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PODPOŘTE

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

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

Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMS TRV LAZARUS 30
DMS TRV LAZARUS 60
DMS TRV LAZARUS 90
Cena DMS: 30, 60, 90 Kč/měsíc
Více informací na www.darcovskasms.cz
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mariánského sloupu

Imitatio Christi

Žijeme v zemi, kde je mír, pokoj a nadbytek všeho potřebného k životu. To si však
člověk plně uvědomí až ve chvíli, kdy vidí život „nahý“, jako je například ten
v dnešním Iráku, Libanonu, Sýrii. My jsme zde obklopení atmosférou často až
zvrácené touhy po pohodlí a po požitku. Ale naštěstí a díky Bohu se často setkávám s lidmi, kteří svým jednáním vybočují z toho líného a duchovně přituplého
mainstreamu. Úžasný je pohled na bojovníky naší protiteroristické jednotky,
kteří se každodenně tvrdě připravují na střet se zločinci, každý den pokořují
své hranice za cenu nesmírného vyčerpání a bolesti. Vzdávají se pohodlí, tolik
příznačného pro současný konzumní způsob života a riskují své zdraví a svůj
život při výcviku, akcích i na zahraničních misích, aby chránili životy a majetek svých bližních. A jak říkají, dělají to rádi! Utrpení a radost nemusejí být od
sebe vždy příliš vzdálené. Ale zřejmě jen do určité hranice. Negativní aspekty
strádání, bolesti a utrpení nelze přehlížet. Člověk, který utrpí vážné zranění či
je postižený nemocí, může těžce prožívat svou závislost na druhých, trpět pocitem nejistoty a být otřesen ve své důvěře v sebe i ve své důvěře v Boha. Rovněž
tehdy, když člověk prožije osobní tragédii či když je vystaven mimořádným či
extrémním životním podmínkám, jaké jsou například při službě vojáků i policistů v místech válečných operací, je nakloněn promýšlet a znovu uspořádávat
svůj život a hledat jeho smysl.
Chceme-li se přiblížit poznání významu lidské bolesti, musíme se nejprve přiblížit pochopení smyslu Ježíšovy oběti. On přijal kříž, aby naplnil vůli Otce a
dokonal jeho dílo. Ten, kdo přijme pozvání následovat Krista, se vydává na cestu
lepšího chápání smyslu utrpení. Apoštol Pavel řekl: „Teď sice trpím, ale raduji
se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry
Kristových útrap.“ Tato slova rozhodně nejsou projevem masochistické záliby
v utrpení, ale důkazem jeho ztotožnění se s Kristem ve službě druhým – já teď
trpím, ale raduji se z toho, protože tím sloužím podle vzoru Krista. Nejde samozřejmě o nějaké pasivní podrobování se těžkostem. Jde o něco jiného – tam, kde
mohu špatný běh věcí změnit, přijmout kříž tohoto úsilí, a tam, kde věci změnit
nemohu, přijmout kříž trpělivého snášení reality. Není mým úkolem dokonale
poznat plný smysl přítomnosti všech křížů na své cestě životem. Měl bych ale
rozpoznat bolest jako cestu ke zpodobnění se s trpícím Kristem, což pak dává sílu
k zakoušení radosti ze spojení s ním. Člověk, který prožil bolest, by měl být lépe
disponovaný k prožívání radosti. A lépe disponovaný k pomoci druhým!
Jiří Ignác Laňka, SChLJ, jáhen, kaplan pražské komendy

aktuálně
Pražský arcibiskup a generální kaplan Vojenského a špitálního řádu
svatého Lazara Jeruzalémského,
Dominik kardinál Duka, obdržel
23. května v Budapešti z rukou maďarského prezidenta Jánose Ádera
vysoké maďarské státní vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu za
zásluhy.
Kardinálu Dukovi blahopřál
k vyznamenání také velmistr řádu
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. Zdůraznil, že jde o ocenění
dlouhodobé spolupráce s maďarskými duchovními a pomoci maďarským katolíkům v České repub-

lice. Zmínil také těsné vazby řádu
s církví v Maďarsku, např. osobnost
ostřihomského arcibiskupa Józsefa
kardinála Mindszentyho, vězněného nacisty i komunisty,   bojovníka
za svobodu vyznání v Maďarsku,
který byl v roce 1972 oceněn velkokřížem Řádu sv. Lazara. Předchůdcem kardinála Dominika Duky ve
funkci generálního kaplana řádu
byl v letech 2005–2012 ostřihomský
arcibiskup László kardinál Paskai.
Velmistr poděkoval kardinálu Dukovi za pomoc a budování dobrých
vztahů a popřál mu hodně zdraví,
sil a požehnání. —Petr J. Řehoř, KCLJ
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slovo kancléře

z velké rady
Milé spolusestry,
vážení spolubratři,
v tomto období se většina z nás připravuje na prázdniny, dovolenou,
tedy volnější program a zasloužený odpočinek.
Jistě, mohl bych nyní stručně popsat, co se nám podařilo a nepodařilo za první polovinu roku 2018. Ale věřím, že ti z nás, kteří chtějí a zajímají se, dostali potřebné informace nejenom v aktualitách na našem
webu nebo facebooku, ale hlavně v časopise Reunion. Patří se poděkovat
všem pisatelům.
Nyní bych se s Vámi, moji milí, rád rozdělil o celkem aktuální informaci. Po čtrnácti měsících vyjednávání s redemptoristy se nám podařilo dokončit a podepsat „dohodu“ o používání kostela sv. Kajetána
v Nerudově ulici. Stalo se tak v červnu na Svaté Hoře, po slavné mši
svaté při výročí korunovace tamní milostné sošky Panny Marie.
Kostel bychom měli převzít koncem tohoto roku, kdy vyprší smlouva ze stávajícím nájemcem. Pán vyslyšel modlitby mnohých z nás, aby
řád získal důstojné sídlo, kde bychom slavili mše svaté, konali pobožnosti, v oratoři se scházeli a jednali, pořádali přednášky, výstavy a dle
našich možností pomáhali oživit kostel a reprezentovat řádové dílo.
Vzhledem k naprosto většinové podpoře kapitulárů v hlasování per
rollam můžeme, doufám, očekávat veliké zapojení členů řádu do práce
na zvelebování tohoto krásného kostela a samozřejmě účast na mších
svatých atd. V září bude velká rada precizovat již dopředu připravené okruhy a možnosti využití kostela. Věřím, že se nám kostel podaří
i řádně převzít.
Naše působení bychom chtěli zahájit mší svatou „Kajetána“. Jejím
autorem je náš vzácný spolubratr chev. František Xaver Thuri, který
zde působil jako regenschori a na počest světce, jemuž je kostel dedikován, hudební dílo složil – a zde mše také poprvé zazněla.
Přeji Vám všem požehnané léto a těším se na setkání přinejmenším
na generální kapitule v Ostravě. Řádový duchovní převor o. b. František se na nás velmi těší!
Atavis et Armis!

Velká rada dne 4. dubna 2018
JJBailli seznámil Velkou radu s výsledky hlasování
kapitulárů per rollam o schválení smlouvy o užívání kostela
sv. Kajetána. Jedná se o hlasování č. 2018/1 na základě
usnesení Generální kapituly č. 2017/5.

Petr J. Řehoř, kancléř

aktuálně
Povolání ke službě potřebným
Vikář duchovního převora R. D. Pavel Porochnavec, ECLJ, farář v Lysé
nad Labem, byl po jedenáctileté
dobrovolnické službě vězeňského
kaplana ustanoven k 1. 7. 2018 Vězeňskou službou ČR na tabulkové
místo vězeňského kaplana ve věznici Jiřice (s částečným úvazkem).
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Velká rada dne 7. března 2018
JJBřeznové jednání se věnovalo revizi členských příspěvků,
bylo konstatováno, že v současnosti je ve velkopřevorství
registrováno 59 členů – za všechny byl již zaplacen povinný
příspěvek do celořádové pokladny.
JJByla podána zpráva o návštěvě moravského metropolity
J. E. Jana Graubnera. Jednání, jehož se účastnili velmistr,
bailli a kancléř, hodnotíme jako pozitivní. Arcibiskup byl
seznámen s působením Moravské komendy, které schválil,
stejně jako její budoucí zasvěcení P. Marii Svatohostýnské.
JJVelká rada přivítala návrh cfr. Jana Neumana výrazněji
připomenout v roce 2019 30. výročí kanonizace (12. 11. 1989)
sv. Anežky České. Program bude dále připravován zejména
cfr. Neumanem a baillim se zapojením skautů a křižovníků
s červenou hvězdou.
JJBailli připomněl nutnost výraznějšího zapojení řádů do
repatriace ostatků kardinála Berana.
JJBailli dále stručně rekapituloval přípravu podoby
procesního kříže ČVP s odkazem na inspiraci středověkých
křížů z Limoges. Chev. Zdirad Čech seznámil VR s návrhy na
úpravu ikonografického pojetí, o němž bylo referováno na
lednové VR. Návrhy zdůvodnil a předložil také předběžný
náčrt řešení. To bylo VR přijato a schváleno. VR vyjádřila
chev. Čechovi poděkování za dosud odvedenou práci.
JJKancléř seznámil VR s účetní zprávou, jež byla shledána
v pořádku. Bailli zdůraznil nutnost pamatovat na
dostatečnou finanční rezervu, a to tak, aby činila vždy
minimálně 30 % z částky vybrané z ročních příspěvků.
Kancléř též předložil návrh výroční zprávy, který byl
schválen a s díky přijat.
JJVelká rada projednala další dílčí kroky ohledně
vyjednávání s Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele
(redemptoristi) o užívání kostela sv. Kajetána v Nerudově
ulici. K dispozici byla poslední varianta smlouvy, kterou
kancléř předem rozeslal všem členům. Po upřesňujících
dotazech vyslovila VR s textem smlouvy souhlas. Bylo
zdůrazněno, že musí následovat postup stanovený na
poslední Generální kapitule, tedy rozeslání definitivního
textu všem kapitulářům a jeho schvalování per rollam.
JJVR vyslovila souhlas se zprávou sekretáře jihočeské
delegace a návrhem jejího dalšího působení.

Přejeme otci Pavlovi, aby jeho působení bylo ke zdaru spravedlnosti a
duchovní péče o všechny potřebné
bez rozdílu vyznání.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli

3/2018

Hlasování č. 2018/1 realizované per rollam ke dni 31. 3. 2018
Kapitulárové českého velkopřevorství přijímají předložený
návrh Dohody o užívání kostela sv. Kajetána, souhlasí s ekonomickými závazky v dohodě dojednanými a zmocňují statutárního zástupce k podpisu dohody. Pro návrh hlasovalo
34 kapitulárů. Zdrželi se 2 kapitulárové. Proti nebyl nikdo
z kapitulárů. Velká rada konstatuje, že návrh smlouvy byl
přijat.

JJVelká rada uložila kancléři, aby informoval spolubratry
o vhodnosti pořízení řádové uniformy a rytíře o ostruhách
jako součásti jejich uniformy.
JJČlenové ČVP se připravili na účast na oslavách narozenin
prof. Petra Piťhy 3. 4. 2018 v Praze a 12. 4. 2018 v Olomouci.
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JJKancléř podal informace o podrobnostech a působení ČVP
při slavnostním přenesení ostatků Josefa kardinála Berana.
JJVelká rada vzala na vědomí zprávu kancléře o zrušení
eurového účtu ČVP na základě předchozího rozhodnutí VR.
Velká rada dne 2. května 2018
JJBailli informoval o radostné zprávě, že dne 1. dubna
2018 slavnostně předal J. E. Jacques Blaquart, sídelní
biskup orléanský, 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.
JJDále stručně informoval o uvedení chev. Anthony
Dickinsona, KLJ, CMLJ, do úřadu britského velkopřevora
J. E. velmistrem Janem hrabětem Dobrzenským. Chev.
Dickinson nahradil dosavadního velkopřevora chev.
Martina Thackera, barona z Fetternearu, GCLJ-J, který
nadále zůstává v úřadu místopředsedy Řádové vlády.
JJBailli informoval Velkou radu o rozhodutí uspořádat
Generální kapitulu ČVP v Ostravě, kde již byly dojednány
základní nutné kroky. Dalším jednáním a přípravou byli
pověřeni kancléř a zejména chev. Kučera se spolubratry
z moravské komendy.
JJVelká rada projednala osoby přijímané do postulátu,
přičemž velitelům jednotlivých komend bylo zdůrazněno,
aby s postulanty byly probrány jejich povinnosti.
JJCfr. Jan Adámek podal zprávu o přípravě návrhu
klobouku k uniformě.
Velká rada dne 6. června 2018
JJKancléř informoval o plánovaném podpisu smlouvy
o užívání kostela sv. Kajetána dne 10. června 2018 s reálným
termínem předání kostela do užívání 1. 1. 2019. Velká rada
zmocnila kancléře k podpisu předložené smlouvy a zároveň
mu vyslovila své díky za veškerou činnost, tomuto úkolu
obětovanou.
JJChev. Zdirad Čech představil Velké radě maketu
procesního kříže v měřítku 1:1. S velikostí a zobrazenou
symbolikou vyjádřili všichni přítomní souhlas. Velká rada
požadovala, aby použité barvy smaltů byly tmavší, a zároveň
proběhla debata o provedení stran kříže. Práce by měly být
dokončeny na podzim tohoto roku.
JJCfr. Jan Adámek podal průběžnou zprávu o přípravě
návrhu klobouku k uniformě. Velká rada poděkovala
cfr. Adámkovi a chev. Čechovi za odvedenou práci. Velká
rada zároveň poděkovala chev. Kučerovi za zastupování
ČVP v soudním sporu ohledně ochrany jména ČVP. Dále
Velká rada vyslovila poděkování špitálníkovi chev.
Zahálkovi za včasné a jako vždy perfektní podání výkazů
velkošpitálníkovi.
Bailli informoval přítomné o vyhlášení termínu konání Velké generální kapituly ve dnech 13.–15. 9. 2019 ve Varšavě.
VR žádá všechny členy ČVP, aby si rezervovali tento termín
ke společné návštěvě Polska. Z termínu konání Velké generální kapituly vyplývá, že Generální kapitula ČVP v roce
2019 se bude konat ve zkrácené podobě až v prosinci 2019
v rámci Řádového dne.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli českého velkopřevorství
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elých 268 let byl sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculaty)
ozdobou Staroměstského náměstí v Praze a celých sto let už tam není. Byl nejen krásným uměleckým dílem, ale také duchovním centrem, místem, kam chodila procesí,
konaly se zde pobožnosti, zastavovali se tu lidé ke krátké modlitbě. Byl vertikálou,
prstem ukazujícím na nebe, na duchovní rozměr života.

Smutný i nadějný
příběh mariánského sloupu

Mariánský
sloup:
poslední dějství?
4
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Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí
postaven v roce 1650 jako poděkování za pomoc při
obraně Prahy proti plenícím švédským vojskům
v roce 1648. Roku 1652 byl posvěcen. Autorem sochy
Panny Marie se stal Jan Jiří Bendl (asi 1610 – 1680),
jeden z nejlepších českých sochařů té doby. Vytvořil
z domácího pískovce mimořádně zdařilé umělecké
dílo, nejspíš první barokní sochu ve střední Evropě.
Kolem sochy pak procházely dějiny. V roce 1757
pruská dělová koule roztříštila jednu ze soch andělů – ta pak chyběla sto let. Doplněna byla až v roce
1855, ne však příliš zdařile. První velká oprava celého
sloupu proběhla rokuu 1824. V roce 1855 byl sloup
ozdoben a osvětlen plynovými hořáky. V roce 1884
byly opraveny sochy andělů. Roku 1904 byla socha
Panny Marie pozlacena. V roce 1915 vytvořil sochař
Ladislav Šaloun na Staroměstském náměstí pomník
Mistra Jana Husa. Byl koncipován jako horizontála
k vertikále mariánského sloupu. Obě sochařské památky se tak spolu v prostoru náměstí kompozičně
doplňovaly. V létě 1918 plánoval pražský magistrát
opravu mariánského sloupu na následující rok, k té
však již nedošlo.
Dne 3. 11. 1918 strhli sloup účastníci manifestace
připomínající porážku na Bílé hoře v roce 1620, patrně s vědomím a souhlasem některých politiků. Stržení sloupu odůvodnili tím, že jde o symbol habsburské
nadvlády a vítězství katolicismu nad reformací
v Čechách. Mariánský sloup byl zničen mimořádně brutálním a vandalským způsobem pouličním
davem. Zanikla tak kulturní památka evropského
významu a první barokní socha v Čechách. Zbytky
architektury byly odstraněny 18.–20. listopadu, aby
nebudily pohoršení při očekávaném příjezdu prezidenta Masaryka.
Zničení sloupu vzbudilo velkou vlnu nevole mezi
věřícími a negativní reakce v zahraničí. Od samého
počátku po stržení sloupu se mluvilo o jeho obnově,
ale nikdy k ní nebyl dostatek vůle. V roce 1923 byl
ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu.
Sbírky na obnovu se ale nakonec staly příspěvkem
na výstavbu 12 kostelů v okrajových čtvrtích Prahy.
Roku 1938 podala žádost o obnovu sloupu na pražský
magistrát Česká liga akademická. V roce 1949 vyzvali
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ke zhotoveni sochy Panny Marie jako symbolu návratu do vlasti čeští emigranti. Několik set lidí podepsalo
petici žádající obnovu sloupu v roce 1988 – 70 let po
jeho stržení, reálné snahy však mohly ožít teprve po
roce 1989.
V roce 1990 vznikla a byla zaregistrována Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze. Její hlavní protagonisté – akademický sochař Jan Bradna, Václav Dajbych, PhDr. Karel
Kavička, Ing. Karel Kloud – spolu s dalšími nadšenými dobrovolníky už 27 let intenzivně pracují na
shromažďování dokumentace, studiu archivních
materiálů, nechali zpracovat projektovou dokumentaci, jednají s úřady a vyřizují veškerá povolení pro
možnost obnovy sloupu. Společnost všechny výdaje
financuje pouze z dobrovolných darů, bez jakékoli
účasti veřejných prostředků. Celonárodní sbírka na
obnovu mariánského sloupu byla vyhlášena v roce
1995.
Vedle sochaře Jana Bradny se již od roku 1995 do
přípravných prací na obnově sloupu zapojili sochaři
Miroslav Krátký, Karel Kronych a především Petr
Váňa, který se záhy stal hlavním tahounem a motivátorem všech sochařských a kamenických prací
při obnově díla. Se svým bratrem a přáteli vytvořil
Mariánskou kamenosochařskou huť, kde od roku
1998 po dokončení plánů postupně vznikají jednotlivé komponenty kamenné architektury sloupu.
Umělecky nejnáročnějším úkolem obnovy mariánského sloupu bylo samozřejmě vytvoření kopie
Bendlovy Immaculaty, která se při stržení sloupu
roztříštila. Teprve v roce 1997 bylo umožněno zhotovit odlitek dochovaných dílů původní sochy Panny
Marie, uložených v lapidáriu. Petr Váňa začal po
podrobném prostudování Bendlova stylu práce a po
zkušenostech s kopiemi jiných Bendlových děl sekat
sochu Panny Marie do božanovského pískovce v roce
2000. O dva roky později sochu dokončil. V roce
2003 – 85 let po stržení sloupu – byla socha provizorně umístěna na chráněné místo na ocelovém sloupu
u jižního portálu chrámu Matky Boží před Týnem
v rozšíření Celetné ulice, kde stojí doposud.
Současně se hledal vhodný materiál k vytvoření
nejmasivnějších částí sloupu – šestimetrového dříku
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a středního soklu. Dostatečně velký a kvalitní blok
pískovce našel Petr Váňa až v daleké Indii. V roce
2001 kamemosochařská huť z Indie blok přivezla
a cestou z něj vytesala dřík. Umístěn byl prozatím
v zahradě nemocnice Milosrdných sester svatého
Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Dramatické okolnosti této mimořádné akce byly jedním
z podnětů pro napsání publikace Cesta kamene, na
jejíž vydání v češtině a italštině se podílelo České
velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Řád
obnovu sloupu již řadu let podporuje a zařadil tuto
podporu do svého řádového díla.
V roce 2007 byla dokončena patka sloupu a začaly
práce na hlavici, které skončily vlastně až letos. Blok
krásného pískovce na střední sokl sloupu o objemu
tří kubíků věnovalo v roce 2008 italské město Vitorchiano. Další kvádry do architektury věnovaly čtyři
rytířské řády a 24 českých a moravských měst.
V listopadu 2008 uplynulo 90 let od stržení sloupu. Při té příležitosti se na Staroměstském náměstí
uskutečnila velká pouť s prezentací na podporu jeho
obnovy.
Téměř stejně náročná jako fyzická kamenická
práce je dlouhodobá komnikace s úřady, připomínající mnohdy don Quijotův boj s větrnými mlýny.
Zablýskáním na lepší časy a zásadním posunem bylo
rozhodnutí Rady hlavního města Prahy z 26. března
2013, kterým schválila projekt celkové rekonstrukce
Staroměstského náměstí, včetně obnovy mariánského sloupu. V červnu 2017 pak bylo vydáno územní
rozhodnutí, které stavbu umožňuje. Proto koncem
loňského roku Společnost pro obnovu mariánského
sloupu uzavřela smlouvu se Stavitelstvím Řehoř,
s. r. o., které je připraveno provést veškeré stavební
práce na základové desce a technicky a finančně podpořit sochaře a kameníky, kteří sloup na původním
místě sestaví. Stavitelství se současně zavázalo darovat chybějící finanční prostředky na jeho dokončení.
Přestože všechny kamenné prvky jsou dokončeny
a všichni aktéři jsou připraveni sloup znovu vztyčit,
úřady zatím stavbu úspěšně blokují.
Nezbývá než trpělivě usilovat o změnu této nepříznivé situace, pořádat osvětové akce, diskutovat s odpůrci a modlit se za možnost dokončit dílo. Všichni
přátelé a stoupenci obnovy sloupu jsou zváni k účasti
na setkáních příznivců a také k podpisu petice –
prosby o obnovu sloupu.
Podrobné informace o historii sloupu i aktuálním
vývoji najdete na stránkách www.marianskysloup.cz
a www.marianskysloup.info.
S využitím informací a Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a Petra
Váni zpracoval Samuel Truschka

Petr Váňa: kopie Bendlovy sochy Immaculaty
a nákres spodní části sloupu.
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Happening
dopravil kvádr na náměstí
V červnu 2017 vydal stavební úřad MČ Praha 1
územní rozhodnutí umožňující obnovu mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí. Před tím proběhlo regulérní územní řízení, v jehož průběhu stavba
získala všechny potřebné souhlasy podle stavebního
zákona. V listopadu 2017 stavební úřad Prahy 1 zamítl odvolání odpůrců obnovy sloupu proti červnovému územnímu rozhodnutí jako nepřípustná, protože
odvolatelé nebyli účastníky řízení. V únoru 2018 tak
územní rozhodnutí nabylo právní moci a v zákonných lhůtách nebyl nalezen důvod k jeho přezkoumání.

Obnova památky má tedy platné územní rozhodnutí, architektura, sloup i socha Panny Marie jsou
po 27 letech práce sochařů a kameníků dokončeny,
realizátoři jsou připraveni k instalaci.
Přesto stavba nemohla začít. Zahájení stavby
brání záměrné administrativní průtahy některých
důležitých pražských úředníků. Ti totiž dostali od
vedení hlavního města Prahy za úkol stavbě zabránit.
Stalo se tak po zářijovém zasedání zastupitelstva,
které se po dlouhém a emotivním projednávání petic
za obnovu a proti obnově sloupu postavilo na stranu
odpůrců, přestože na jejich petici bylo výrazně méně

Prof. Jan Royt pro Mariánský výtvarný happening 12. 5. 2018
Dámy a pánové, bratři a sestry,
dovolte mi zaslat vám krátké poselství z dalekého Abu-siru, kde jsem služebně na archeologických vykopávkách. Sešli jste se zde, abyste
podpořili myšlenku znovupostavení mariánského sloupu.
Je nepochybné, že stržením sloupu onoho
nešťastného listopadového dne roku 1918 došlo k vandalskému činu, nepochopitelně tolerovanému vznikajícími orgány státní a městské
správy nové republiky. Bylo poničeno vynikající
sochařské dílo – mariánský sloup z ruky Jana
Jiřího Bendla, jenž vedle sloupu vídeňského
a mnichovského patřil k nejstarším v Evropě
a troufám si říci, že byl z nich umělecky nejhodnotnější.
Už sám fakt, že byla zbořena významná památka, je absolutně nepřijatelný. Zdůrazňuji
zde, že stejný postoj bych zastával i v případě
ohrožení pomníku Mistra Jana Husa – tady jde
prostě o princip. Žádný jednotlivec či skupina zaštiťující se ideologií národní či konfesijní nemá právo brát si za rukojmí své ideologie
umělecká díla a ničit je, neboť jde o národní
kulturní dědictví!
Před řečí pramenů neobstojí argument, že
sloup byl postaven jako připomínka triumfu
Habsburků nad vzbouřenými stavy a že je symbolem poroby našeho národa. Je smutné, že při
onom ostudném jednání na magistrátu na podzim 2017 tento argument zazníval z úst lidí vyznávajících Krista stejně jako z úst zastupitelky
za komunistickou stranu. Zmíněná zastupitelka si dokonce dovolila citovat TGM, muže, jehož
myšlenky zastávala statečná žena Milada Horáková – příslušnice Českobratrské církve evangelické, jejíž justiční vraždu, za kterou je zodpovědná komunistická strana, tato soudružka
schvalovala. Bylo ostudné, že s jejími argumenty se účelově ztotožnili věřící lidé odmítající
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znovupostavení sloupu. Prezidenta Masaryka si
velice vážím, ale ve věcech historických je pro
mě daleko větší autoritou profesor Josef Pekař
či Josef Šusta.
Nápis na soklu sloupu jasně hovoří o tom,
proč byl sloup postaven: Stalo se tak, protože
Staré Město pražské bylo uchráněno od plenění
švédskými vojáky. Tvrdit, že Švédové přišli pomoci obnovit náboženskou svobodu v Čechách,
jak zaznělo z některých příspěvků přinejmenším na nešťastném jednání na pražském magistrátu, je jasné účelové ohýbání faktů. Stačí
si připomenout skutečnost, že švédští generálové dostali již před vpádem do Prahy seznam
uměleckých děl, která mají odvézt z Pražského hradu. Dnes tato díla můžeme obdivovat ve
švédských sbírkách. Víme také, jak byl biskup
Jednoty bratrské Jan Amos Komenský zklamán z postupu švédských emisarů při dojednávání míru v Münsteru. Obyvatelé Starého Města
prostě chtěli uchránit alespoň zbytky majetku,
který jim v závěru ničivé třicetileté války ještě
zbýval, proto Švédům odporovali.
Zaznívá též argument, že zboření mariánského sloupu schvaloval v roce 1918 celý národ.
A co těch 82 procent lidí hlásících se v roce
1921 ke katolickému vyznání, ti nebyli dcerami
a syny tohoto národa? Dobové reakce věřících
především z Moravy a Slovenska na zboření
sloupu jsou důkazem, že mnoho lidí vandalský
skutek odsuzovalo.
Ale hlavním argumentem, proč mariánský
sloup znovu postavit, je hluboká mariánská
úcta v srdcích mnoha věřících lidí různých konfesí, kteří se prostě chtějí k Panně Marii obracet ve svých denních prosbách a starostech.
A proto prosím sestry a bratry jiných vyznání,
kteří vyznávají Pannu Marii jako Bohorodičku, ať
k tomuto poslednímu argumentu, proč znovu
postavit mariánský sloup, přihlédnou.
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Pouť na křídlech pomoci

FOTO: martina řehořová, Člověk a víra (reportáž),

podpisů, a rozhodlo se vypovědět všechny předchozí
smluvní závazky v této věci. Obnově sloupu tedy
nyní chybí především povolení záboru veřejného
prostranství pro staveniště od Technické správy komunikací hl. města Prahy. To zatím bez jakéhokoliv
vysvětlení vydáno nebylo.
Proto se Společnost pro obnovu mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze a akademický
sochař Petr Váňa se svými kolegy rozhodli upozornit na to, že obnova památky má také velký počet
stoupenců. V sobotu 12. května uspořádali na Staroměstském náměstí Mariánský výtvarný happening,
který navázal na Mariánskou pouť Prahou, pořádanou
Hnutím obnovy duchovních tradic. Smyslem akce
bylo také vyvrátit staré předsudky a mýty o sloupu
a vyzdvihnout tuto krásnou památku jako „Sloup
smíření“, který je v souznění s pomníkem mistra
Jana Husa a kalichem na Týnském chrámu.
Happening zahájil sochař Petr Váňa se svými
přáteli, sochaři a kameníky, kteří s pomocí několika
desítek poutníků, ale i kolemjdoucích a zahraničních
turistů, dotáhli od Týnského chrámu na Staroměstské náměstí po dřevěných válečcích třiapůltunový
kvádr, jeden z kamenů, který by se měl stát součástí
architektury budoucího mariánského sloupu. Na
místě, kde sloup stával, poděkoval Petr Váňa všem
podporovatelům, ale i odpůrcům obnovy sloupu,
zdůraznil jeho význam a připravenost sloup znovu postavit. Kancléř českého velkopřevorství svatolazarského řádu, Petr Řehoř, KCLJ, pak přečetl
poselství prof. Jana Royta, KLJ, historika umění a
prorektora Univerzity Karlovy, který odsoudil ničení
kulturního dědictví z ideologických důvodů a apeloval na obnovu této mimořádné barokní památky.
V průběhu setkání zazněly modlitby, mariánské
písně i lidovky v podání živé kapely, rozdávaly se
koláčky a velké množství tiskovin o historii sloupu
a obrazu Panny Marie Rynecké. Přibližně stovka
nových podpisů také přibyla pod peticí – prosbou
o možnost obnovy mariánského sloupu, kterou do
konce srpna 2017 podepsalo 14 000 lidí.
Kvádr vydržel na místě celých 27 dní, poté ho
Technická správa komunikací ze Staroměstského
náměstí odvezla. Zastánci sloupu ale stále doufají,
že obnova bude nakonec umožněna a že sloup bude
moci po 100 letech od svého stržení opět zdobit
náměstí.
Petr J. Řehoř, KCLJ a Samuel Truschka

V

Zdeněk Kučera, KLJ
Foto Martina Řehořová, Člověk a víra
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sobotu 16. června se na
Svaté Hoře u Příbrami konala 1. arcidiecézní pouť
Na křídlech pomoci, jejímž
cílem bylo propojit pomáhající katolické organizace a jejich nemocné
a trpící. Pouť pořádalo Arcibiskupství pražské a české velkopřevorství
bylo jedním ze spolupořadatelů.
Akce se účastnila Charita ČR, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Suverénní řád maltézských rytířů, Komunita Saint Egidio, Projekt
Šance a mnoho dalších charitativních organizací a řádů.
Mši svatou celebroval J. E. Dominik kardinál Duka, arcibiskup
pražský, mezi koncelebranty byli
velmistr křižovníků P. Dr. Josef Šedivý, O. Cr. a arcibiskupský vikář
pro charitu P. Stanislaw Góra. Mše
byla ozvláštněna tím, že oběti k oltáři – zapálené svíce se symbolem
příslušné organizace – přinášeli
zástupci každé ze zúčastněných organizací.
Za náš řád se pouti zúčastnili
chev. Petr Řehoř s chotí a dcerami,
chev. Zdirad Čech, spolusestra JUDr.
Lenka Šalamoun a chev. Zdeněk
Kučera s manželkou a synem. Rádi
jsme uvítali také MUDr. Ivu Hodkovou, CompLJ, ředitelku Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech,
společně s několika pacientkami,
pro které byla účast na pouti nezapomenutelným zážitkem.

Návštěva
polského velkopřevorství
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Foto Andrzej Mamys, KLJ

V

e dnech 8.-10. června se
členové polského velkopřevorství sjeli k východní polské hranici
do starobylého města Przemyśl
k jednání generální kapituly a obřadům investitury. Przemyśl bylo
v Rakousko-Uhersku známé a zejména vojensky významné město,
kterému dodnes vévodí nejen řada
kostelů místního arcibiskupství,
ale také rozsáhlá pevnost, jejíž 110
tisíc vyhladovělých obránců muselo v březnu 1915 kapitulovat. Ruská
armáda se pak o čtvrt roku později
musela stáhnout po úspěšné protiofenzivě rakousko-uherských vojsk.
Zkrátka, s tímto regionem a městem je spojena řada vojenských osudů našich dědů, kteří byli zapojeni
do bojů 1. světové války v Haliči.
Polské velkopřevorství, jehož
základy byly položeny v roce 2011
a jehož první investitura se konala roku 2012 ve Strzelně, je dnes
složeno ze dvou, více než 700 km
od sebe vzdálených komend – kujavsko-pomořanské (Komenda Kujawsko-Pomorska), vedené chev.
Piotrem Sobolewskim, KLJ-J a podkarpatské (Komenda Podkarpacka), vedené plk. chev. Mariuszem
Bieńczakem, KLJ. Velkopřevorství
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je vedeno baillim chev. Krysztofem
Polasik-Lipińskim, KCLJ-J, EOSGM.
Úřad kancléře vykonává plk. v. v.
chev. Jan Szmyd, KCLJ. Po letošní
investituře přesáhl počet členů 40
osob, v postulátu je však více než 20
kandidátů. Členy řádu jsou J. E. Jan
Tyrawa, GCLJ, biskup v Bydgoszczi,
která je centrem kujavsko-pomořanské komendy a J. E. Stanislaw
Jamrózek, GCLJ, světící biskup v Przemyśli, centru podkarpatské komendy. Z rozlohy Polska a vzdálenosti jeho (prozatím dvou) komend
a diecézí vyplývají také hlavní problémy polského velkopřevorství,
jehož členové se velmi dobře znají
v komendách a delegacích (Krosno, Zamość, Wrocław, Opole), avšak
mají málo příležitostí k setkávání
celé národní jurisdikce.
Setkání se zúčastnil J. E. velmistr
Jan hrabě Dobrzenský s manželkou,
české velkopřevorství zastupovali
bailli, chev. Pavel Kavinek, dáma
Jana Tetourová a otec Marcin Saj.
V pátek 8. června zorganizovali
hostitelé setkání na arcibiskupství
u emeritního arcibiskupa Józefa Michalika, kde velmistr Jan zevrubně
seznámil otce arcibiskupa se současným stavem a plánovaným rozvojem řádu. Vlastní vigilie a jedná-

ní generální kapituly se odehrávalo
v asi 10 km vzdáleném Krasiczynu,
v ohromném renesančním zámku
francouzského typu. Na vigilii v zámecké kapli, vedené řádovými kaplany Mons. Józefem Barem, ECLJ a
Mons. Józefem Kubalewskim, ECLJ,
byli 4 noví kandidáti přijati do postulátu a 3 postulanti složili řádové
sliby. Sobotní dopoledne bylo věnováno jednání kapituly, kde zástupci
obou komend referovali o hlavních
aktivitách, které zabezpečují, a celého jednání se pozorně zúčastnil
otec biskup Stanislaw Jamrózek.
Řádová činnost v Polsku
Členové polského velkopřevorství
výborným způsobem spolupracují
s mladými dobrovolníky – středoškolskými studenty, kteří vykonávají svoji službu jako asistenti nemocných v hospici Bydgoszcz a jako
záchranářsky vycvičení pomocníci
při hromadných akcích a poutích
v regionu Przemyśl. V obou diecézích, kde již řád má status církevního sdružení dle kanonického práva,
lazariáni účinně spolupracují s církevními centry, spravovanými řádovými sestrami, která se zabývají
výchovou dětí. Pomoc při přípravě
herních odpolední a podvečerních
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táboráků je pro členy řádu nejen
praktickou pomocí potřebným, ale
také odpočinkem v kruhu přátel.
V Bydgoszczi řád zajišťuje činnost diecézního hospice a vytvořil
také Středisko perinatální péče
(www.perinatalne.bydgoszcz.pl),
poradenského a pečovatelského
centra pro rodiny předčasně narozených dětí, které nejen pomáhá
malým pacientům, ale zejména
poskytuje duchovní a materiální
podporu jejich rodinám, pro něž
je péče o tyto děti nesmírně náročná z hlediska psychologického, ale
i finančního. Lazariáni v Przemyśli
získali v loňském roce objekt bývalé vojenské nemocnice Betania
(www.betania-lazarus.pl), který po
stupně s pomocí arcidiecéze i regionu rekonstruují s celkovým rozpočtem ve výši 650 000 EUR. Pečují
také o pacienty s psychiatrickými
diagnózami v Zamośći. Hybatelem
a hlavním nositelem rekonstrukce
nemocnice je chev. MUDr. Wieslaw
Morawski, KLJ.
Investitura byla připravena
v kostele při klášteře bosých karmelitánů v centru Przemyśle, hlavním celebrantem a kazatelem byl
arcibiskup a emeritní metropolita
J. E. Józef Michalik. Ve svém kázání vyzdvihl několik skutečností,
adresovaných členům řádu. Vždyť
lazariánský řád má již ve svém názvu jasný vzkaz, jací mají být jeho
členové – rytířští, tedy odvážní
a zároveň poslušní vůči autoritě
nadřízených; mají mít špitální poslání – tedy vnímavost k potřebám
druhých. Otec arcibiskup dále zdůraznil, že symbol zeleného kříže
nemá svůj význam pouze ve tvaru
tohoto odznaku a naději, která je
s touto barvou spojována, ale také
se starým významem této barvy ve
středověké ikonografii, kde zelená
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barva symbolizuje Ducha svatého.
Vyzýval tedy naše členy, aby se více
obraceli k Duchu svatému, jako hybateli podnětů našeho jednání.
Posledním tématem zcela konkrétní a adresné homilie bylo rozředění křesťanských hodnot v Evropě,
zejména v zemích, které dříve byly
opěrnými sloupy katolické víry –
rozšiřující se laicizace a relativizace
hodnot, zavírání očí před nebezpečnou expanzí agresivních náboženství a vyklízení pole bez boje – to
jsou prostory, v nichž bychom se
jako aktivní křesťané a rytíři měli
angažovat. Byla to stejná slova, jaká
můžeme slýchat i od našeho otce
kardinála Dominika Duky a mnohých dalších duchovních.
Do řádu byli přijati 3 postulanti, jedna spolusestra byla povýšena
a 8 zasloužilých členů bylo oceněno různými stupni mezinárodního záslužného kříže. V závěru pak
o. arcibiskup Michalik poprosil,
abychom osobně pozdravili jeho
přítele, o. biskupa Františka Lobkowicze a popřáli mu pevné zdraví
a mnoho optimismu. Toto přání
rádi vyřizujeme i v Reunionu a samozřejmě se k němu přidáváme.
Celé setkání probíhalo ve velmi
přátelském duchu. Členové polského velkopřevorství jsou stmeleni
a svorně postupují za společným
cílem – vytváření a upevňování
katolického spolku, jehož členové duchovně a osobnostně rostou
prostřednictvím služby Církvi a potřebným. Je vidět, že kde je odhodlání, jsou i výsledky.
V této souvislosti si lze jen přát,
aby i u nás měl řád obdobný charakter. Díky a obdiv za vytvoření
přátelské atmosféry i za odvedenou
práci, vyjádřené naším velkopřevorem, tak nebyly pouhou zdvořilostí,
ale oceněním reálně dosahovaných

úspěchů polského velkopřevorství.
Jsme potěšeni, že jsme před osmi
lety byli u jeho počátků a od té doby
jsme součástí jeho historie.
Do Polska opět za rok
Z rozhodnutí mezinárodní řádové
vlády se bude Velká generální kapitula – setkání všech členů národních jurisdikcí – konat v roce 2019
v Polsku. Kromě důležitých jednání
bude na programu také investitura.
Proto byla všechny velkopřevorství
vyzvána, aby co nejvíce jejich členů,
postulantů a povyšovaných členů
přijelo na 13.–15. září 2019 do Varšavy. Generální kapitula českého
velkopřevorství tedy v září nebude,
všichni členové jsou srdečně zváni
do Polska. Kapitula ČVP se bude ve
zkrácené formě konat až v prosinci
roku 2019 během Řádového dne.
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Biskupské svěcení
Mons. Zdenka Wasserbauera
Ing. Arnošt Linzmaier, BLJ

D

Vzpomínka
na blahoslaveného
císaře
Jan N. Adámek, SBLJ
Foto Jakub Holman, SBLJ
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V

sobotu 28. dubna se několik zástupců českého
velkopřevorství tradičně
účastnilo Audience u císaře
Karla I. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jejíž je řád spolupořadatelem. Pozvání přijali také Jejich
císařské a královské Výsosti, vnuk
a vnučka blahoslaveného Karla
Rakouského, Georg a Gabriela von
Habsburg-Lothringen, arcivévodové
rakouští (foto dole). Po tradiční přehlídce historických vojenských jednotek, letos spojené se vzdušnými
pozdravy dvou bitevních dvouplošníků, a proslovech čestných hostů,
se průvod za slunečného počasí vydal přes Labe do baziliky sv. Václava.
Tam byla sloužena slavná mše svatá
s ordináriem od Franze Schuberta.
Po mši bylo oznámeno zřízení české
zemské delegace Řádu sv. Jiří (založeného roku 1308 císařem Jindřichem VII.), v jehož čele stojí hlava
habsbursko-lotrinského rodu. Poté
následovalo společenské setkání
v prostorách brandýského zámku.
Audience věnované vzpomínce
na Karla I., posledního rakouského
císaře, uherského a českého krále, blahoslaveného v roce 2004, se
konají každoročně od roku 2002.
Ta letošní byla současně připomenutím 100. výročí konce 1. světové
války, poslední návštěvy Karla I.
v Brandýse v roce 1918, událostí let
1618–1648 a výročí návratu Palladia
země české roku 1638.

ne 19. května 2018 se členové řádu zúčastnili biskupského svěcení Mons.
Zdenka
Wasserbauera
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním světitelem byl J. Em.
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, generální kaplan našeho řádu, spolusvětitelé byli Mons. Vojtěch Cikrle,
biskup brněnský a Mons. Jan Vokál,
biskup královehradecký.
S novým pražským pomocným
biskupem jsme se osobně setkali na
hostině po biskupském svěcení, na
kterou jsme byli pozvání. Špitálník
a velitel pražské komendy MUDr.
Michal Zahálka, KLJ, a velitel moravské komendy Mgr. Zdeněk Kučera,
KLJ, předali otci biskupovi písemnou
gratulaci a dar za náš řád – knihu
Svatolazarská úcta ve středověkých
Čechách. Měli také možnost krátce
s otcem biskupem promluvit a ve
stručnosti mu náš řád představit.
Zdenek Wasserbauer se narodil
15. 6. 1966 v Novém Městě na Moravě. Kněžské svěcení přijal 30. 9. 1996
v Praze. Svatý Otec František jej
v lednu jmenoval pomocným biskupem pražské arcidiecéze a zároveň
titulárním biskupem diecéze v Butrintu.
Jeho biskupské heslo tvoří tři
slova – Oratio (modlitba), Verbum
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(slovo), Ardor (zápal, horlivost, plamen). První dvě slova jsou podle
Mons. Wasserbauera Božím slovem
dané hlavní úkoly biskupa; třetí
slovo vyjadřuje jeho osobní touhu
a předsevzetí, jak by chtěl tyto dva
úkoly a svoji biskupskou službu
prožívat.
Znak: ve zlatém štítě se nachází
černý kříž, symbol Kristovy smrti,

který prozařují zlaté paprsky vzkříšení. Z červeného srdce, symbolu
Boží lásky a milosrdenství vystupují a do celého světa se rozlévají čtyři
červené plameny – plameny, které
představují také čtyři evangelisty
a apoštolský zápal. Černá a zlatá
jsou rovněž barvami Pražského arcibiskupství. Autorem znaku je Jan
Oulík.
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doporučujeme

Všem čtenářům, kteří se v latinském jazyku necítí být pevnými,
je nyní k dispozici Erasmovo dílko

náboženskou rozpravou a důraznou pobídkou, abychom „ze svých
duší vyhnali nejodpornější druhy
Turků: hrabivost, ctižádost, touhu
ovládat, domýšlivost, bezbožnost,
rozmařilost, chlípnost, zrádnost,
hněvivost, nenávist a závist“ a nikoli s Turky primárně bojovali
„v tureckém duchu“. Erasmus, přes
vědomí veliké hodnoty míru a touhu po nenásilných řešeních, není
nezodpovědným pacifistou moderního ražení, když v závěru listu píše:
„A neodrazuji od války, ale ze všech
sil se snažím o to, aby byla započata
i vedena úspěšně. Erasmus by byl
rád „kdybychom si mohli podrobit
tureckou říši tak, jak apoštolové
veliteli Kristu podrobili všechny národy světa“. Přijímá však i možnost
„vyřešit záležitost vojensky tak, aby
nepřátelé měli radost z toho, že jsou
poraženi… pokud uvidí, že křesťanství nejsou jen prázdná slova, ale že
máme duše a mravy hodné evangelia“. Jak vhodná a užitečná je to četba nejen pro rytíře svatolazarské!
Jan N. Adámek, SBLJ

Naši jubilanti
Spolubratr chevalier doc. MUDr. Vladimír Jan Nepomuk Stibor, CSc., KCLJ,
oslaví dne 14. srpna půlkulaté 75. narozeniny. Vladimír je dlouholetým členem našeho řádu a mnoho let též odpovědně zastával funkci špitálníka.
Srdečně gratulujeme a budeme se těšit na další milá osobní setkání při tvorbě našeho řádového díla.

Dne 22. srpna před 40 lety se do významné české rodiny svobodných pánů
Podstatzkých-Thonsern z Prusínovic narodil syn Richard. Naše myšlenky
a přání všeho dobrého budou tento den mířit na rodový zámek v Litenčicích. Richardovi, KLJ-J, přejeme zejména co nejvíce radosti v rodinném životě, hodně zdaru při správě panství a intenci v práci pro moravskou komendu
i celý řád.
Viktor P. Sušický, KLJ-J
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JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

Z úspěšného hudebníka bezdomovcem

Standa přišel do Poradny sv. Apolináře začátkem roku 2017 s banální záležitostí. Naštěstí přišel koncem roku znovu, protože jeho problémy jsou mnohem větší než původně uváděl. Nadaný umělec a úspěšný podnikatel se opakovaně ocitl v drogové pasti.
Po odvykací léčbě mu poradna pomáhá řešit problémy s dluhy i s kriminálními skutky.

„Vyrůstal jsem jako jedináček,
rozmazlovaný svými prarodiči
a usměrňovaný především svojí
matkou, protože otec se o tuhle část
povinností prakticky nestaral. Matka pracovala a dodnes pracuje jako
laborantka na hematologii. Táta
byl nádražák, signalista a potom
dlouhá léta v invalidním důchodu,
ale už s námi 4 roky není. Zemřel
mámě v náručí po 28 letech rozvedeného manželství. Oba rodiče si
v dětství prošli domácím násilím
a zneužíváním, což jsem se dozvěděl nedávno a leccos mi to ve vztahu k mé výchově vysvětlilo. Oba
si po rozvodu nenašli jiný funkční
vztah, a tak vedle sebe žili a nežili
a já to tehdy chápal víc než později
v dospělosti. Ve svých 12 letech jsem
se postupně přestal s otcem stýkat,
chyběl společný zájem, moje koníčky nebral vážně a já ho pomalu
přestal brát jako otce. Vztah k němu
jsem pak hledal dlouhé roky až do
posledních let, kdy už byl tak těžce
nemocný, že vyžadoval střídavou
péči. V mojí pubertě zastupoval
jeho roli alespoň občas můj nevlastní děda, který ještě teď žije, ale už
se s ním 10 let nestýkám vzhledem
k jeho alkoholismu. Doma jsem
potom roli chlapa převzal já a snažil se tak máme ulehčit starosti.
A tak jsem asi předčasně dospěl
a navenek působil jako talentovaný
a bezproblémový kluk. Opak byl
pravdou. Dá se říci, že jsem od těch
dvanácti let žil dvojí život. Na jednu
stranu spolehlivý student, nadějný
umělec, ale v osobním životě mimo
domov a školu jsem stále utíkal do
světa drog, alkoholu a pochybných
partiček. Cítil jsem, jak potřebuju vyventilovat to napětí, které ve
mně bylo. Neprošel jsem si žádnou
pubertou, protože jsem si nemohl
dovolit nebýt perfektní. S odstupem
20 let mohu s určitostí říct, že tam
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tehdy chyběla přísnější ruka otce
a hranice, co je ještě dobré a co už
ne. Nechci to, že jsem měl problémy,
na nikoho házet, protože si uvědomuji, že jsem byl nečitelný pro své
okolí. Zahájil jsem úspěšnou pěveckou kariéru, od roku 1990 jsem pravidelně vystupoval po celé Evropě,
hrál v dechových sekcích a zpíval
klasickou, duchovní, ale i moderní
hudbu. V patnácti jsem byl přijat
na konzervatoř na obor trombón
a za dva roky na operní zpěv. Přes
týden jsem byl naprostý vzorňák a
ve volnu to ventiloval všemi dostupnými látkami té doby. Jel jsem v těch
nejhorších svinstvech a té největší
spodině se obdivoval. V navazování
vztahů jsem byl neuvěřitelné kopyto, úspěch mi nepřinesl dostatečné
sebevědomí. Z většiny partnerských
vztahů jsem velmi rychle utíkal. Po
maturitě jsem najednou nevěděl,
co dělat s množstvím volného času.
Očekával jsem od svých aktivit větší uspokojení a když nepřišlo, šel
jsem dělat něco jiného. Bořil jsem
svůj talent od boha a neuměl sám
sobě nastavit řád. Chyběla mi vojna.
Ve 22 letech jsem musel jít na svoji
první léčbu závislosti a mojí mámě
se zhroutil ten růžový svět. Od té
doby chodí na intenzivní terapii,
i když dnes už vím, že to dělá hlavně
pro sebe samotnou. Po léčbě začalo
moje druhé životní období, okořeněné úspěchy a osobními vztahy se
ženami, ale očekávaná vnitřní spokojenost se nedostavila. Odkroutil
jsem si civilní službu a po zpackaných přijímačkách na AMU jsem
vyhrál konkurz do České filharmonie, jejímž členem jsem byl přibližně šest let. Umění jsem považoval
za dobrý business, ale ne za poslání
a nedošlo mi, jaké mám štěstí, že
mohu spojit koníček s prací. Vystupoval jsem po celém světě – v Japonsku, Americe, Evropě, na Dálném

východě. To, že jsem vystupoval
s nejlepšími orchestry a dirigenty,
mě utvrzovalo v tom, že jediné, co je
přijatelné, je naprostá dokonalost.
To jsem na hudbě obdivoval. Ale já
osobně jsem dokonalý nebyl a to
mě sráželo dolů. V hudbě jsem sice
výrazně převyšoval svoje vrstevníky, ale uvnitř jsem byl naprosto
zmatený, protože v osobním životě
jsem ani zdaleka nedosáhl toho,
čeho jsem dosáhl profesně. Často
jsem záviděl ostatním jejich životy.
Nemohl jsem přijmout sám sebe
jako nedokonalého. Bohužel jsem
opět sklouzl k závislosti a přestože
mě okolí varovalo, nedopadlo to
dobře. V roce 2007 jsem dostal výpověď kvůli opilosti během zkoušky
v Rudolfinu. To byla taková rána, že
jsem se opět vrátil do těch nejhorších kruhů. Jelikož jsem do nedávné
doby neznal pocit viny, nedělalo mi
problém páchat pro získání peněz
na heroin a pervitin trestnou činnost. Všechny moje křehké vztahy
s rodinou, přáteli a partnerkami
jako by ze dne na den padly. Zkoušel jsem sice pracovat jako barman
nebo několik měsíců jako dispečer
nadnárodní firmy, ale bohužel jsem
to kvůli své nespolehlivosti nezvládl. Nakonec jsem zůstal úplně sám
a poprvé si začal cíleně ubližovat
systematickým braním tvrdých
drog. Všechny frustrace a pocit nenaplnění jsem namířil proti sobě
a všechno mi bylo úpně jedno. Dvakrát jsem se probudil na jednotce
intenzivní péče kvůli předávkování.
Když se to dozvěděla matka, omdlívala. Absolvovali jsme spolu rodinnou terapii v komunitě Fénix, zaměřenou na problémy se závislostí.
Předtím jsem poprvé v životě žil na
okraji společnosti, jako bezdomovec uprostřed Prahy.“
Pokračování příště.
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řádové dílo

Erasmus Rotterdamský: Užitečná
rozprava o vedení války s Turky
s výkladem žalmu 28, Nakladatelství Academia, Edice Europa sv.
57, Praha 2018, 108 str.

Utilissima consultatio de bello Turcis
inferendo et obiter ennaratus psalmus XXVIII v překladu Marcely
Slavíkové, která knihu doprovodila
též úvodní studií a komentářem.
Brilantně sepsaný text, jak bylo
ostatně u tohoto učence zvykem, je
reakcí na obléhání Vídně sultánem
Sulejmanem I. na podzim roku 1529
(týž o tři roky dříve porazil našeho
krále Ludvíka u Moháče). Erasmus
svůj spis, nebo spíše dopis, dokončil
ve Freiburgu im Breisgau 17. března
1530 a adresoval jej právníkovi Johannu Rinckovi.
Část spisu je polemikou s názorem Martina Luthera, jenž považoval válku proti Turkům za odpor
vůči Bohu, který chtěl křesťanstvo
prostřednictvím Turků potrestat.
Erasmus je oproti tomu názoru, že
v některých případech „nevzdorovat Turkovi není nic jiného, než
zrazovat křesťanskou věc“. Text je
protkán odvoláními na verše 28.
žalmu (v dnešním počítání žalmu
29.) Spis je však mnohem více než
vojensko-politickým pojednáním

Příběh Poradny sv. Apolináře/5

Listinář Řádu sv. Lazara
ve Svaté zemi

zprávy z komend
Památka sv. Jana Nepomuckého

XXI.
1164, 18. března, v Bejrútu
Gautier Brissebarre (Gualterius
Brissebarra), pán Bejrútu (Berrithi),
daroval jerusalémskému špitálu Svatého Lazara (Sancti Lazari
domo infirmorum Jerosolime) jakožto almužnu a náhradu za své hříchy polovinu jakési vinice, již drží
a má obhospodařovat mistr Lambertus, který má v čase vinobraní dát bratřím od Svatého Lazara
(Sancti Lazari fratres) polovici vína.
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XXII.
1164, 25. dubna, v Jeruzalémě
Amauri (Amalricus), pátý latinský
král Jeruzaléma, pro spásu svého bratra jeruzalémského krále
Balduina a pro spásu svoji, jakož
i všech svých živých i zemřelých, daroval chrámu malomocných svatého Lazara, jejichžto klášter přiléhá
k městu Jeruzalému (ecclesie Sancti
Lazari leprosorum que claustro civitatis Jerusalem contigua est) z každé
své výpravy, na niž sám vyjel nebo
která se děla v jeho nepřítomnosti,
ale pod jeho korouhví v počtu ales-

poň deseti služebníků, jednoho služebníka (otroka – esclavus; míněn je
zřejmě jakýsi ekvivalent, význam textu není zcela jasný).
Svědky ustanovení byli: králův
kancléř a betlémský biskup pan
Radulfus; tyrský arcibiskup Fredericus, podkoní Humfredus; Philippus de Neapoli; Baldwinus de
Insula; Rogerius de Monbrai; Hugo
de Cesarea; Odo de Sancto Amando;
Robertus de Monteforti; maršálek
Willelmus; Girardus de Pogi; Petrus
de Cresech; Otto de Rimbec. Dáno
rukou betlémského biskupa a králova kancléře pana Radulfa.

XXIII.
1164, 16. srpna, ve dvoře bejrútského
biskupa Mainarda
Maria, paní Bejrútu (Beriti domina),
pro spásu své duše a duší svých
manželů, svých synů a dcer, jakož
i svého otce a matky a celého svého
rodu, darovala deset byzantů roční
renty z výnosů statku nazývaného
Mureraqui (Musecaqui) klášteru
svatého Lazara v Jeruzalémě (conventui infirmorum Sancti Lazari civitatis Sancte Jerusalem).
Svědky ustanovení byli: pan
Maynardus biskup (presul) bejrútského kostela, Elia, jeho předzpěvák
(precentor) a Petr, jeho kanovník;
Paganus Cum Testa; Baldwinus de
Maraant; Robertus de Ancort; rytíři
Letius a Gauterius Hardel; a jiní, jejichž jména nejsou zapsána a se souhlasem jejího bratra s jeho dětmi.
pokračování v příštím čísle
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V úterý 15. 5. se řád připojil k Navalis, slavnosti k poctě sv. Jana z Nepomuku, patrona vodáků, plavců, námořníků a také mostů, komunikace
a dobré pověsti. Novodobá tradice
svatojánských slavností v barokním duchu a ve spojení s hudebními vystoupeními na Vltavě byla
obnovena v roce 2009 u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana
Nepomuckého, jehož mučednickou smrt dodnes připomíná jedno
ze sousoší na Karlově mostě.
Duchovní část programu probíhala v podvečer v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava.
Mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský,
jehož promluva oslovila každého
z přítomných. Poté se pestrobarevné procesí vypravilo přes Malou
stranu a Karlův most ke klášteru
křižovníků s červenou hvězdou.
V procesí šli zástupci církve, řeholních a rytířských řádů včetně našeho, skauti, členové spolků, lidé
v českých a moravských krojích
i gondoliéři z Benátek, pro které je

svatý Jan Nepomucký jedním z osmi
patronů města. Se setměním pokračovalo Navalis velkolepou podívanou, při níž se Vltava zaplnila loděmi
i pravými benátskými gondolami.
Navalis doprovází hudební slavnost
na vodě (poprvé se konala 5. května
1627 u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do premonstrátské-

ho kláštera na Strahově). Barevnou
slavnost spojující katolickou pobožnost s lidovým veselím zakončil velkolepý ohňostroj, který jsme mohli
sledovat z terasy velmistrovské rezidence u Karlova mostu.
Lenka Šalamoun, SSLJ

melitánek. Při čtvrtém zastavení
u mariánského sloupu se mi dostalo
té cti, že jsem mohl pronést přímluvu: „Za přátelství s tebou, které každý
den můžeme ve víře prožívat.“
Je potřebné a krásné patřit do
společenství, které uznává a vyzdvi-

huje tradice, bez nichž by nebyl život naplněn. Pokud se bude každý
rok scházet více a více lidí, zlepší se
i hodnota našich životů.
Atavis et armis!
Aleš Penn

Slavnost Božího Těla

FOTO jana havlová, člověk a víra

XX.
1161, 9. srpna, v Akkonu
Theodora, královna Jeruzalémská,
vnučka císaře Manuela, darovala
svému dveřníkovi Richardovi Anglickému a jeho dědicům dům ležící
po severní straně paláce podkoního
(constabularius) Humfreda de Toron,
od něhož jí byl dům dříve darován;
dům tak leží mezi oním palácem
a branou Svaté Marie.
Svědky byli Giraldus Passerelus;
rytíř Dionisius; bratr pana Galluana Ricardus; pekař (panetarius) Michael Grifo; Mala Pinus; Stephanus
Pernus. Rukou Štěpána Lyonského
(Stephanus Lugdunensis).

Gautier Brissebarre také prohlásil,
že se chce vzdát světského života a
být přijat jako bratr do onoho (jeruzalémského) domu a podílet se na
jeho zajištění.
Svědky darování byli Paganus
Alatesta; Richardus de Rembaham;
místohrabě Gualterius Ardel; Obertus de Balneo; Lecius; Robertus de
Ancore; Girimodus; Petrus de Sancto-Albino; Wiannensis a všichni
rytíři a hradští (burgenses) města
Bejrútu.

FOTO martina řehořová, člověk a víra

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

Pro letošní rok připadla slavnost
Těla a Krve Páně na 31. května, tedy
na čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. Oslavuje se eucharistie a připomíná Kristův příslib: „Hle já jsem
s vámi po všechny dny až do konce
světa!“ (Mt 28,20) Kristus nám skrze
přijímání svého těla a krve předává
také svého Ducha. „Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má věčný život
a já ho vzkřísím v poslední den.“
(Jan 6,54)
Členové pražské komendy se
sešli před mší svatou, kterou celebroval J. E. Dominik kardinál
Duka, generální kaplan řádu. Liturgický průvod se pak vydal ke
čtyřem zastavením. Zástupci českého velkopřevorství měli tu čest
nést baldachýn nad Svátostí oltářní z katedrály k prvému zastavení
u arcibiskupského paláce a k třetímu zastavení u kláštera bosých kar-
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zprávy z komend

zprávy z komend
Pietní slavnost v Lidicích

tivní akce regionu. Velký dík patří
ředitelce Korunky Luhačovice Veronice Záhorské, která má otevřené

FOTO Bohumil Kučera – Kladenský deník

V Luhačovicích se 18. května konala charitativní módní přehlídka
Korunky Luhačovice. Této benefiční akce se zúčastnili také zástupci
moravské komendy – chev. Richard
Podstatzký Thonsern, Leoš Halbrštát, SChLJ a postulant Luděk Crha.
Moravská komenda přispěla Korunce Luhačovice na pomoc potřebným částkou v celkové výši 23 900
korun. Společenskou akcí provázel
Martin Dejdar s Mahulenou Bočanovou a své modely představila Beata Rajská a jiní známí návrháři.
Korunka Luhačovice dlouhodobě pomáhá nemocným a handicapovaným dětem ze zlínského
regionu a celé Moravy, snaží se podporovat konkrétní rodiny nebo děti
v domovech či kojeneckých centrech. Samotná květnová benefiční
přehlídka i prosincový vánoční
koncert patří mezi největší charita-

FOTO rostislav pijáček

Moravská komenda pomáhá dětem

srdce a svou lásku a pomoc přináší
nemocným dětem.
Richard Podstatzký Thonsern, KLJ-J

Pouť pro Domov svatého Josefa

Další cena pro Camino na kolečkách
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Tvůrci dokumentu o krásné i strastiplné pouti vozíčkáře Jana Duška
s doprovodem do Santiaga de Compostela přihlásili film na celou řadu
festivalů. V květnu se Camino na kolečkách režisérky Evy Toulové prosadilo na Mezinárodním filmovém
festivalu pěti kontinentů (FICOCC)
ve Venezuele, kde získalo cenu za
nejlepší celovečerní dokumentární
film.
—red

Změna v čele velkopřevorství Velké Británie

mariánského sloupu v Praze. Důležitým momentem bylo oficiální
jmenování R. D. Huška řádovým
kaplanem také ze strany diecézní
správy, které bylo zveřejněno v oficiální tiskovině Acta curie episcopalis
Bohemobudvicensis č. 5/2018 vyšlé

9. května 2018. V sobotu 19. května
se členové delegace zúčastnili procesí a požehnání s relikvií svého patrona sv. Jana Nepomuckého k jeho
soše na píseckém mostě.
Jan N. Adámek SBLJ,
sekretář delegace
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FOTOarchiv petra hirsche

Z jihočeské delegace

FOTOarchiv petra hirsche

Poutník Petr Hirsch, CompLJ, podnikl 15.–17. 6. benefiční pouť ve
prospěch Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, který pečuje
o pacienty s roztroušenou sklerózou. K Petrově třídenní cestě
z Broumova do Žirče (95 km) se
postupně připojilo celkem 11 poutníků, nejvíce na nedělní etapu,
vedoucí přes Ratibořice. Cesta tak
byla lemována odkazem na Boženu Němcovou, v sobotu zase na
bratry Čapkovy v Malých Svatoňovicích. Poutníkům a Domovu požehnal broumovský farář Martin
Lanží, který spolupracuje na záchraně souboru broumovských kostelů, a v Červeném Kostelci otec Petr
Kubant. V neděli se k pouti připojil i
vedoucí Domova sv. Josefa, Dominik
Melichar se svojí rodinou.
—red

Ve čtvrtek 26. dubna se členstvo delegace sešlo při mši svaté ve své prozatímní kapli sv. Jana Nepomuckého v píseckém farním kostele. Mši
s formulářem O eucharistii celebroval delegační kaplan R. D. Rudolf
Hušek, SChLJ, s intencí na obnovu

Na pozvání spolubratra Zdirada
Čecha, KCLJ, se tři členové řádu 10.
června zúčastnili mše svaté u oltáře s obrazem Panny Marie Lidické
v prostoru zničeného kostela sv.
Martina na území původních Lidic. Mši svatou celebroval nedávno
vysvěcený biskup Zdenek Wasserbauer. V promluvě připomněl slova
svatého otce Františka o důležitosti
člověka, kterého Bůh stvořil jako
muže a ženu. Hovořil také o tom,
že žijeme v době, které se říká postpravdivá či postfaktická, kde dříve známé a srozumitelné pojmy a
hodnoty, např. rodina, dostávají mlhavý, nejasný a rozplývající se význam. Po mši svaté pietní slavnost
pokračovala vzpomínkou na oběti
nacistického řádění v prostoru bývalého Horákova statku, kde zahynula většina lidických mužů.
Lenka Šalamoun, SSLJ

Na výroční Generální kapitule velkopřevorství Velké Británie byl 28. dubna zvolen novým velkopřevorem J. E. Chev. Anthony Dickinson, KLJ, CMLJ.
Nový vekopřevor nastínil strategický plán pro další období, které by mělo
přinést nové odvážné iniciativy a povzbudil stávající členy i ty budoucí,
kteří budou přijati do řádu na investituře koncem září.
J. E. velmistr Jan hrabě Dobrzenský ve svém poselství uvedl:
„Nový velkopřevor se těší mé plné důvěře, podpoře a respektu. Přál bych
si, abyste jako členové britského velkopřevorství přijali a podpořili jeho
vedení a pomohli mu v tomto náročném povolání.“
—red
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

J. Em. Basil George kardinál
Hume, OSB, OM (*1923, †1999)

Didier François d’Arclais, Signeur de Montamy (*1702,
OSLJ 1762, †1765)

J. Em. Alfons Maria kardinál
Stickler, S. D. B. (*1910, OSLJ
1995, †2007)

Polcený štít, v pravé červené polovině
bílé palium pod zlatou lilií (upravený znak Westminsterského arcibiskupství – v něm je za paliem vztyčen
procesní kříž), v pravé modré polovině
se stříbrnou, třemi modrými mušlemi
ozdobenou hlavou je lev mezi třemi
proraženými routami, vše stříbrné
(varianta rodového erbu). Za štítem
je vztyčen arcibiskupský kříž, podložen je zeleným zlatě lemovaným svatolazarským křížem. Kolem štítu je
ovinuta zelená stuha svatolazarského
velkokříže provázená zprava černou,
odsazenými červenými pruhy lemovanou stuhou maltézského záslužného řádu Pro merito Melitense a zleva
červenou a modrou stuhou britského
Řádu za zásluhy. Dole stuha s devizou
PAX INTER SPINAS, nade vším červený kardinálský klobouk.
Napřed byl benediktinským mnichem v opatství Amplefort (v roce
1950 obdržel kněžské svěcení), pak
opatem tamtéž (1963). V roce 1976
se stal westminsterským arcibiskupem a v témže roce byl kreován na
kardinála kněze s titulem u sv. Silvestra. Pohřben je ve své katedrále.

V červeném štítě pod hlavou se znakem Královského řádu Panny Marie
z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma vlevo nahoře zlatá volná čtvrť s modrým kosmým břevnem,
přes všechno tři stříbrná osmihrotá
ostruhová kolečka (někdy kreslena
jen jako hvězdy). Pod štítem je podložen kříž svrchu jmenovaného řádu
a kolem něj ovinuta zelená stuha
s jeho klenotem.
Pozoruhodný muž širokých
zájmů a znalostí. Voják, který bojoval v několika bitvách, vysoký
hodnostář na dvoře královského
prince Ludvíka, vévody orleánského (Premier maître d’hotel du duc
d’Orléans), milovník a znalec výtvarných umění, vzdělaný přírodovědec (chemik a geolog), zdokonalil
výrobu porcelánu a malování na
něj, spolupracoval s autory Encyklopedie.
Kupodivu jeho jméno není zaznamenáno v seznamu členů řádu
ani v Erbovníku, který ovšem má
pro toto období četné mezery.

Stříbrně a modře čtvrcený štít, v prvním poli přes kosmo položený meč
šikmo položená zelená vavřínová ratolest, ve druhém poli mezi kometou
a planoucím srdcem zlatá kotva (upravený salesiánský znak), ve třetím poli
stříbrná patrová věž s cimbuřím, ve
čtvrtém poli před zelenou horou kostel. Za štítem podloženým svatolazarským křížem je vztyčen arcibiskupský
kříž, kolem štítu zelená velkostuha
s křížem řádu svatého Lazara a červená, žlutočerně lemovaná stuha s červeně smaltovaným záslužným křížem
Spolkové republiky Německo. Pod tím
stuha s devizou OMNIA ET OMNIBUS CHRISTUS. Nade vším červený
kardinálský klobouk.
Salesián, vatikánský archivář
a knihovník. Profesor kanonického práva, znalec církevní a liturgické historie, zastánce a obhájce
tradiční mešní liturgie. Publikoval
několik knih o důležitosti celibátu.
V roce 1985 jmenován kardinálem
jáhnem s titulem u sv. Jiří ve Velabru, v roce 1996 povýšil na kardinála
kněze. Podílel se na práci několika
vatikánských kongregací, pohřben
v katakombách sv. Kalista.
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Jacopo Pontormo, Navštívení Panny Marie, studie (Uffizi, Florencie, 1528) a olej na dřevě (kostel San Michele e San Francesco, Carmignano, 1528–29)

