tak líbivé, příjemné,
oslavy nad malým děťátkem, návštěvy „betléma“. Velikonoce se svou připomínkou poslední večeře jsou svědectvím o zradě, velkopáteční obřady o nesmírném
utrpení a teprve obřady Bílé soboty jako by dávaly naději. Ale i skutečnost
Vzkříšení je nesrozumitelná pro Ježíšovy současníky i pro nás.
Rádi bychom si to, co se stalo, nějak zlidštili, a tak vyvěšujeme cedule, že
smrt není konečná, ale přestupní stanice. Oj, to by bylo bezvadné. Jenže umřít
a jít jinam není jako se přestěhovat z Černošic do Kladna. Jediné, co trochu
pomůže, je uvědomit si, že Kristus je ve mně a já v něm. Tím víc, čím víc to
dovolím, tím víc, čím víc se zbavím sobeckosti. „Abychom už nežili pro sebe
sama…“ říká se v jedné prefaci. Ježíš utěšuje své současníky, aby se nebáli. Život
s Ním a v Něm nám otevírá pochopení velikonočního tajemství.
Svatý Pavel říká, že jestliže Kristus opravdu nevstal z mrtvých, marné je vše
ostatní. Proto se křesťané na Východě zdraví „Christos voskres“ a odpovídají
„Voistinu voskres“. Kristus vstal z mrtvých, opravdu vstal.
Pokusme se jít životem jako svědci. Náš řád nám dává jedinečnou příležitost,
jak nemyslet jen sám na sebe. Nejsme spolek, ale společenství. Nikdo nás nemůže zakázat, pokud se nebudeme bát. Nikdo nás nemůže vyštvat ze společenství
církve. Možná nebudeme mít klubovny, kostely, kanceláře. Ale budeme mít
jeden druhého a všichni dohromady budeme mít Krista. Kéž to Bůh dá.
P. Milan Badal, ECLJ, osobní děkan

aktuálně
Francouzské velkopřevorství soukromým sdružením křesťanů
Dne 1. dubna 2018 J. E. Jacques Blaquart, sídelní biskup orléanský, slavnostně předal dekret, stvrzující jeho rozhodnutí z 2. února tohoto roku,
deklarující udělení kanonického statusu soukromého sdružení křesťanů
Francouzskému velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského.
Pan biskup Blaquart při homilii v katedrále Svatého Kříže výslovně ocenil činnost řádu ve Francii, přesahující hranice diecéze, ale také skutečnost, že Orléans v řádových dějinách měl, v současnosti má a vždy bude
mít zcela výjimečné a nezastupitelné místo. Vždyť historicky měl řád sídlo
v nedalekém Boigny-sur-Bionne a vrcholní představitelé řádu jsou tak úzce
s tímto městem spjati rodinnými vazbami. Veřejné slavnostní vyhlášení
v zaplněné katedrále vyvrcholilo předáním dekretu, který převzal J. E.
pplk. Philippe Jourdain, GCLJ, představitel francouzského velkopřevorství
a velký kapitulář Řádu sv. Lazara.
V biskupském znaku o. biskupa Blaquarta můžeme spatřit dvě podané
ruce – i to je symbolické, protože zde vidíme další nabídku a pozvání vlivného církevního hodnostáře ke spolupráci na naplňování charitativních
úkolů Církve pro nemocné a potřebné, stejně tak jako vůli a otevřená srdce
k jednání se všemi znesvářenými, kterým nabízíme spolupráci ku prospěchu Kristovy církve.
Francie tak následuje další země na cestě k získávání církevního statusu, započaté před 6 lety českým velkopřevorstvím a úspěšně rozšiřované
bratrským polským velkopřevorstvím našeho řádu.
Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli

1

slovo bailliho

aktuálně

2

2/2018

FOTO: Matina Řehořová, Člověk a víra

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství

Životní jubileum profesora Petra Piťhy
Mons. prof. Petr Piťha, významný
český pedagog, lingvista, spisovatel, ale především kněz, oslavil 26.
března své 80. narozeniny. U příležitosti svého životního jubilea
obohatil prof. Piťha seznam svých
vědeckých a duchovních děl o sbírku básní nazvanou Triptych na oltáři Lásky (recenzi najdete v rubrice
Doporučujeme), kterou představil
3. dubna v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6. K zástupu gratulantů jsme se
připojili také my, zástupci Českého
velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. K panu profesorovi chováme hlubokou úctu. Mons.
Piťha je dlouholetým příznivcem a
přítelem řádu, pomáhá s přípravou
duchovních obnov a koncelebruje
řádové mše svaté. Za jeho pomoc a
spolupráci mu české velkopřevor-

ství v prosinci 2016 udělilo stříbrný
záslužný kříž Pro Fide et Merite.
Přejeme oslavenci pevné zdraví,

energii a inspiraci pro další práci
a především Boží požehnání.
Petr J. Řehoř, KCLJ

FOTO: Karla Mornstein-Zierotin

Vážení spolubratři, vážené spolusestry,
české velkopřevorství již delší dobu uvažuje o možnosti mít svůj
řádový kostel v Praze. Pevněji tak zakotví v rámci pražské arcidiecéze,
ale hlavně získá důstojné prostory pro konání řádových bohoslužeb
a pobožností, řádových setkání, přednášek, případně výstav nebo
koncertů. V minulém roce jsme intenzivně jednali o možnosti využívat pro tyto účely kostel Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána
v Nerudově ulici v Praze, nyní spravovaný Kongregací Nejsvětějšího
Vykupitele (redemptoristy).
Na zářijové generální kapitule ČVP v Písku jsme vyslechli informace o aktuálním stavu jednání a diskutovali jsme o dalším postupu. Hlavním požadavkem samozřejmě bylo, aby finanční náklady,
spojené se zapůjčením kostela, byly rozumné. Protože jejich výše tehdy
ještě nebyla zcela vyjasněna, navrhl jsem, aby oprávnění členové ČVP
mohli o záležitosti hlasovat formou per rollam (tedy korespondenčně),
až budou skutečná čísla k dispozici. Generální kapitula tento návrh
přijala a pověřila Velkou radu pokračovat v jednání v zájmu ČVP.
Po dalších několika měsících složitého vyjednávání dospěla Velká
rada s redemptoristy ke konsensu. Konečnou podobu Dohody o užívání prostor kostela sv. Kajetána jsme v polovině března rozeslali per
rollam všem kapitulárům, aby mohli hlasovat, zda přijímají předložený návrh, souhlasí s ekonomickými závazky v dohodě dojednanými
a zmocňují statutárního zástupce k podpisu dohody. Do stanoveného
data (31. 3. 2018) hlasovalo 36 kapitulárů (86 % oprávněných členů) –
34 se vyjádřilo pro, 2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek
hlasování byl zveřejněn formou protokolu, který Velká rada vzala
4. dubna 2018 na vědomí.
Dohoda předpokládá následující podmínky: české velkopřevorství
se zavazuje složit jistotu ve výši 100 000 Kč jako vratnou částku pro
případ ukončení smlouvy. Čtvrletně budeme hradit příspěvek za užívání kostela ve výši 1 000 Kč a náklady za energie a služby (teplo, el.
energie, plyn, vodné a stočné, odpady). Tyto poplatky budou hrazeny
čtvrt letními zálohami ve výši 9 000 Kč s vyrovnáním dle skutečné
spotřeby energie a využití služeb. Nyní očekáváme schválení dohody
orgány redemptoristů, po němž bude moci následovat podpis dohody
oběma stranami.

Dne 12. dubna 2018 pozval Mons.
prof. Petr Piťha vybrané členy moravské komendy na oslavu svých
80. narozenin do Arcibiskupského
paláce v Olomouci. Všechny nás
potěšilo, že naši komendu podpořil
svou přítomností i J. E. bailli chev.
Ondřej Vanke. Dále se účastnili
chev. Richard Podstatzký Thonsern
se svou chotí Martinou, cfr. plk.
Vojtěch Prýgl, kpt. Luděk Crha, za
spolupracující Korunku Luhačovice paní Veronika Záhorská Plachá,
Karla Mornstein-Zierotin a chev.
Zdeněk Kučera.
Shodou okolností jsme měli možnost pohovořit delší dobu s prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem, který je věřícím katolíkem
a v letech 1991 až 1993 byl sekretářem našeho duchovního převora,
otce biskupa Františka z Lobkowicz.
V nádherných prostorách paláce
jsme se nejprve zaposlouchali do
hlubokých veršů z nové knihy pana
profesora Triptych na oltáři Lásky
a poté jsme v Andělském sále v úzkém kruhu spolu s Jeho Excelencí
arcibiskupem Janem Graubnerem

a jeho pomocnými biskupy připili
jubilantovi na zdraví a popřáli mu
Boží požehnání. Děkujeme otci arcibiskupovi za jeho pohostinnost a
zejména pak za jeho rady, vyzývající ke konání v duchu Kristovy lásky.
Při večeři moravské komendy
jsme pak měli mnoho podnětů

k přátelské diskusi – zdali vždy konáme ku prospěchu Církve a její
jednoty, přičemž jsme si museli přiznat, že ne vždy pohlížíme na řádové věci ze zorného úhlu Boží lásky.
Je na nás, abychom tak činili.
chev. Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ,
velitel moravské komendy
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Cleveland, Ohio, 1. 5. 1966

Ke dni svěcení
Jan Zahradníček

Zbytečno zlato pozlacovat,
zbytečno zdvíhat rukama slov,
co samo sebou už daleko svítí.
Zde slavit – znamená proti srsti
času říkat slova svá.
Objeví se mnoho prachu farizejstvím
přihlazeného,
svrab po kůží rozlezlý jak mapa držav
knížectví pekelných
i lysá místa naprosté netečnosti,
zatím co z vyloupených svatostánků
se hostie kutálejí.
Neříkejme – na stolci osiřelém dlouho
už očekávaný.
Stejně je pravda, že ho nečekal nikdo
a že ho nevítají průčelím slavnostně
ozářeným,
ale jen zadní stěnou s pavlačemi a dvorky
dne nejvšednějšího,
tak jak se sluší na knížete přicházejícího
tamodtud,
na jednoho z těch povolaných na hostinu,
svatební,
jemuž řečeno – posedni výš!

Návrat
pastýře
země své

Nikdo se neschová v domech stavěných
na písku nejistot,
co se žulově tváří, nikdo si neobleče více
než půli pláště, kterou dal mrznoucímu.
Připravte se! Pečeť slunce –
Eucharistie nepřijímaná
mrazivě praží. Zbudou jen kosti a plamen
Ducha
svinující se v podobu Růže prvotné.
Zbude jen nářek po pravdě zavržené.
(8. 12. 1946)

Báseň Jana Zahradníčka předznamenává složitou dobu, kdy papež Pius XII. jmenoval
do čela místní katolické církve rektora pražského semináře Josefa Berana. Jak bývá
v Čechách zvykem, mnozí reptali, neboť si na biskupském stolci představovali spíš
někoho jiného. Někteří význačnějšího teologa či módního reformátora, jiní obratnějšího rétora nebo někoho z řad kněží, kteří byli politicky aktivní v lidové straně. Další
za touto volbou pro změnu spatřovali aktivity komunistů, kteří se s Josefem Beranem
znali z koncentračního tábora Dachau a prý volbu ovlivnili v naději, že jej později
budou snadno ovládat. Lze si ovšem jen těžko představit, že by právě Pius XII. naslouchal radám komunistů, či dokonce podléhal jejich politickému tlaku. Stejně tak čas
ukázal, že arcibiskup Beran byl vším jiným než loutkou v komunistických rukách.

V

Stanislava Vodičková
Ústav pro studium totalitních režimů
Foto archiv Arcibiskupství pražského
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Zas berla a prsten – klenoty vylovené
ze stříbrného ponoru víry nepřetržitě
kříšťálové
viditelně září kalným šerem dnů
přikrčených,
aby se potom nemohli vymlouvat,
že nikde
neznamenali gesto už od časů Genese
rozhrnující světlo a tmu, že neslyšeli
hlas pastýře země své.
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sobotu 29. prosince 1888 se manželům
Marii a Josefu Beranovým narodil prvorozený syn Josef. Křest obdržel 9. ledna
1889 v tehdejším arciděkanském chrámu
sv. Bartoloměje v Plzni a zde také po čase
přijal první svaté přijímání a biřmování. V roce 1907
maturoval na zdejším gymnáziu a po prázdninách odjel studovat teologii na papežskou univerzitu De Propaganda Fide. První část vzdělání dovršil 30. listopadu 1909 získáním bakalaureátu. O dva roky později se
připojil k III. řádu sv. Dominika a přijal řádové jméno
Tomáš. Vysvěcen na kněze byl 10. června 1911 v bazilice sv. Jana v Lateráně a svou primici sloužil v kostele
sv. Jana Nepomuckého u České koleje o den později.
Dne 2. prosince 1911 získal licenciát a pětiletou formaci dovršil 26. června 1912 doktorátem teologie. Celé
římské období znamenalo pro Josefa Berana velkou
zkušenost. Seznámil se s univerzální dimenzí církve
a získal široký intelektuální rozhled.
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Do vlasti se vrátil v červnu 1912 a zde slavil primici
5. července 1912 v kostele sv. Bartoloměje v Plzni. Svou
pastorační činnost začal v duchovní správě v Chyši
na Žluticku. Po dvou letech byl přeložen na Prosek
a v roce 1914 do Michle. V červenci 1917 Karlova Univerzita nostrifikovala jeho doktorát, což mu umožnilo
přijmout místo katechety v Ústavu sv. Anny. Po osmi
letech se stal jeho ředitelem a v této funkci spravoval
řádové školy a ženský učitelský ústav. V roce 1927 byl
za zásluhy jmenován arcibiskupským notářem. Jeho
činnost nebyla jen úzce zaměřena na pedagogickou
práci s mládeží. Hojně publikoval, přednášel, aktivně
vykonával pastoraci, stal se vyhledávaným exercitátorem a zpovědníkem. Jeho obliby mezi věřícími si všimli představení arcibiskupského semináře a vyzvali jej,
aby se ujal role zpovědníka v seminárním kostele sv.
Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
V roce 1929 se stal Josef Beran asistentem na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zde také obhájil 20.
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„

„Považuji to za velké štěstí, že
mohu něco trpět pro Pána Ježíše; jsem si jist, že tak pomáhám
duším, které mi byly svěřeny.“

Messina, 20. 10. 1965
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dubna 1932 svou docenturu a od října 1934 mu byla
udělena kanonická mise pro obor pastorální teologie.
V roce 1933 byl jmenován rektorem pražského semináře a od té doby nesl hlavní odpovědnost za formaci
budoucích kněží.
Úřadu se ujal v nelehké době, kdy se v sousedním
Německu dostal k moci Hitler. Ve společném českoněmeckém semináři se začaly projevovat první národnostní nepokoje mezi studenty. Po anšlusu Rakouska
situace eskalovala. Devatenáct sudetoněmeckých
bohoslovců nejvyššího ročníku vstoupilo do Sudetoněmecké strany. Papež Pius XI. rozhodl, že za těchto
okolností jim bude odepřen souhlas s vysvěcením.
Studenti nakonec svou deklarovanou příslušnost ke
straně zrušili, avšak událost přispěla k ještě větším
národnostním neshodám v semináři.
Mnichovský diktát přinesl změnu i pro pražský
seminář. Kardinál Kašpar rozhodl, že studenti, kteří
přijali říšskoněmecké občanství, přesídlí do samostatného konviktu. Po nastolení protektorátu Čechy
a Morava pokračovala teologická fakulta i seminář
v běžné činnosti až do října 1939, kdy u příležitosti
svátku Československé republiky proběhla v Praze
masová manifestace proti okupaci, která byla násilně
potlačena. Následný pohřeb studenta Jana Opletala
opět přerostl v mohutnou protiněmeckou demonstraci, na niž nacisté reagovali uzavřením vysokých škol
a zatýkáním na vysokoškolských kolejích včetně dejvického semináře.
Od počátku okupace se o rektora Josefa Berana intenzivně zajímalo gestapo. Pozornosti neunikla jeho
formace v Římě, působení v semináři před Mnichovem, obliba mezi věřícími a příslušnost ke katolické
inteligenci. Výhružky zatčením se naplnily v době
druhého stanného práva, kdy si 6. června 1942 pro
rektora Berana přišlo gestapo. Následovala domovní
prohlídka, brutální výslech a uvěznění v pankrácké
věznici. Josef Beran předpokládal, že bude v nejbližších dnech popraven, čekala ho však jiná cesta. Gestapo na něj uvalilo „ochrannou vazbu“ a převezlo ho
z Pankráce do věznice v Malé pevnosti Terezín a poté
začátkem září do koncentračního tábora Dachau.
Na trestanecký šat dostal červený trojúhelník, který
označoval politického vězně s registračním číslem
35844. Mnozí duchovní už tehdy v lágru v Beranovi
viděli budoucího arcibiskupa, o čemž píše ve své knize rakouský kněz a bývalý spoluvězeň Johann Lenz:
Nezapomenutelná zůstane jeho laskavá skromnost, vysoká inteligence a nadnárodní postoj. Jeho v každém ohledu
kněžské a sociální postoje ho přímo předurčovaly nejen
za vůdce církve, ale také za mučedníka, jehož bude pronásledovat satan a jeho pomocníci. Koncentrační tábor
Dachau osvobodila americká armáda 29. dubna 1945.
Návrat z koncentračního tábora vnímal Josef Beran
jako dar a pobídku do další práce. Nejdříve spěchal
domů za maminkou, ale už 25. května 1945 se vrátil
do Prahy ke své práci. Znovu se ujal řízení semináře,
sháněl peníze na provoz semináře, prostory i profesorský sbor na prázdninové přednášky. Zapojil se také
do pastorace v dejvické farnosti, kázal na poutích, na
národních slavnostech a manifestacích, zpovídal, vy-
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učoval a pořádal kurzy katolické výchovy. Vybudoval
Arcidiecézní pastorační ústředí, stal se místopředsedou Katolické akce a zástupcem pražského ordinária
při Arcidiecézním svazu katolické charity. Před začátkem nového semestru v roce 1945 byl ustanoven
řádným profesorem pastorální teologie na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Od úmrtí kardinála Kašpara v roce 1941 zůstal pražský arcibiskupský stolec neobsazený. Papež Pius XII.
jmenoval 33. pražským arcibiskupem Mons. Josefa Berana, jenž v extrémních podmínkách koncentračního
tábora osvědčil pevnost charakteru a věrnost Bohu,
církvi a národu. V neděli 8. prosince 1946 přijal Josef
Beran v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení.
Jeho světiteli se stali Saverio Ritter (1884–1951), apoštolský internuncius v Praze, Mořic Pícha (1869–1956),
biskup královéhradecký, a Antonín Eltschkner (1880–
1961), pomocný biskup pražský. Zároveň byl nový
pražský metropolita intronizován.
Jeho věrnost Bohu, Petrovu nástupci a církvi čekala
další zkouška. Vůči nově nastupující totalitní moci se
vymezil již 24. února 1948 v pastýřském listu: Nemlč,
arcibiskupe, nesmíš mlčet! V Lidové demokracii a Svobodných novinách vyšel tento pastýřský list jako úvodník 25. února. Jeho výzvu však přehlušily převratové
události, které nabraly rychlé obrátky. Nejprve byly
zlikvidovány demokratické elity a politická opozice,
poté přišla na řadu katolická církev. Arcibiskup se
v jednáních se státem snažil prosadit podmínky fungování církve a požadoval její vnitřní autonomii podle
platného modu vivendi, zatímco komunisté usilovali
o odtržení církve od Vatikánu a vytvoření národní
církve, kterou by řídili prostřednictvím loajálních
kněží. Neslučitelné představy obou aktérů nakonec
vedly k ukončení jednání. Stát rozpoutal brutální teror: nezákonnou internaci biskupů, monstrprocesy,
likvidaci řeholních společenství a svévolné zatýkání
„reakčních“ duchovních i laiků.
Arcibiskup Beran byl od 19. června 1949 držen v internaci ve své rezidenci. Od 7. března 1951 začalo období jeho čtrnáctileté internace. Krátce pobyl v Roželově
u Rožmitálu, odkud byl tajně převezen na neznámé
místo. Podmínky života v internaci se v mnohém
podobaly vězeňskému režimu, ale navíc obsahovaly
úplnou izolaci od vnějšího světa a absolutní ztrátu
soukromí. Arcibiskup nevěděl, kde se nachází, neměl
spojení s rodinou, byl mu odpírán i komunistický tisk.
Každé dvě hodiny ho strážci osobně kontrolovali, neustále odposlouchávali a sledovali. Arcibiskup netušil,
jak dlouho internace potrvá, zda bude souzen v některém z monstrprocesů nebo jej „odstraní“ a rodině
sdělí, že zemřel „přirozenou“ smrtí.
V dubnu 1953 arcibiskupa přestěhovali do Myštěvsi
a o čtyři roky později do Paběnic u Čáslavi. Přestože
se měnila místa pobytu, podmínky zůstávaly stejné:
internační dům stál mimo obec, střežili ho příslušníci
StB se psy, okna byla stále zavřená, skla zatřená bílou barvou, aby nikdo neviděl ven ani dovnitř, okolo
domu stála tři metry vysoká dřevěná ohrada, která
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„

„Zeptali se mě, jak dlouho chcete
zůstat v Římě, a já jsem řekl tři
týdny. Tři týdny, výslovně jsem
to řekl. Pán přisvědčil a potom
odpoledne jsem se dozvěděl, že
jsem dostal dovolení do Říma
s podmínkou, že už se vůbec nevrátím.“

Norsko, srpen 1965
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Papež Pavel VI. nad úmrtním ložem kardinála Josefa Berana

Pocta kardinálu Beranovi
Ondřej Vanke, GCLJ-J

I
vymezovala minimální dvorek pro hodinový pobyt na
čerstvém vzduchu. V tomto životním prostoru trávil
arcibiskup svůj život až do roku 1963.
V roce 1963 byla arcibiskupu Beranovi udělena tzv.
milost, nadále se však nesměl ujmout svého úřadu a
musel žít na určeném místě pod dohledem StB. Tuhý
režim se v Mukařově uvolnil, arcibiskup dostával
svou poštu, směl za asistence StB uskutečnit několik
„výletů“ – např. spolu s rodinou navštívil hroby svých
rodičů. Zpráva o místu jeho pobytu se brzy roznesla a
za arcibiskupem začaly proudit davy lidí. Pro režim to
byl signál, že věřící na svého arcibiskupa nezapomněli a tuto „nepříjemnost“ vyřešil přestěhováním Berana
do těžko přístupného Radvanova u Mladé Vožice. Zde
jej v lednu 1965 zastihlo jmenování kardinálem.
Komunisté umožnili arcibiskupu Beranovi odlet do
Říma na slavnostní jmenování kardinálem, avšak bez
možnosti návratu. Na oplátku nabídli, že pokud vyhnanství dobrovolně přijme, vláda umožní změnu ve
vedení pražské arcidiecéze – řádný biskup František
Tomášek ve funkci administrátora nahradí kolaborujícího kapitulního vikáře Antonína Stehlíka. Stárnoucí arcibiskup Beran byl postaven před nelehkou volbu.
Byl připraven dál snášet ústrky, naschvály, špiclování,
ztrátu soukromí, šikanu a zvůli úřadů v některém ze
„zapadlých“ koutů své vlasti, ale rozhodně si nepřál
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prožít zbytek svého života v Itálii. Nakonec se rozhodl
v zájmu církve v Československu přinést i tuto oběť
a 19. února 1965 odletěl do Říma.
Předpoklad komunistů, že se kardinála Berana
navždy zbavili, se ukázal jako chybný. I v zahraničí
pokračoval ve své práci pro blaho církve za železnou
oponou a rovněž se zaměřil na pastoraci krajanů roztroušených ve svobodném světě. Jeho projev na téma
svobody vyznání, který pronesl na druhém vatikánském koncilu, je stále aktuální a inspirativní. Vykonal
obdivuhodné dílo, jehož plody sklízíme dodnes.
Bezmála půl století po smrti arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana jsme konečně mohli splnit jeho poslední vůli. V pátek 19. dubna se uskutečnil
převoz jeho ostatků z baziliky sv. Petra ve Vatikánu
do Papežské koleje Nepomucenum a druhý den pak
jejich repatriace do vlasti. Připomněli jsme si přitom
příběh pastýře, který stál v čele církve v hodině těžké
zkoušky. Spolu s tím jsme vyprávěli píseň o věrnosti,
statečnosti a oběti církve v Československu, jež čelila
dvěma totalitním režimům, a uctili památku všech,
kteří vzali Kristův kříž a následovali jej. Z nuceného
exilu se k nám vrátil pastýř země své, kterého naši rodiče a prarodiče nazývali biskupem srdce. Vítáme ho
radostně, s úctou a vděčností.
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ntronizační medaile nového
pražského arcibiskupa Josefa
Berana byla vydána 8. prosince
1946. Jednalo se o bronzovou
ražbu s průměrem 5 cm. Její autorkou byla legendární sochařka Marie Uchytilová-Kučová (1924-1989).
Známé je také její sousoší lidických
dětí a nepochybně jejím nejrozšířenějším dílem byla jednokorunová
mince s dívkou sázející lípu. Tato
mince byla v oběhu od roku 1957.
Marie Uchytilová-Kučová se již svobodného Československa nedožila,
zemřela den před sametovou revolucí, její mince s politickou vězenkyní a emigrantkou ji však přežila
a ukončila platnost v roce 1993 (viz
dopis na str. 14). Umělkyně se nedo-
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žila ani odhalení svého dalšího díla,
spojeného s kardinálem Beranem,
a to instalace pamětní desky a busty
na domě v Křižíkově ulici č. 1 v Plzni v roce 1995. Bustu vymodelovala
a zhotovila již v roce 1950, v době,
kdy bylo nemyslitelné její odhalení.
I tato skutečnost svědčí o hlubokém
vztahu významné sochařky ke kardinálu Beranovi, víře a svobodě.
Když vešlo ve známost, že ostatky pana kardinála Berana se budou moci po mnoha létech vrátit
domů, jak si to sám přál, bylo jasné, že by tato událost měla být také
zvěčněna v kovové ražbě. Dohodl
jsem se s našimi přáteli, Michalem
Vitanovským a Petrem Kazdou ze
společnosti Triga-K, na tomto díle,

které by mělo zejména symbolizovat myšlenku „návratu domů“. Na
aversu byl použit portrét pana kardinála v pokročilejším věku s faksimilií jeho podpisu, na reversu pak
jednoduchý motiv jeho pektorálu
a tří dat: narození, úmrtí a repatriace. Po ukončení přípravy grafických
návrhů pak Pražské arcibiskupství
převzalo tento návrh, a v současné době je dokončována realizace.
A protože „náhody neexistují“, jak
se říká, zbývá k závěru dodat pouze to, že sochař a medailér Michal
Vitanovský, který je kromě jiného
autorem výtvarné podoby Řádu bílého lva a záslužného kříže českého
velkopřevorství, je bývalým žákem
profesorky Uchytilové-Kučové…
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Kardinál Beran se vrátil do vlasti
Po více než půlstoletí od vynuceného odchodu Josefa kardinála Berana do exilu se ostatky
tohoto vzácného člověka, jednoho z největších
Čechů historie, mohly vrátit do vlasti. Z krypty v bazilice svatého Petra byly vyzvednuty 19.
dubna, následujícího dne byly přepraveny do
Prahy a uvítány se všemi poctami. Představení
a někteří členové Českého velkopřevorství Řádu
sv. Lazara Jeruzalémského spolu s členy dalších
řádů, duchovními a věřícími v průvodu doprovodili rakev s ostatky ze Strahovského kláštera
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a zú-
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častnili se slavnostní mše svaté ke cti sv. Vojtěcha, kterou celebroval Dominik kardinál Duka
OP, GCLJ. V pondělí 23. dubna, ve svátek sv. Vojtěcha, byly ostatky kardinála Berana uloženy
do sarkofágu v kapli sv. Anežky svatovítského
chrámu. Tak se splnilo poslední přání tohoto
výjimečného muže, aby mohl spočinout ve své
rodné zemi, kterou miloval a jejímž lidem přes
veškeré překážky a protivenství sloužil po celý
svůj život. Requiescat in pace!
Petr J. Řehoř, KCLJ
Foto Člověk a víra: Roman Albrecht, Jana Havlová
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Generáln í ka p l a n řá d u s l av í 7 5 . n a r ozeniny

Dominik, vlastním jménem Jaroslav Duka, se narodil v roce 1943
v Hradci Králové. Maturoval v roce
1960 a protože mu komunistický
režim zabránil v dalším studiu, vyučil se strojním zámečníkem. Teprve po vojně se mu podařilo dostat
se na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. V roce
1968 vstoupil do dominikánského
řádu (v komunistickém Československu zakázaného) a přijal řádové
jméno Dominik. Na kněze ho dne
22. června 1970 vysvětil kardinál
Štěpán Trochta. Po vysvěcení sloužil pět let ve farnostech v pohraničí.
Slavné řádové sliby v dominikánském řádu složil v lednu 1972.
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V roce 1975 přišel o státní souhlas a musel se vrátit „do výroby“
– až do roku 1989 pracoval jako rýsovač v plzeňské Škodovce. Vedle
toho ilegálně působil v řádu, spoluzakládal tajné studijní centrum
a organizoval aktivity mladých dominikánů. V roce 1981 byl odsouzen
a 15 měsíců vězněn za „maření státního dozoru nad církvemi“. V roce
1986 se stal provinciálem Československé dominikánské provincie.
Po listopadu 1989 mohl svobodně rozvinout své aktivity a působil v řadě funkcí v řádu, církvi a na
teologické fakultě. V červnu 1998
ho papež Jan Pavel II. jmenoval
královéhradeckým biskupem (bis-

kupské svěcení přijal v září z rukou
arcibiskupa Karla Otčenáška). Pražským arcibiskupem byl jmenován
papežem Benediktem XVI. v únoru
2010, v dubnu téhož roku byl zvolen předsedou České biskupské
konference. Kardinálem ho Svatý
Otec Benedikt XVI. jmenoval při veřejné konzistoři 18. února 2012.
V září 2012 se stal generálním
kaplanem Vojenského a špitálního
řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Za jeho pomoc a spolupráci mu
byl v prosinci 2016 na řádovém dnu
udělen zlatý záslužný kříž českého
velkopřevorství Pro Fide et Merite.
—red
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FOTO: Roman Albrecht, Člověk a víra

Životopis Dominika kardinála Duky

FOTO: martina řehořová, Člověk a víra

P

o slavné mši svaté ke cti sv.
Vojtěcha, která byla v sobotu 21. dubna v pražské
katedrále sloužena u příležitosti návratu ostatků Josefa kardinála Berana z Vatikánu do Prahy,
byli představení a někteří členové
Českého velkopřevorství Řádu sv.
Lazara společně s dalšími hosty
pozváni na recepci do zahrady arcibiskupského paláce. Tam jsme měli
možnost poblahopřát generálnímu
kaplanu řádu a pražskému arcibiskupovi Dominiku kardinálu Dukovi, GCLJ, k jeho 75. narozeninám,
které slaví 26. dubna. Poděkovali
jsme mu za pomoc řádu a spolupráci na řádovém díle a jako dar
českého velkopřevorství jsme mu
předali velký obraz od herolda řádu
Zdirada J. K. Čecha, KCLJ, na němž
je vyobrazen titulární kostel pana
kardinála v Římě – kostel sv. Marcelína a Petra v Lateránu – společně
s jeho znakem a jmény 56 kardinálů, kteří ho v tomto titulárním kostele předcházeli, z nichž 49 je doplněno jejich znaky. Kardinála Duku
dar očividně potěšil, všechny členy
českého velkopřevorství pozdravuje a děkuje za blahopřání, podporu
a zejména za všechny modlitby.
Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř
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Příběh Poradny sv. Apolináře/4

doporučujeme

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

Lukáš nachází východisko a pomoc

V minulém čísle jsme uvedli první část vyprávění Lukáše, klienta poradny, o jeho
cestě k drogové závislosti. Lukáš pokračuje:

vání obou zmíněných totalitních
režimů. Přesto si až do své smrti
uchoval naději, láskyplný přístup
k lidem a i v nedobrovolném exilu
neúnavně pracoval pro dobro církve. Autorka prostudovala a využila
velké množství archivních materiálů, korespondence a vzpomínek
současníků. Texty jsou ilustrovány
velkým počtem fotografií, mnohé
z nich ještě nikdy nebyly zveřejněny. Kniha je beznadějně rozprodána a v současnosti je dostupná pouze v knihovnách. V letošním roce,
u příležitosti reptriace ostatků kardinála Berana a 130. výročí jeho narození, se připravuje dotisk.
Samuel Truschka

Při shromažďování materiálu ke
článku o medailích kardinála Berana – v tomto čísle na str. 9 – jsem
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se setkal s osudem dívky, která byla
Marii Uchytilové-Kučové modelem
pro korunovou minci. Symbol si
dokonce později dala do svého loga
Československá státní spořitelna.
Skutečná dívka, jejíž podobizna
byla inspirací pro tento peníz, daný
do oběhu v roce 1957, si tehdy odpykávala již čtvrtý rok z desetiletého trestu, odsouzená za údajnou
„velezradu“. Ztvárněná dívka byla
Bedřiška
Synková-Hoffmannová
(*1935) z Prahy-Radlic, odsouzená
za vedení ilegálního skautského
oddílu. Maminka Bedřišky Synkové

pracovala na uměleckoprůmyslové
škole, kde Marie Uchytilová učila,
a ta byla osudem Bedřišky tak hluboce zasažena, že se rozhodla propašovat její podobu, otočenou do
západního směru, do soutěžního – a
nakonec vítězného – návrhu mince.
Bedřiška byla nakonec propuštěna
po pěti letech, kdy už její podobizna
byla v peněžence každého občana,
v roce 1968 emigrovala do Švýcarska a aktivně vystupovala proti komunistickému režimu.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
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dopis redakci

„Malé, každodenní krádeže po obchodech, celý den strávený sháněním peněz na heroin, vyhozen
z bytu, ulice, ubytovny. A tímto způsobem to pokračovalo asi čtyři roky
každý den. Pak bylo 11. září 2011,
kdy díky teroristickým útokům zavřeli všechny afghánské drogové
cesty, uzavřely se hranice a heroin
se do Prahy nedostal. V abstinenčních příznacích jsem nemohl bez
heroinu vůbec fungovat. Proto jsem
si v té době řekl, že takhle to dál nejde a rozhodl jsem se jít do léčby. Nastoupil jsem do terapeutické komunity v Bílé Vodě, kde jsem byl rok.
Začal jsem sportovat. Vyřídil jsem
si tam dluhy. Platil jsem splátkové
kalendáře a po návratu z komunity
jsem hned nastoupil do zaměstnání. Udělal jsem si i řidičský průkaz.
Pořídil jsem si psa, auto a začal jsem
zase sportovat. To vše vydrželo asi
čtyři roky. Umírá babička a otec
nezvládá ani jeden den abstinovat.
V té době se rozcházím s dívkou. Pro
mne velmi těžká situace. Potkávám
dva kluky, které znám z dob braní
heroinu. Jestli bych neměl zájem si
něco koupit. Ve stavu velkého vzteku z rozchodu, z otce, smrti babičky, nepřemýšlím dlouho. Po první
dávce, kterou jsem si dal po čtyřech
letech, si říkám, že to byla první
a poslední. Ale třetí den si jdu koupit znova. Recidiva je velmi rychlá.
Jako bych v sobě probudil spícího
draka a po pár dávkách jsem na
tom byl stejně, jako když jsem šel
do komunity, ne-li hůř. Otec dostává mozkovou mrtvici a je převezen
do LDN. Celou dobu mě doprovází
můj pes. Byt jsem přepsal na sebe.
A jsem v situaci, kdy vůbec nepřemýšlím nad jakoukoli budoucností. Jediné, co je pro mne důležité,
aby měl pes co jíst a já měl další
dávku. Pracuji jako taxikář. Ještě
nejsem drogami tak úplně zničený
a na dně, abych nemohl chodit do
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společnosti. Nefunguje to dlouho.
O práci přicházím. Začínám zase
krást, prodávat drogy a hlavně neplatím nájem. Po pěti letech po smrti babičky, která dbala o to, aby byl
nájem zaplacen, ať se děje cokoli,
o byt přicházím. Nestíhám už vydělat tolik peněz, abych měl na heroin. Slang „chodit dělat peníze“. Tak
přecházím na metadon. Bydlím po
ubytovnách těch nejnižších kategorií, někdy venku. Tak to funguje asi
pět let, než jsem se přihlásil do Apolináře. To bylo koncem května 2015.
Tam jsem se seznámil s jedním pánem, který mi doporučil Poradnu
sv. Apolináře.
Koncem září 2015 jsem odešel do
terapeutické komunity, kde jsem se
velmi rychle zadaptoval. Potřeboval jsem se začlenit do společnosti.
Nabrat fyzickou a psychickou sílu,
což se mi dařilo. Našel jsem si práci ve Sportissimu. Začal jsem zase
jezdit na kole a běhat. Zajímat se
o své dluhy. Našel jsem si přítelkyni, kterou jsem poznal v komunitě.
Našli jsme si spolu bydlení, přestože mi to všichni vymlouvali. Prvního půl roku společného bydlení
byl vztah krásný. Postupem času
přítelkyně začíná recidivovat. Dva
měsíce to vydržím, ale nezvládám
to psychicky. Začínám mít problémy v zaměstnání, nejsem schopen
se soustředit, protože vím, že doma
jsou drogy. To je hrozně těžká situace. Mám někoho rád a vím, že mě
má na háku, protože ví, že jsem závislý a klidně si to přinese domů.
Nejhorší myšlenka je PODRAZ. Samozřejmě situaci nezvládám a po
předávkování heroinem končím na
JIP Kladno. Přicházím o práci. Nejsem pevně rozhodnut se s přítelkyní rozejít kvůli strachu ze samoty.
Kvůli závislosti, kterou jsem si na ni
vytvořil.
Odcházím si srovnat myšlenky
do léčebny u Apolináře, kde strávím

posilovací program dlouhý 7 týdnů. Samozřejmě, dále spolupracuji
s poradnou. Vracíme se k rozvodu,
mluvíme o insolvenci, o tom, co
bude dál s bydlením. A také o mých
pocitech. Poradna mi pomáhá pocitem důvěry, že se v těžké situaci
mám na koho obrátit. Poradna mi
několikrát pomohla, proto ji rád navštěvuji a vím, že mi pomůže znova,
ať ve věcech právních, sociálních
nebo pocitových. Po návratu z Apolináře se rozcházím s přítelkyní.
Mám novou práci. Stěhuji se od ní.
Jiné bydlení. A teď už musím být jenom trpělivý.“

Tolik Lukášovo vyprávění. Lukáš se
mnou spolupracuje, resp. já s ním, na
řešení jeho dluhů z minulosti. Zdárně
abstinuje, v práci se mu daří, vypracoval se až na pozici vedoucího. V práci
jsou s jeho výsledky spokojeni a podporují jeho snahu o insolvenci a oddlužení. Text byl sepsán na zahradě ve
Strašnicích pro klienty poradny, pro
posílení jejich důvěry, naděje a odhodlání. Ale i pro členy řádu, Lazariánské
pomoci a všech podporovatelů jako
ujištění, že jejich práce, snažení a úsilí
mají smysl.
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řádové dílo

Petr Piťha: Triptych na oltáři
Lásky, Poustevník, Praha 2018,
108 str.
Prof. Petr Piťha oslavil v březnu 80.
narozeniny mimo jiné vydáním
své sbírky básní Triptych na oltáři
Lásky. Ve verších sděluje autor postupně své zkušenosti a poznatky
k třem různým obdobím života,
podle nichž pojmenoval tři části
knihy: Blažený dětský věk, Mužný věk
díla, Věk stáří – podzim života. Střípky z dětství předkládá jako prostý
výčet zajímavých vzpomínek, proložený kratičkými příběhy. V básni
Jizvy naopak oživuje neradostné
zážitky z doby německé okupace
a komunistického útlaku. Ve druhé části se autor zabývá smyslem
umění ve všech jeho podobách
a na závěr zdůrazňuje, že jediné pra-

vé umění je žít a milovat. Mnohdy
až velice intimně odhaluje tajuplná zákoutí vztahů člověka k Bohu,
k přírodě, k sobě samému, složitosti
vztahů mezi mužem a ženou. V závěrečné části častěji mluví o smrti,
o nástrahách konzumní doby bez
Boha, ale také o naději a o spáse. Bohatý jazyk, krásná obrazná spojení,
vytříbená čeština, to vše dosvědčuje, že Petr Piťha je nejen básník, ale
také pedagog a lingvista. Především
nás ale upoutá hloubka myšlenek
a přímočarost s jakou autor označuje zlo a ukazuje na jediné východisko – Krále života a pokoje, Učitele radosti – Ježíše Krista.
—
Stanislava Vodičková: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana, ÚSTR, Praha 2009, 400 str.
V roce 2009, ke 40. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana, vydal
Ústav pro studium totalitních režimů tento podrobný životopis jedné
z nejvýznamnějších postav českých
novodobých dějin. Stanislava Vodičková, která pro toto číslo Reunionu také laskavě napsala úvodní
článek, se v ústavu dlouhodobě zabývá studiem perzekuce křesťanů
a církevních představitelů v době
nacismu a komunismu. Kardinál
Beran byl jedním z těch statečných
lidí, kteří byli kvůli svému pevnému přesvědčení a neměnným postojům vystaveni věznění a šikano-

Desáté rekolekce v Hejnicích

Listinář Řádu sv. Lazara
ve Svaté zemi

Mgr. Jan N. Adámek, SBLJ (regesty) – Zdirad J. K. Čech, KCLJ (kresby znaků)
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Hlavní blok pečlivě připravených
přednášek vedl druhý den P. Milan
Badal, ECLJ. Hovořil v nich o životě
a cílech člověka, křesťana a o křesťanské dospělosti. Během sobotního
oběda se s přítomnými členy řádu
setkala paní Radka Schauerová
a zavzpomínala s nimi na svého zesnulého manžela Antonína, kterého v prosinci společně doprovodili
na jeho poslední cestě. Kancléři Petru Řehořovi věnovala paní Schauerová Antonínův řádový plášť, který
dostal od třetího velkopřevora Václava hraběte Bořka-Dohalského.
Kancléř Petr Řehoř dal paní Radce
kytici a knihu Svatolazarská úcta ve
středověkých Čechách.
Celkově byly rekolekce velmi intenzivním a hlubokým duchovním
prožitkem. Účastníkům umožnily,
aby se zamysleli nad působením
řádu v historii, nad svojí vlastní
cestou v něm a nad tajemstvím
blížících se Velikonoc. Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Je to právě
tato zpráva, která ponejvíce vnáší
pokoj do lidských srdcí. V dobách

starého židovství byli malomocní
zcela vytěsněni ze společnosti. Žilo
se v domnění, že malomocný musel spáchat strašný hřích, jinak by
ho Hospodin nemohl potrestat tak
hrůznou nemocí. O mnoho staletí
později přichází bratr Gerard, jehož
srdce nevedly myšlenky na odsouzení, ale na Kristův pokoj. A činí
historický krok. Nedaleko Jeruzaléma zakládá špitál pro malomocné
a s ním i prvopočátky Řádu sv. Lazara. Věren tomuto odkazu, bude řád
šířit Kristův pokoj po celém světě až
do dnešních dnů.
Vzpomínky a modlitby během
rekolekcí proto patřily chev. Antonínu Schauerovi i dalším zesnulým
členům řádu, zvláště P. Miloši Rabanovi, který zajistil, že hejnické poutní místo začalo znovu žít. Oba společně pečovali o hejnický „strom“
s láskou a energií, aby rostl a přinášel čerstvé a svěží ovoce Kristova pokoje. Podle reakcí účastníků
letošních rekolekcí se to více než
podařilo.
Mgr. Jakub Holman, SBLJ
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V

e dnech 16.–18. března
měli členové a postulanti českého velkopřevorství možnost zúčastnit
se třídenních postních rekolekcí
v Mezinárodním centru duchovní
obnovy v Hejnicích. Tradice řádových duchovních obnov v Hejnicích
vznikla díky úsilí dvou bohužel již
zesnulých členů řádu – hejnického
faráře R. D. Miloše Rabana, SChLJ,
a velitele severočeské delegace chev.
Antonína Schauera, KCLJ, kteří zde
již roku 2008 zorganizovali exercicie severočeské delegace.
Letos se v Hejnicích konaly v pořadí již desáté rekolekce pro členy
českého velkopřevorství. Program
započal v pátek odpoledne pobožností křížové cesty v ambitu baziliky. Mši svatou pak sloužil hejnický
farář P. Pavel Andrš, který spolu
s farníky lazariány velice vlídně přivítal. Po nešporách a společné večeři v refektáři vyslechli účastnící
úvodní zamyšlení P. Pavla Porochnavce o důležitosti setkání v Kristově jménu: „Kde jsou dva nebo tři…“

XVI.
1159
Melisenda (Milisendis), královna
Jeruzalémská, se souhlasem svého
syna, čtvrtého krále Jeruzalémského, darovala Bohu a konventu malomocných v Jeruzalémě (Deo et conventui leprosorum Jerusalem) jakési
neobdělávané pole (gastinam) jménem Bethana, které jde od hranice
Mahomerie Gerauda příjmím Regis,
jak ji tam stanovil pan Rohard Jeruzalémský, až k hranici bratra Angeranna; od této hranice pak jak se
cesta zvedá až k chýši, která stojí na
protější straně. K tomu připojuje, že
pro spásu své duše a svých rodičů
chce ve svém domě po všechny dny
dávat almužnu pro výživu dalších
malomocných. Svědky ustanovení
byli: laodicejský (Laodicensis) biskup Gerardus; Rainaudus de Sancto Valerio, Philippus Neapolitanus;
Hugo Cesariensis; Guermundus
Tyberiadensis; místohrabě neapolský Balduinus Bubalus; Gerardus
Passerellus; Robertus Rigitestensis;
Fulco Niger; převor chrámu Božího
hrobu (Dominici Templi); kanovník
Marinus; Willelmus Normannus;
soudce Symon; Herbertus Tortus;
Geraudus Rex de Mahomeriola.

XVII.
1159, v Akkonu
Geoffroi (Gaufredus) Tortus daroval malomocným u svatého Lazara
v Jeruzalémě (leprosis Sancti Lazari
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Jerusalem), jak učinil již jeho otec,
pro zahlazení hříchů svých i svých
předků, roční rentu ve výši dvaceti byzantů z výnosu jeho pozemků, která má být vyplácena vždy
o svátku Narození Páně. Darování
potvrdil se souhlasem své manželky Flandiny a svých dědiců před
(jeruzalémským) králem, jehož
pečeť byla připojena. Konfirmaci
sepsanou rukou Fulcia Glaela jako
svědkové vyslechli: Rainaldus de
Sancto Valerio; Hemfredus de Torreum; chlapec Guido de Barrito;
místohrabě Clarembaldus; Hoto de
Rimberge; písař Garnerius; Petrus
de Caors a další.

XVIII.
1160, v Césareji (?)
Hugo, pán v Césareji (Cesaree Palestine dominus), se souhlasem své
manželky Isabel, dcery pana Johanna Gothmanna, daroval domu
svatého Lazara v Jeruzalémě (domui
Sancti Lazari infirmorum Jerusalem),
za duše svého otce a své matky
i svých předků, jakož i pro lásku
svého bratra Eustacha, který je bratrem téhož domu (ejusdem domus
frater est), zahradu v držení Štěpána
Loripese a dům, který patřil jeho
jmenovanému bratrovi, aby je svobodně a pokojně beze všech překážek vlastnili. Dům, ať již v něm bude
přebývat kdokoli, je osvobozen od
všech poplatků pánovi Césareje.
Hugo již dříve daroval bratřím dům,
sousedící s právě řečeným domem,
jenž je nyní jejich bratra (fratris eorumdem infirmorum) Arnalda Gala,
který je osvobozen od poplatků, dokud v něm bude přebývat kterýkoli
z bratří svatého Lazara.

Svědky oněch věcí byli: Enguibertus Encoflel; Henricus de Camisecua; pan Macharius; pan Manasses;
pan Amauricus; Petrus Costa; bratr paní Agny Bertinus; Robertus
de Corbia; Reinaldus de Belguade;
Aerig Darie; Rainerius de Galenia;
Rogerius Guales; pan Gervasius; Rainerius, syn Štěpána z Gibelethu. Za
pana Amaurika, za episkopátu patriarchy a césarejského arcibiskupa
pana Hervého (Arimia) a za panování Balduina, čtvrtého krále Franků,
kteří připojili k listině pana Huga
své pečeti.

XIX.
1160, březen
Hugo de Corboil, se souhlasem své
manželky Heloisy a svých dvou
synů Hugona a Reginalda, daroval
domu svatého Lazara v Jeruzalémě
(domui Sancti Lazari infirmorum Jerusalem) ročně 30 liter vína ze své
půdy tak dlouho, pokud bude živ (litra obsahovala čtyři kvartery – stará
římská míra). Po jeho smrti má být
řečenému domu, s dovolením jeho
manželky a jmenovaných synů, odváděno ročně 50 liter vína ročně.
Pro pevnější potvrzení tohoto ustanovení připojil na Hugonovo přání
svoji pečeť pan Leuthbrand, opat
svatého Jiří.
Svědky byli: Leuthbrand, opat
svatého Jiří; Hugonovi synové Hugo
a Reginald; Paganus de Castelin;
Bavo de Trars.

pokračování v příštím čísle
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zprávy z komend

Jour fixe pražské komendy se konal
11. dubna v Praze. Po úvodní řádové modlitbě byl velitelem pražské
komendy jmenován chev. Michal
Zahálka, špitálník velkopřevorství.
Stalo se tak z rozhodnutí Velké
rady, kterou na setkání zastoupil
kancléř chev. Petr J. Řehoř a předal
novému veliteli jmenovací dekret a
pozdravný dopis bailliho chev. Ondřeje Vankeho. Nový velitel komendy neplánuje žádné zásadní změny
a představil své spolupracovníky
ve vedení – sekretáře cfr. Libora
Černého, kaplana cfr. Jiřího Laňku
a chev. Kamila Kalinu, důvěrníka
z titulu emeritního velitele komendy. Kancléř účastníky seznámil
s kladným výsledkem hlasování
o dohodě o užívání kostela sv. Kajetána pro účely řádu, což je významný mezník pro pražskou komendu
i pro celé české velkopřevorství.
—red

Od 2. března do 22. dubna probíhala v Prácheňském muzeu v Písku
výstava Helena a přátelé – malba na
porcelán, kterou ke svým kulatým
narozeninám uspořádala malířka
Helena Schmaus Shoonerová spolu
s dalšími devíti umělci. Výtvarnice
dlouhodobě pomáhá Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech,
stejně jako české velkopřevorství,
které výstavu finančně podpořilo.
Za řád se vernisáže zúčastnili kancléř Petr Řehoř, KCLJ, a cfr. Jan Adámek, SBLJ, sekretář jihočeské delegace, který se jako zástupce ředitele
muzea na přípravě výstavy podílel.
Ředitelka opařanské nemocnice
MUDr. Iva Hodková se svými kolegyněmi přivezla na vernisáž malovaná sluníčka, která vyrobili malí
pacienti v keramické dílně.
—st

FOTO václava komasová, prácheňské muzeum v písku

Výstava v Písku

FOTO josef nerušil

Pražská komenda má nového velitele

Camino v Broumově – a v Barceloně
Výstava fotografií z Camina na
kolečkách, pouti vozíčkáře Honzy
Duška a jeho přátel do Santiaga de
Compostela, se po premiéře v pražském Karolinu přesunula do kláštera v Broumově. Ve čtvrtek 19. dubna se v Lapidáriu kláštera konala
vernisáž a beseda s Honzou Duškem a Petrem Hirschem o loňské
náročné pouti, jejímž patronem byl

Herci stále jezdí do Opařan
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již čtvrtým rokem umělce shání a
přemlouvá. Na 23. 4. dubna zajistila
mladou herečku Bereniku Kohoutovou, která kromě čtení dětem také
zazpívala a zatančila. Spolupráce

s nemocnicí a pomoc s organizací
programů pro pacienty je součástí
řádového díla českého velkopřevorství.
—red
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FOTO archiv reunionu

Benefiční pouť pro Domov sv. Josefa

FOTO dpn opařany

Čtení pro malé pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech
již má pěknou tradici. Letos úspěšně zahájilo čtvrtou sezónu. Každoročně do Opařan zavítá v průměru osm známých osobností, které
dětem čtou a pak s nimi besedují.
V únoru se do nemocnice podívala
herečka Ivana Andrlová. Četla dětem z knížek Z deníku kocoura Modroočka a Jak byla vosa Marcelka ráda,
že je. Děti se tentokrát hodně ptaly
na pohádky, ve kterých Ivana Andrlová hrála, a nakonec si s ní písničky z pohádek zazpívaly.
Filip Tomsa, známý z několika
televizních seriálů, ale i z prken Divadla na Vinohradech nebo Městského divadla v Mladé Boleslavi, se
dětem představil 19. března.
„Pan Tomsa byl velmi milý, komunikativní a otevřený. Děti to cítily, a tak i jejich dotazy a vzájemná
diskuze byly podobně upřímné,“
hodnotí 27. pokračování série setkání Kamila Malinská, DLJ, která

Řád sv. Lazara. Výstavu v Broumově
můžete navštívit až do 1. července.
A ještě jedna skvělá zpráva – celovečerní film Camino na kolečkách
režisérky a účastnice pouti Evy
Toulové zvítězil koncem února
v kategorii dokumentárních filmů
na Planet Film Festival v Barceloně.
Gratulujeme!
—st

Poutník Petr Hirsch, CompLJ, zve
na jarní benefiční putování na podporu Domova sv. Josefa v Žirči pro
pacienty s roztroušenou sklerózou.
Třídenní pouť z Adršpachu do Žirče
se koná ve dnech 15.–17. června. Patronát nad poutí převzal Vojenský
a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského. Benefice spočívá v uhrazení
dobrovolného organizačního příspěvku poutníků na účet Domova sv. Josefa. Přihlásit se můžete
nejpozději do 1. 6. 2018 na adresu
upoutnika@gmail.com.
Ti, kteří nemohou putovat, ale
chtějí Domov podpořit, mohou zaslat libovolný příspěvek. Více informací na www.domovsvatehojosefa.
cz/pomahejte-s-nami.html. —red
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heraldické střípky

Jean Baptista Cyprien a Pierre
François Louis, bratři de Laurétan
Zlatě a modře povýšeně dělený štít, v
každém poli tři růže opačných barev.
Nad štítem hraběcí koruna, pod ním
kříž a kolana spojených řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma. Jako štítonoši dva
chrti.
Jean-Baptiste-Cyprien hrabě Laurétan, známý také jako hrabě Laurétan z Alembon nebo hrabě Alembon, pán z Bavenchove a Couchy
(*1742, řád obdržel 1759, †1805). Námořní důstojník, rytíř Řádu svatého Ludvíka. Vyženil rozsáhlé statky
v Belgii a kolem roku 1790 se stal
jedním z aktivistů nizozemského
proticísařského povstání (proti Josefovi II.). Zatím byly zkonfiskovány
jeho francouzské statky a vrátit do
vlasti se mohl až tři roky před smrtí,
která ho zastihla ve francouzském
Racquinghemu.
Pierre François Louis (*1745, řád
obdržel 1762, †1794) následoval staršího bratra ve studiích na Královské
vojenské škole, ve vojenské kariéře
i přesídlení do dnešní Belgie, předešel ho ale ve smrti. Zemřel v belgickém Ypres.
Poznámka: Erb se vyskytuje v několika drobně odlišných podobách,
někdy jsou v hlavě štítu tři růže vedle sebe, někdy je štít dělen a růže
jsou v postavení 1, 2, 2, 1.
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Francisco II. de Borbón y de La
Torre, vévoda sevillský (*1882,
velmistr OSLJ 1930, †1952)
Čtvrcený štít. V 1. a 4. stříbrném
poli zelený heroldský kříž (OSLJ), ve
2. a 3. modrém poli s červeným lemem
tři zlaté lilie (Anjou). Štít by samozřejmě mohl být položen na řádový plášť,
zde na kresbě „malého znaku“ je jen
podložen řádovým křížem a ovinut
řádovou kolanou, po stranách jejího
klenotu jsou na šňůře zavěšeny kříže,
jejichž nositelem vévoda Francisco
byl (od středu do stran): španělského Řádu svatého Hermenegilda (má
karmínovou stuhu s dvěma bílými
pruhy při okrajích), španělského Vojenského řádu za zásluhy (obdržel
bílou variantu, tedy na bílé stuze s
úzkým červeným pruhem uprostřed),
portugalského Vojenského Kristova
řádu (s červenou stuhou), brazilského
Nejvyššího řádu Jižního kříže (s blankytně modrou stuhou), španělského
řádu Isabely Katolické (s bílou stuhou
se dvěma žlutými pruhy při okrajích)
a bavorského Domácího řádu svatého
Huberta (s červenou, zeleně lemovanou stuhou).
Vévoda byl voják, důstojník (generál), úspěšně válčící s komunistickými armádami v Maroku i ve
Španělsku, vojenský guvernér Madridu, jeden z hrdinů občanské války.
V roce 1929 se stal velitelem španělské větve svatolazarského řádu,
v roce 1935 byl se souhlasem krále
Alfonse XIII. jmenován generálním správcem řádu (guvernérem)
a v roce 1935 byl zvolen velmistrem.

Připravuje Croix Amaranth

Jeho Eminence Ernesto kardinál Corripio y Ahumada, primas arcibiskup mexický (*1919,
†2008)
Čtvrcený štít, v 1. stříbrném poli
obraz Panny Marie Guadalupské
v přirozených barvách, ve 2. červeném poli zlatý řecký monogram chí
rho, ve 3. zlatém poli fialový hrozen
se dvěma zelenými listy a konečně ve
4. modrém poli vprostřed zlatý hrad
se třemi stínkovanými věžemi, ze
stran přidržovanými dvěma lvy, kteří
stojí na mostních obloucích (či bránách?) vycházejících z krajů pole, vše
zlaté. Za štítem patriarší kříž, nade
vším kardinálský klobouk, dole deviza NUESTRO VIVIR ES CRISTO. Zde
na kresbě navíc pod štít přidány kříž
a velkostuha svatolazarského řádu.
Poprvé byl jmenován biskupem
v roce 1953 jako pomocný biskup
pro rodnou diecézi Tampico, v roce
1976 byl ustanoven arcibiskupem
v městě Mexiku a v roce 1979 byl
jmenován kardinálem s titulem
při kostele Neposkvrněné Panny
Marie a svatého Jana Berchmana
v Tiburtinu. Vášnivý obránce Církve, dosáhl zrušení mexických proticírkevních zákonů a obnovení
smlouvy mezi Mexikem a Vatikánem. Po rezignaci na arcibiskupský
stolec se podílel na práci několika
vatikánských komisí a kongregací.
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NEMLČ, ARCIBISKUPE! NESMÍŠ MLČET!
Pastýřský list arcibiskupa Josefa Berana
Je pochopitelné, že v každé vzrušené době, jaká je
i naše, vzrůstá zasílání anonymních dopisů. Kde
kdo radí, co mám dělat a co nemám dělat, co bych
měl dělat a co bych neměl dělat. Anonym obyčejně
píše hodně důvěrně. A tak jeden ve svém dopise důrazně žádá: Nemlč, arcibiskupe! Nesmíš mlčet!
Zamyslel jsem se. Nesmíš mlčet! – A má to vůbec nějaký smysl nemlčet, mluvit? Laviny řítící se
nezadržíš. – Pravda, ale lavina je hmota, kdežto
hnutí je závislé od lidí myslících a uvažujících. Budeš mluvit nadarmo – a pak Kristus řekl: „Kdybych
nebyl k nim mluvil, byli by bez hříchu. Nyní však
nemají výmluvy pro svůj hřích“ (Jan 15,22).
– Snad by bylo lepší mlčet a nechat je v nevědomosti. – Ale Pavel napsal: „Zapřísahám tě před
Bohem a Kristem… Hlásej slovo, trvej na něm, ať je
to vhod nebo nevhod, přesvědčuj, zapřísahej a kárej se vší trpělivostí a učitelskou moudrostí!“ (2 Tim
4,1,2).
Proto nemlčím. Ten dobrý český lid mne zná.
Nezradil jsem svůj národ a nikdy nezradím, a dovedl jsem trpět. Proto mluvím.
1. Zapřísahám vás všechny pro drahou, v koncentračních táborech a žalářích prolitou krev našich bratří a sester! Pro slzy a bolesti českých žen a
matek! Vzpamatujte se! Vím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, ale takto se jim nevyhnete! Zamyslete se nad svou zodpovědností!
2. Udržujte právní řád! – Všichni schválili zásadní program socialisace. Všichni k němu pracovali a chtějí pracovat. Právní cestou se dosáhne
trvaleji reforem i těch nejradikálnějších. Čtěte dějiny! Přesvědčte se!
3. Neničte odkaz presidenta Osvoboditele a práci presidenta Budovatele! Sami jste je tak nazvali.
Dílo jejich uznává celý národ. Pracovali a trpěli pro
vás a za vaše potomstvo. Důvěřovali jste jim vždycky. Nevděk bolí, a nevděk bývá stíhán kletbou.
Přál bych si, aby každý viděl do mého srdce.
Upřímně cítím se všemi, se vším lidem, s celým
národem. Budou také upřímně chápána má slova?
Chci doufat.
Josef
arcibiskup pražský
(Lidová demokracie a Svobodné noviny 25. února 1948)

Gyula Benczúr: Sv. Vojtěch křtí sv. Štěpána Uherského, 1875, olej na plátně,
Národní galerie, Budapešť

