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rvního července letošního roku
oslavila své krásné životní jubileum naše milá spolusestra MUDr.
Iva Hodková, CompLJ, ředitelka a primářka Dětské psychiatrické nemocnice
v Opařanech. České velkopřevorství našeho řádu podporuje opařanskou nemocnici již řadu let – pomohlo koupit nemocnici
mikrobus, přispívá na hipoterapii a keramické dílny, organizuje pro děti úspěšný seriál Čtení v Opařanech se
známými osobnostmi, pořádá v nemocnici vánoční koncerty a adventní dobročinné bazárky. Díky velkému zájmu
a nadšení paní ředitelky pro nemocnici a její pacienty je
tato spolupráce smysluplná a má jasné obrysy.
Vážená paní ředitelko, milá spolusestro Ivo, členové
českého velkopřevorství mají velký respekt k Vaší bohulibé
práci a jejím nesporným výsledkům. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále ve prospěch nemocnice
a dětských pacientů. Přijměte naše srdečné blahopřání k Vašim narozeninám. Do dalších let Vám přejeme pevné zdraví, optimismus, neutuchající energii, lásku Vašich blízkých
a hojnost Božího požehnání.
Za české velkopřevorství Velká rada
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Nedopusťme zpochybňování statečných obětí

Věrný rodinné tradici, odpovědnosti k vlasti i závazku vůči statečnosti těch, kteří v dalekém zahraničí brání hodnoty naší civilizace a kultury, spolu s úctou
k nenahraditelnému lidskému životu jsem vyjádřil přání k účasti na zítřejším
(8. 8.) pietním aktu, doprovázející návrat tří vojáků padlých v Afghánistánu,
který zítra v 16:15 hodin doprovodí zvony našich chrámů.
Zároveň mám v paměti osud mého otce, kterého po službě u 311. československé perutě Královského letectva poválečný komunistický režim odměnil dlouholetým žalářem. Nedopusťme, abychom někdy v budoucnu znovu zpochybňovali
statečnost těch, kteří dokázali za svou lásku k zemi, svému městu, obci i rodině
položit to nejcennější, co od Pána máme.
Dominik kardinál Duka OP, GCLJ,
arcibiskup pražský, primas český, generální kaplan řádu
(Facebook Dominika Duky, 7. 8. 2018)

aktuálně
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obsah

Modlitby za padlé vojáky

Začátkem srpna nás všechny zasáhla zpráva o tragické smrti tří
českých vojáků po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Protože jsme vojenský a špitální
řád a spolupracujeme s Armádou
ČR, požádal jsem se spolubratrem
pplk. Petrem Blechou, KLJ, velitelem
71. mechanizovaného praporu AČR,
řádové duchovní, aby ve své farnosti sloužili mši svatou za vojáky, kteří
položili svůj život na zahraničních
misích, a za všechny vojáky sloužící
v Afghánistánu a dalších rizikových
oblastech.
Ve čtvrtek 16. 8. se za policisty
a vojáky v zahraničních misích
modlil R. Diac. Jiří Laňka, SChLJ, při

bohoslužbě slova v kostele v Praze
na Karlově. Mši svatou za vojáky
sloužili v srpnu probošt Jiří Hladík,
ECLJ, v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích a Mons. Emil Soukup,
SChLJ, v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Plzni. V pátek 28. září, na
slavnost sv. knížete Václava, bude ve
14:00 sloužit mši za vojáky P. Rudolf
Hušek, SChLJ, v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné a v neděli 30.
9. od 09:30 jáhen Jiří Laňka v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého na Karlově.
Pamatujte prosím na naše statečné vojáky ve svých modlitbách.
Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř ČVP
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Vážené spolusestry, vážení spolubratři,
žhavé prázdniny, během nichž si snad všichni z vás našli alespoň pár
dní volna k odpočinku, se chýlí ke svému konci. V září nás čeká generální
kapitula, kdy poprvé v historii budeme mít tu čest využít pohostinnosti
našeho duchovního převora, otce biskupa Františka Lobkowicze v Ostravě. Je to velká událost, protože vzdálenost od Ostravy je velká a nemáme
mnoho příležitostí se s otcem Františkem osobně setkávat. Věřím proto,
že všichni, kterým čas a zdraví dovolí cestovat, se naší kapituly zúčastní.
Kromě setkání s novými kandidáty do postulátu, obřadů vigilie a přijetí do našeho řádu bude hlavním bodem programu samozřejmě jednání
kapituly, již tradičně otevřené všem členům v jakékoliv řádové hodnosti.
Čím pro nás bude toto jednání důležité? Rád bych vyzval všechny účastníky k plnému zapojení do jednání a diskusí, abychom brali činnost
velkopřevorství jako věc společnou a nikoli trpně přejímali názory těch,
kteří jsou momentálně v jeho čele. Velkopřevor a členové Velké rady jistě
mají své představy a plány, názor a přání každého člena je však pro nás
stejně tak důležitý. Jde o to, nezapomínat na hlavní poslání našeho řádu,
tedy v rámci křesťanského společenství skutečně a účinně pomáhat nemohoucím, slabým a nemocným. Tato nenápadná služba nemusí být
tak ohromující, jako úporná snaha o zviditelňování, a pravdaže nepřináší tolik obdivu, nicméně je naším základním úkolem. To bylo základním rysem lazariánských rytířů během celých staletí. Závodů o uznání
a pochvaly se již jistě ujme někdo jiný za nás.
Mým osobním přáním by byl návrat k hodnotám a vztahům, které
mnozí z nás pamatují z doby svého vstupu do řádu, ke skautské jednoduchosti, opravdovosti a prostotě, k „čistotě v jednání, slovech i skutcích“.
Když jsem během dovolené u moře znovu četl svojí oblíbenou knihu (Axel
Munthe: Kniha o životě a smrti), kterou vřele v rámci duševní hygieny
všem doporučuji, těšil jsem se, až dojdu k tužkou podtržené myšlence:
„Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen
zbytečnosti jsou drahé. Skutečně krásné věci se neprodávají vůbec:
smíme volně hledět na východ i západ slunce, na oblaka plující po
obloze, na kvítí u cesty. Také do síně noci, osvětlené pravými hvězdami, se vstupné neplatí.“
Netěším se na exkluzivní recepce při kapitule, těším se na setkání
s přáteli. Ujišťuji vás, že hvězdy v noční přírodě stále svítí jasně. Jde jen
o to, uvědomit si jejich neokázalost a v usebrání nacházet čas k pohledu
na oblohu. Což přeji sobě i jednomu každému ze čtenářů.

FOTO: jakub holman, sblj

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli
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robná vesnička Chotěborky, s doslova několika chalupami, by mohla být na první pohled
prakticky nezajímavým místem, kolem kterého v létě projedete na kole bez většího povšimnutí.
V roce 2001 zde žilo 25 obyvatel. Její jedinou dominantou je hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Přesto bylo na začátku srpna letošního roku možno
spatřit v Chotěborkách šňůry aut, desítky návštěvníků a významného hosta - Dominika kardinála Duku,
arcibiskupa pražského a primase českého. Všichni se
zde sešli, aby navštívili již 24. ročník Hudebního léta
na Chotěborkách. Dalo by se říci, že kořeny této tradiční kulturní akce sahají až do dob totality. Do doby,
kdy se poklad víry, katolické tradice a křesťanské
kultury předával všemi možnými i nemožnými prostředky. Do doby, kdy mezi farníky koloval církevní
samizdat: církevní texty, které se dostávaly do ČSSR
tajně ze zahraničí, zde je dobrovolníci doma překládali a většinou přepisovali na strojích. Někteří z těchto jedinců, kteří se takto tajně zapojovali do šíření a
udržování víry v komunistickém Československu, se
začali po Sametové revoluci scházet v neformálním
sdružení „přátelé Chotěborek“ a organizovat zde
každé léto koncerty klasické hudby. Jmenovat můžeme RNDr. Vladimíra Fučíka, CSc., který byl zatčen
STB „za ilegální publicistickou činnost za pomoci
nejmodernějších tiskařských strojů, dovezených ze
Západu“. Dále pak paní Jarmilu Strejcovou, která je
dodnes srdcem i duší celého Hudebního léta.
Každému hudebnímu vystoupení předchází
dodnes bez výjimky mše svatá. Ta, kterou celebroval
kardinál Duka, byla tentokrát obětována za zemřelé
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Mgr. Jakub Holman, SBLJ

členy „přátel Chotěborek“. Ať již to byli kněží, kteří
do kostela jezdili sloužit mši svatou, laici-organizátoři Hudebního léta, ale i samotní účinkující hudebníci. Homilie pana kardinála pak připomněla význam
toho, čemu tito lidé zasvětili svou službu v Chotěborkách – kultuře. Pojem kultura vychází ze slova kult.
Vychází tudíž z naší víry, protože se jedná o konkrétní pojetí našeho vztahu s Bohem. Možná bychom
mohli trochu mylně předpokládat, že se kultura rodí
v našich kostelích. V křesťanském pojetí to však má
mnohem širší význam. Protože základem křesťanské
společnosti je rodina, rodí se naše kultura už tam.
A realizuje se v našem osobním chování, jehož ideálem zůstávají křesťanské (rytířské) ctnosti – pravé
skutky lásky, které nás přibližují Tomu, jenž není
pouhým konatelem lásky, neboť On je láska sama.
Křesťanská kultura má kořeny v lásce, což je výzva
pro nás všechny.
Po mši svaté usedl pan kardinál do lavice mezi
ostatní přítomné a zaposlouchal se do kontraba
sového koncertu Františka Machače za varhanního
doprovodu Václava Matěje Uhlíře. Tóny jednotlivých skladeb se nesly kostelem stejně ladně jako
celé poselství Hudebního léta na Chotěborkách. Dnes
již nemusíme přepisovat tajně církevní samizdaty.
Mnozí z těch, kteří to dělali, se již vydali na věčnost.
A tak někdy máme tendence považovat dědictví naší
křesťanské kultury za samozřejmost a možná i za zatuchlé muzejní kousky. Zastavme se však na chvíli ve
svých srdcích. To vše někdo vytvořil z lásky k živému
Bohu. A zanechal to nám i budoucím, zdali s tím se
stejnou láskou k Bohu naložíme.

3

Víru
neporazila
ani válka

mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ.
vedoucí instruktor Útvaru rychlého nasazení Policie ČR
Foto archiv autora

Útvar rychlého nasazení Policie ČR (dále jen Útvar), jehož jsem již tři desetiletí členem, plní řadu
úkolů v oblasti boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Rámec „běžné“ policejní činnosti
přesahuje služba v zahraničí. V zemích, kde probíhají válečné operace či je výrazně zhoršená bezpečnostní situace, se Útvar podílí na ochraně zastupitelských úřadů a jejich personálu. Po roce
1989 jsou „urňáci“ do zahraničí vysíláni převážně na žádost Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Bagdád 2012
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a první zahraniční operaci byli „urňáci“

okraj města byl pokrytý celými čtvrtěmi skeletů
vysláni již v roce 1983, tedy dva roky po
malých i velkých domů, které zely prázdnotou a
vzniku Útvaru, a to do Kábulu v Afghákde nebylo vidět ani živáčka. Ovšem na kostelech se
nistánu. Do současné doby bojovníci
pracovalo s vervou a všechny byly krásné, čisté, vyÚtvaru působili na Kubě, v Kosovu, Irázdobené a o nedělích plné. Všechny. S Laheebem jsem
ku, pak opět v Afghánistánu, v Libanonavštívil dům misionářek komunity Svatého Srdce
nu, Pákistánu, Nigerii, Libyi, Íránu a Jordánsku. Nyní
a měl jsem možnost hovořit se sestrou Sanaa Hana,
máme ochranný tým v Bagdádu (již od roku 2003)
která se vyznamenala záchranou dětí před útokem
a bezpečnostní týmy v kurdském Erbilu, v Bejrútu
ISIS v Mosulu. Vyprávěla o radostech a starostech
a Damašku.
jejich všedního života, který naplňovala hlavně
Mise Útvaru by se daly nazvat misemi „civilními“.
starost o děti. Dům Svatého Srdce totiž z větší části
Příslušníci URNy se v zahraničí pohybují v civilním
tvoří škola pro 170 dětí – křesťanských, muslimských
oděvu a přestože se nacházejí v prostředí, které
i jezídských. Krásná a v tomto prostředí nesmírně
jim rozhodně není příznivě nakloněno, „nechrastí
obtížná služba naplňuje zdejší sestry radostí, která je
zbraněmi“. Předpokladem úspěšného působení je
znát z každého jejich slova i pohledu. Velice zajímavý
schopnost získat si informace o konkrétním prostřebyl i rozhovor s duchovními Chaldejské katolické
dí, v němž se mají pohybovat, vytvořit si kontakty
církve, s otci Piosem Afasem a Nohadem o dění
mezi místními obyvateli i zahraničními kolegy,
v církvi nyní i v době válečného ohrožení.
udržovat dobré vztahy se sousedy, nenarušovat svou
Ve městě nebylo příliš znát, že válka skončila teprpřítomností život v oblasti, vystupovat klidně a bez
ve nedávno. Připomínaly ji pouze udupané plochy po
násilného dojmu.
uprchlických táboÚčelem není být od
rech. Fanatici z ISIS
V Kurdistánu jsem se seznámil se zde
místních obyvatel
Erbil nedobyli, a to
k nerozeznání, to
hlavně díky statečnejvíce uctívaným světcem, svatým
na mnoha místech
nosti a odhodlanosCharbelem. Provázel mě tady prakprostě ani není
ti kurdských milicí
ticky na každém kroku. Sochy a sošmožné, ale nevzbuPešmergů. Proto zde
ky v domech, kostelech i na ulicích,
zovat svou nápadnašlo úkryt mnoho
obrazy i obrázky. Tak jsem si jeho
ností případnou
ohrožených civilisživotopis našel na internetu a pojal
negativní reakci.
tů z blízkého
Nicméně musí být
i vzdálenějšího
k němu úctu. A to jsem ještě netušil,
připraveni na vše,
okolí. Na můj dotaz,
že setkávání bude pokračovat…
a proto velmi tvrdě
kde jsou utečenci
trénují případný
nyní, mi Laheeb
střet s protivníkem, který nemá sebemenší úctu k lids údivem nad mou otázkou odpověděl, že přece šli
skému životu a je mu cizí jakýkoli náznak slitování.
domů. Kam jinam by šli? Vždyť válka skončila, tak
Přes všechny dramatické situace, které zde naši
musí opravit své domy… A na jejich další vydržování
bojovníci prožili, nemáme díky neutuchající přízni
Erbil prostě již neměl prostředky.
Nejvyššího Velitele ztráty na životech. Pouze zničená,
Ovšem při cestě do hor již byly stopy války vidět
rozstřílená auta a nějaká ta zranění, to vše udržuje
na každém kroku. Opevnění kolem města, palebná
muže v napětí, ostražitosti a pokoře.
postavení pro děla a tanky, tu a tam zbytky zničené
Plných misí jsem se zúčastnil dvakrát, a to v Bagtechniky, všude vojáci a opevněná stanoviště. ISIS
dádu v roce 2004 a 2012. Tyto mise trvají pravidelně
byl sice poražen, ale ne zničen, proto jsou Pešmertři měsíce. V květnu letošního roku jsem byl ale
gové i vládní vojáci stále ve střehu. Poslední zbytky
vyslán na třítýdenní inspekční cestu k našim bezpečISIS jsou stále aktivní v Mosulu, a ten není od Erbilu
nostním týmům do Kurdistánu a Libanonu. Služební
daleko. Nešťastný Mosul jsme samozřejmě z našeho
úkoly popisovat nemohu, tak si dovolím podat jen
průzkumu vynechali, ale přesto jsem měl možnost
krátký report o tom, co jsem viděl a zažil.
jej alespoň z dálky zahlédnout z horského kláštera
Irácký Kurdistán je nádherná drsná země hrdých
Dayro d-Mar Mattai, tedy svatého Matěje. Šedé, rozlidí. Vzhledem k tomu, že po potlačení útoků ISIS
valené město připomíná dávno rozpadlého kostlivce.
je v zemi poměrný klid, měl jsem skvělou možnost
I s tím závojem smrti, který se nad ním vznáší. Jako
seznámit se s místními lidmi a navštívit v rámci rezázračný druidský lektvar na mosulskou depku půkognoskací místa zajímavá jak z bezpečnostního, tak
sobilo mystické místo, které se poštěstí navštívit jedi historického pohledu. Pobýval jsem zde v křesťannou za život. Bylo to nejsvětější místo Jezídů, horské
ské čtvrti Ankawa, kde se nachází i český konzulát. Je
město Lalish, ležící v Ninivské oblasti, které vzniklo
zde mnoho kostelů, starých, nových i rozestavěných.
někdy před 4 000 lety. Jezídové, kteří věří v Boha, jenž
Ta rozestavěnost je vůbec zdejším zajímavým fenostvořil svět a sedm andělů, z nichž nejvyšší hodnost
ménem. Pan Laheeb, místní znalec a milovník České
má Melek Táús, Anděl Páv, byli po staletí pronáslerepubliky, který zde mimo jiné vlastní a provozuje
dováni hlavně ze strany muslimů. Ti Jezídy považují
hotel Karlovy Vary(!), s gustem vyprávěl, jak místní
za satanisty a prý jich za 700 let vyvraždili až na 23
velice rádi staví, ale málokdy dokončují. A skutečně,
milionů. Poslední útok proběhl v roce 2014, kdy při

„
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útoku ISIS zemřelo v horách okolo Sindžáru přes 500
Jezídů. Od většího masakru je ochránila až americká
armáda. Přesto byl Lalish místo plné klidu a když
jsem zul boty, mohl jsem vstoupit i do jejich stovky
let staré svatyně.
V Kurdistánu jsem se seznámil se zde nejvíce
uctívaným světcem, svatým Charbelem. Provázel

Socha svatého Charbela u jeho poustevny
6
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Příběh Poradny sv. Apolináře/6

Ve středu 15. srpna se v plzeňském
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ
chrámu Nanebevzetí Panny Marie
uskutečnila poutní mše svatá, celebrovaná Mons. Emilem Soukupem, SChLJ,
ke které
plzeňská
potřebovat
pomoci
tím
spíš, žedelesi je přednostně určeno dlouhodobým
připravila
stánek
na usnesepodporu klientům Centra sv. Basila se schváv gace
červenci
u soudu
vyslechl
režimu
s balenou trestu
vodou leným Individuálním plánem řešení a
nípitného
o přeměně
podmíněného
poutníky. Ve stánku se poutní- osobního rozvoje. Poradenství se týká
v pro
nepodmíněný.
ciKmohli
nejen
a uhasit
1. 8. 2018
bylaosvěžit
dlouhodobá
spo-ží- správy majetku, oddlužení, řešení
zeň za parného
letního
počasí,
ale vztahových konfliktů a oblasti prálupráce
nabídnuta
celkem
osmi
také se zseznámit
naším
řádem, va a je poskytováno praktikujícími
osobám,
toho šest spřišlo
z Poradtruhličky
si vylosovat
z Pís- specialisty. Specifickou službou je
nyz sv.
Apolináře.
Jedná se citát
většinou
svatého
a dostat
tak případně
o ma
řešení
složitých
dluhových
obtíží. právní pomoc a zastupování klientů
osobní
odpověď
ke svým
životním
Dva
z klientů
v léčebně
řešili
pato- ve správních, civilních a trestních
otázkám
či událostem.
logické
hráčství,
tři mají Poutníkům
problémy řízeních před správními orgány,
nabídnuta
při Jedna
té příležitosti
s byla
drogovou
závislostí.
žena se soudy a orgány činnými v trestních
možnost nikdy
dárcovství
pomocí
DMS řízení. Tu poskytuje advokát zapsazávislostí
problémy
neměla,
naona
podporu
rozšíření
léčbymají
dětí ný v seznamu advokátů vedeném
ale
i její životní
partner
v Dětské
psychiatrické
vážné
zdravotní
potíže. nemocnici Českou advokátní komorou.
vSmyslem
Opařanech
nebo jeléčby
sarkomu
Centra
udržet
činK zajištění funkčnosti Centra
v Motole.
Po celou
dobu trvání
akce sv. Basila je nutná součinnost odnost
Poradny
sv. Apolináře
a nazajišťovali
delegace
ve stán- borníků, klientů, jejich příbuzných
vázat
na jejíčlenové
jedinečné
zkušenosti.
ku zdravotnický
Poradna
vznikla adozor.
funguje výlučně a blízkých a také osob na odborné
Dominik
Košťálek,
BLJ praxi. Půjde tak o spolupráci zkušejako díloMartin
dobrovolné
a veškeré
služby jsou pro klienty zdarma. Cent- ných advokátů, psychologů a lékařů
rum sv. Basila naopak zcela záměr- s mladými studenty, koncipienty a
ně potřebuje fungovat na principu mediátory, kteří si skrze praktickou
ekonomické samostatnosti a schop- činnost potřebují ověřit své znalosti
nosti vlastního rozvoje.
a dovednosti v praxi. Tak je možné
souběžně zaškolovat a prakticky
Osvěta a vzdělávání
připravit studenty právnických a
Záměrem Centra sv. Basila je posilo- sociálních vysokých škol jako buvání finanční a právní gramotnosti a doucí pracovníky poradny.
duchovní podpora klienta, poskytoCentrum chce propojit osvětování sociálně-právního poradenství, vou, výchovnou, poradenskou a
pomoc při ozdravování sociálních a podpůrnou činnost. Setkání a hovorodinných vazeb, začleňování do ži- ry na půdě centra nejsou ani trochu
vota a udržení trvalé abstinence od podobné konverzaci „klient – odpatologických závislostí.
borník“. Jsou to setkání lidí a jejich
duší a mysli nad bolestí a probléPodpora při řešení kritických situací mem, k němuž musí zachovat alesCentrum poskytuje jednorázovou poň neutrální postoj.
či opakovanou a cenově dostupnou
Centrum sv. Basila se opírá
právní pomoc a radu při řešení osob- o Prohlášení o vzájemné součinních, finančních a právních obtíží. nosti a spolupráci uzavřené k 1. 5.
Tato služba je určena lidem v tísni, 2018 mezi Evropským institutem
kteří jsou ochotni svůj problém začít pro smír, mediaci a rozhodčí řízení,
řešit a do řešení vložit vlastní inicia- o.p.s. a Vojenským a špitálním řátivu. Je jim poskytnuta také podpora dem sv. Lazara Jeruzalémského, zapři zpracování Individuálního plánu stoupeným receptorií Lazariánské
řešení, při jeho pravidelné kontrole a pomoci.
revizi. Podporu poskytují proškolení
Jsem vděčná řádu za přespolupracovníci z řad klientů, stu- vzetí záštity nad Centrem sv.
denti a praktikanti.
Basila a prosím vás, milé spolusestry
a
milí
spolubratři,
Odborné poradenství
o podporu a modlitby za toto naše
Jednorázové odborné poradenství řádové dílo.

Poradně pomůže Centrum sv. Basila

V

minulém čísle Reunionu
jsme přinesli první část
životního příběhu jednoho z klientů Poradny sv.
Apolináře – Standy. V roce 2016
se obrátil na poradnu s banální
žádostí o pomoc při pozastavení
živnostenského oprávnění. Když
byl pro kázeňský přestupek z léčby podmíněně propuštěn, nevyužil
nabídky na udržení kontaktu a případné pomoci v nouzi. Po několika
nezdarech zlomil nad životem hůl a
rozhodl se zemřít. Nezdařený pokus
o sebevraždu ho vrátil do léčebny
i do Poradny. Tentokráte jsme začali systematicky řešit hrůzy, které si
s sebou táhl z předchozích let, zejména z divoké jízdy roku 2017. Jelikož bylo zřejmé, že naše společná
cesta bude dlouhá, dohodli jsme se,
že se Standa stane také klientem
nově vytvořeného Centra sv. Basila.
Centrum je společným špitálním
a charitativním dílem, jehož cílem
je poskytování pomoci a odborné
podpory osobám, které se dobrovolně rozhodnou zodpovědně vyřešit
své osobní, vztahové, rodinné a majetkové záležitosti a znovu se začlenit do svého rodinného a sociálního
prostředí. Centrum je určeno pro
dlouhodobou spolupráci (minimálně 12–18 měsíců). Slouží nejen
pacientům adiktologie, ale i těm,
kteří z kliniky odcházejí a jejich
problémy přetrvávají. Procházejí
například soudním řízením (několik měsíců až let) anebo oddlužením
v insolvenčním řízení (pět let s povinností vypracování pravidelných
zpráv o plnění podmínek).
Služby jsou na rozdíl od Poradny
sv. Apolináře placené, ale výrazně
výhodnější než klasické právní a
advokátní služby, výměnou za součinnost a aktivní spolupráci klienta. Jednou ze základních podmínek
spolupráce je snaha o abstinenci a
uzdravení osobních a rodinných
vztahů. U Standy byl podmínkou
nástup do terapeutické komunity a
její řádné dokončení. Standa bude
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řádové dílo

Křižácký hrad v Byblosu

mě tady prakticky na každém kroku. Sochy a sošky
v domech, kostelech i na ulicích, obrazy i obrázky.
Tak jsem si jeho životopis našel na internetu a pojal
k němu úctu. A to jsem ještě netušil, že setkávání
bude pokračovat…
Po desetidenní vizitaci týmu v Erbilu jsem nastoupil cestu do Libanonu. Do srdce Levanty, do starého
křižáckého státu. Něco málo přes polovinu obyvatel
zde tvoří muslimové – šíité, sunnité a drúzové, něco
málo pod polovinu obyvatel tvoří křesťané, převážně
maronitští katolíci. Muslimové i křesťané zde žijí
vedle sebe, ale nikoli spolu. Stejně jako v Kurdistánu
i tady byl klid. Unavený klid po přestálém napětí
z poslední války, kterou s Libanonem vedl Izrael. Její
stopy jsou patrné i zde. Lidé jsou ale z válčení unavení a chtějí žít. Nicméně, jak řekla paní velvyslankyně,
situace je stále podobná sudu prachu. Stačí jiskra…
Přijel jsem zrovna v době voleb. Očekávání násilí v jejich průběhu se, díky Bohu, nenaplnilo. Bylo hlášeno
několik málo incidentů a jeden mrtvý. Prostě skoro
pohoda. Pro mě byl překvapením výsledek voleb. Na
druhém místě skončila organizace Hizballáh. Ta je
Evropskou unií považována za teroristickou organizaci, nikoli však libanonským lidem. Po rozhovorech
s místními, a to hlavně křesťany, jsem musel svůj
názor na tuto vojenskou a politickou sílu upravit.
V Bejrútu jsem pobýval v křesťanské čtvrti Baabda
poblíž české ambasády. Moje první cesta mimo město
vedla do hor. Do místa, kde žil a zemřel svatý Charbel. To nebylo plánované, to prostě tak vyšlo. Poustevna svatého Charbela leží nad klášterem Annaya,
kde je nyní světec pohřben. Je to nádherné místo,
prodchnuté neuvěřitelným klidem. Abych neměl dost
tohoto „duchovního obžerství“, jedna z cest vedla i na
křižácký hrad ve městě Byblos, postavený v 11. století.
Z hradeb je nádherný pohled na moře, na římské ruiny pod hradem i na změť uliček, domů, kostelů a mešit s minarety v okolí hradu. Díval jsem se odsud na
mohutnou raně středověkou baziliku a poslouchal
„zpěv“ muezzina. Fakt divné, ale tak nějak povznášející. Víra v Krista zde má pevně zarostlé kořeny. Jako
by prostě nešly vyklučit, i když se o to mnozí převelice snažili. Po sestupu z hradu jsem narazil na malý
kostelík, který prý vznikl zároveň s hradem. Vstoupil
jsem a koho jsem neuviděl… ze stěny na mě hleděli
svatý Jiří a svatý Charbel. Tak jsem si říkal, že pojem
náhoda je jen zoufalý konstrukt ateistů.
Inspekční cesta tedy opravdu není turistika, i když
to tak z přechozích řádků může vypadat. Práce bylo
hodně a moc jsme se s kolegy nevyspali. Proto jsem
Pánu i svému veliteli nesmírně vděčný za to, že jsem
mohl vidět a navštívit místa, kam se už asi nikdy
nepodívám. Místa, kudy šly dějiny na první pohled
nesmírně vzdálené, ale přesto se nás dotýkající. Často
jsem myslel i na řád, probíral se jeho dějinami a každou modlitbu Breviáře doplňoval řádovou modlitbou.
Atavis et Armis! Je to důležité! A jsou místa, kde si to
člověk zvláště uvědomuje.

První český
moderní lazarián

Jan N. Adámek, SBLJ
kresby znaků Z. J. K. Čech, KCLJ

FOTO wikimedia commons

K 80. výročí rytířského pasování Karla VI. ze Schwarzenbergu

Znak Karla knížete Schwarzenberga

V

červenci minulo výročí
události, jejíž význam
byl pro počátky českého
velkopřevorství svatolazarského řádu konstitutivní. Právě před osmi desetiletími
byl Karel VI. ze Schwarzenbergu,
první český velkopřevor našeho
řádu, pasován v Paříži na rytíře.
Jedinečným a také dosud jediným pramenem je Schwarzenbergův deník, z něhož jsou veškeré
uvedené citace. Korespondence,
která jeho cestě do Paříže jistě předcházela, se nedochovala.
Kníže Karel 5. července roku 1938
na orlickém zámku ještě oslavil
své 27. narozeniny. Následujícího
dne odjel do Prahy, kde se účastnil
garden party na anglickém velvyslanectví při blíže nespecifikované
příležitosti. Protože si doma na Orlíku zapomněl pas, musel si pro
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z doby revoluční a porevoluční téměř úplně stržena.
Mši svatou celebroval a meči
požehnal
archimandrita
Fonteny. Zřejmě při téže mši
byly také požehnány řádové insignie pro české rytíře,
o jejichž převzetí se Schwarzenberg zmiňuje v témže záznamu. Po hostině, či spíše
obědě „Alsatii moris“ pak kníže večer opět pobýval u Dadianových a hovor se točil,
jak sám píše, okolo řádových
záležitostí a také osoby velmistra (tím byl Francisco de
Paula de Borbón y de la Torre, vévoda ze Sevilly) a jeho
domu. O nedělní události
referoval stručnou notickou
14. července také pařížský
list Figaro.
Hned následujícího rána
11. července odjel kníže Karel vlakem do Agimontu,
ležícího v Ardenách na hranici
s Belgií, kde byl sice na zámku očekáván, ale pro nepřesnou domluvu
pro něho na nádraží neposlali auto.
Kníže tedy „kufr naložil na kolečko a
tak vystoupil na vrch do zámku. Kdež
z toho veselí.“ Zámek v Agimontu –
novodobá stavba, dokončená roku

1880 – byl od roku 1931 venkovským
sídlem francouzské královské rodiny, konkrétně Henriho VI., hraběte
pařížského (1908–1999), který již
následujícího roku odešel s rodinou
do exilu; hlavní sídlo měli v ten čas
především v Bruselu. Orleánskou
dynastii reprezentoval tehdy ještě

Jean III. d’Orléans. Ze samotného zámku zůstaly stát po
požáru na konci srpna roku
2001 jen holé zdi. V průběhu
několikadenního pobytu za
převážně deštivého počasí se
vznešená společnost možná
trochu překvapivě věnovala
především houbaření. Kníže
Karel přitom však nezanedbával své odborné zájmy:
„Jinak čtu a prohlížím alba
rytin sebraných L. Filipem“
(není jasné, zda míní Ludvíka Filipa (1869–1926), bratra
Henriho matky Isabely nebo
jejího stejnojmenného otce
(1838–1894) či méně pravděpodobně krále Ludvíka Filipa
Orleánského, vládnoucího
1830–1848). Po dosti neformálně strávených dnech odcestoval kníže 14. července
po obědě vlakem a po večeři
v Bruselu dojel následujícího dne do Prahy. Odtud pokračoval
rychle domů na Orlík, aby se věnoval denním povinnostem. Takže se
již 17. července zúčastnil zasedání
obecního zastupitelstva ve Starém
Sedle (v sousedství orlického zámku) a téhož dne byl přítomen na
plukovním obědě v Písku.

Znak hraběte Otzenbergera-Detaille,
superintendenta a strážce pečeti Řádu
svatého Lazara

něj příštího dne zajet. Večer však
byl již nazpět v Praze a 8. července odcestoval do Paříže, kam přijel
následujícího dne. Povečeřel se svými příbuznými, rodinou Dadiani
(babičkou Karlova otčíma Zdenko
Radslava Kinského byla Ifigenia
Dadiani), u nichž byl v Rue Blanche
nedaleko Montmartre nejspíše také
ubytován. Jen mimochodem: na jihu
ústí tato ulice poblíž chrámu Sainte
Trinité do ulice Rue Saint-Lazare...
Dění neděle 10. července 1938 si
zaznamenal do svého deníku těmito slovy: „Mane in ecclesia BMV de
Bonne Nouvelle prope portam S. Dionysii armatus sum in equitem per
superintendentem O. S. L. missam dicente et ensem benedicente archimandrita Fonteny. Postea itum ad cenam
Alsatii moris et quidem excellentem,
tunc in via alba ad vesperum usque
de rebus eiusdem ordinis militiaeque

Naši jubilanti

ac de magno magistro eiusque domo
locuti sumus. Cruces mihi datae pro
nostris equitibus. Večeřel s Dadianovnami v Traktiru.“
Je tedy jisté, že ranní mše s obřadem pasování, které provedl Charles hrabě Otzenberger-Detaille, jenž
je zde uveden pouze svým titulem
superintendenta, probíhala v chrámu Zvěstování Panny Marie. Onen
chrám, jehož zasvěcení Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle lze doslova
přeložit jako Panny Marie Dobré
zprávy, stojí v blízkosti Boulevard
de Bonne Nouvelle, jemuž dal své
jméno. Současnou podobu (viz obr.
na protější straně) dal kostelu architekt Étienne-Hippolyte Godde,
který jej v letech 1823–1830 vpodstatě znovu vystavěl v neoklasicistním stylu na místě barokní stavby
ze druhé čtvrtiny 17. století, která
musela být pro rozsáhlá poškození
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Dne 6. října oslaví půlkulaté pětačtyřicáté narozeniny spolubratr
Jan Nepomuk Neuman, BLJ. Honza se za dobu svého působení
v řádu osvědčil jako skvělý organizátor akcí spojených s lazariánským řádovým dílem. Milému Janovi přejeme mnoho spokojenosti
v jeho zajímavém povolání, radosti v osobním životě a duchovním
naplnění v našem řádovém společenství.
V nejbližších měsících někteří naši členové oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí členství v řádu:
– Před patnácti lety vstoupil do řádu současný kancléř ČVP Petr
J. Řehoř, KCLJ, EOSSP.
– Před deseti lety – v roce 2008 – byli do řádu přijati spolubratři
Robert Šíma, DiS., KLJ, Michal Brich, KLJ a Ing. Vladimír Haninger, SBLJ.
– Pětileté výročí příslušnosti k lazariánům si připomenou Mgr.
Kamila Malinská, DLJ, Ing. Ivana Králiková, SSLJ, Mgr. Martina
Tesaříková, SLJ a Ing. Bc. Milan Čejka, SBLJ.
Všem blahopřejeme!
Viktor P. Sušický, KLJ-J
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Znaky kardinálů s titulem u kostela
svatých mučedníků Marcelína a Petra
Znaky a původní podobu kostela nakreslil Zdirad Čech, KCLJ

Titulárním kostelem Dominika kardinála Duky,
GCLJ, arcibiskupa pražského, primase českého
a generálního kaplana našeho řádu, je od roku
2012 kostel svatých mučedníků Marcelína a Petra v Lateránu v Římě. Tento chrám byl v průběhu staletí dosud titulárním kostelem celkem 57
kardinálů. K letošním 75. narozeninám věnovalo české velkopřevorství našeho řádu kardiná-

1. Albino (590–604)
2. Raniero (1099–1116)
3. Rainiero (1117–1121)
4. Sigizzo Bianchetti jr. (1126–1130)
5. Crescenzio d’Agnani (1120–1140)
(pseudokardinál kreovaný vzdoropapežem)
6. Rainaldo Collemezo, O.S.B.Cas. (1140–1166),
opat kláštera Monte Cassino
7. Rinaldo, O.S.B. (1190–1191)

lu Dukovi obraz, na kterém je zobrazen zmiňovaný kostel a jména kardinálů s tímto titulem,
u 49 z nich jsou doplněny také jejich znaky. V sobotu 21. dubna jsme měli možnost generálnímu kaplanovi řádu k narozeninám blahopřát
a obraz mu slavnostně předat. Psalo se o tom ve
druhém letošním Reunionu. Jména a znaky kardinálů z obrazu přinášíme zde.
—red

12. Pasteur de Sarrats (d’Aubenas), O.F.M. (1350–1356)
13. Guillaume Farinier (de Gourdon), O.F.M. (1356–1361)

8. R
 offredo dell’Isola, O.S.B.Cas. (1191–1212),
opat kláštera Monte Cassino
9. Conte Casate (1281–1287)

14. Philippe de Cabassole (1368–1370)
15. Andrea Bontempi Martini (1378– 1390)

10. Jean Le Moine (1294–1313)
11. Gauscelin de Jean (1316–1327)

16. P
 ierre Raymond de Barrière, C.R.S.A. (1378–1383)
(pseudokardinál kreovaný vzdoropapežem)
17. Jacques de Menthonay (1383–1391)
(pseudokardinál kreovaný vzdoropapežem)
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18. Angelo Barbarigo (1408–1418)
19. Isidor di Kiev (de Thessalonica) (1439–1451)

28. Adrien Gouffier de Boissy (1515–1520)
29. François de Tournon, C.R.S.A. (1530–1550)

20. Louis d’Albert (1462–1465), biskup z Cahorsu
21. Oliviero Carafa (1467–1470), arcibiskup z Neapole

30. Georges II. d’Amboise (1550), arcibiskup z Rouenu
31. Pietro Bertani, O.P. (1551–1558), biskup z Fano

22. Philippe de Levis (1473–1475), arcibiskup z Arles
23. Jorge da Costa (1477–1484)

32. Gianfrancesco Gambara (1561–1565)
33. Flavio Orsini (1565–1581), biskup z Muro

24. Bernardino López de Carvajal (1493–1495),
biskup z Cartageny
25. Philippe de Luxembourg (1495–1509),
biskup z Le Mans

34. Stefano Bonucci, O.S.M. (1588–1589),
biskup z Arezza
35. Mariano Pierbenedetti (1590–1607),
biskup z Martorana

26. Louis II. d’Amboise (1510–1511), biskup z Albi
27. Christopher Bainbridge (1511), biskup z Durhamu

36. Orazio Maffei (1607–1609)
37. Giovanni Battista Deti (1614–1623)
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40. Francesco Pignatelli, Theat. (1704–1719),
arcibiskup z Neapole
41. Giovanni Francesco Barbarigo (1721–1730),
biskup z Brescie

42. Sigismund von Kollonitsch (1730–1740),
arcibiskup z Vídně
43. Vincenzo Malvezzi (1753–1775)

48. Gaetano Baluffi (1847–1866), arcibiskup z Imoly
49. Giuseppe Berardi (1868–1878), arcibiskup z Nicey

50. Florian Jules Desprez (1879–1895), arcibiskup z Tolosy a Narbonne
51. Domenico Maria Jacobini (1896–1900), arcibiskup z Tiro

52. Alessandro Sanminiatelli Zabarella (1901–1910),
patriarcha z Konstantinopole
53. António Mendes Bello (1914–1929), patriarcha z Lisabonu

44. Bernardino Honorati (1777–1807), arcibiskup ze Siden
45. Nicola Rignati (1816–1822)

54. M
 anuel Gonçalves Cerejeira (1929–1977), patriarcha z Lisabonu
55. Jean Maria Lustiger (1983–1994), arcibiskup z Paříže

46. Giacomo Giustiniani (1827–1839)
47. Giovanni Maria Mastai Ferretti (1840–1846), arcibiskup z Imoly, byl zvolen papežem a přijal jméno
Pius IX., v roce 2000 prohlášen za blahoslaveného

56. A
 loysius Matthew Ambrozic (1998–2011), arcibiskup z Toronta
57. Dominik Duka OP, O.Melit., OSLJ (2012–ad multos annos), arcibiskup pražský, metropolita a primas český
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FOTO martina řehořová

38. G
 irolamo Boncompagni (1664–1684),
arcibiskup z Bologne
39. Giacomo Cantelmo (1690–1702), arcibiskup z Cesaree

V letošním roce se oslavuje jakýchsi sto let státnosti, na
výročí státu, který sice před sto lety opravdu vznikl, ale
záhy byl oškubán, rozdělen, pokrácen a scelen, aby se
posléze rozpadl, a co z něj zbylo se přibližně rovná zamlčovanému a zapomínanému Českému království s Moravským markrabstvím. Tak můžeme směle nechat to stoleté
výročí těm, kteří si víc nepamatují a připomenout si, že
vedle podivných stoletých institucí jsou tu instituce víc
než tisícileté a stále čile fungující, pražské arcibiskupství
(i když s předponou „arci“ je to jen šest a tři čtvrtě století),
Vždy věrná svatovítská kapitula a břevnovský klášter,
a můžeme si připomenout, že nejstarší českou budovou
dosud sloužící původnímu účelu je víc než jedenáctisetletá
budečská rotunda. A když se ponoříme hlouběji, můžeme
si připomenout cizí kronikářské zprávy o Čechách nebo
Češích a plynule přejít z historie do prehistorie – do doby
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před písemnými záznamy – až ke konci první poloviny
šestého století, kdy tlupy polonahých zrzavých Slovanů
(jak připomíná byzantský historik Prokopios) koumaly,
jak přejít Dunaj, protože od východu se na ně tlačili Avaři.
A pak se můžeme podívat na seznam kardinálů u baziliky
svatých mučedníků Marcellina a Pietra v Lateráně a uvidíme, že pár let potom, co polonazí a zrzaví Slované překonali Dunaj, byl kněz toho kostela, Albino, přijat do sboru
poradců a pomocníků svatého papeže Řehoře Velikého, do
sboru kardinálů. A že sedmapadesátým kardinálem u těch
svatých mučedníků je otec Dominik kardinál Duka OP
a představuje tak zatím poslední článek v řadě hodnostářů,
která je nejen starší než sto let, i než tisíc let, ale delší než
česká historie.
Ad multos Annos, Vaše Eminence, a Deo gratias!
Zdirad J. K. Čech, KCLJ, herold českého velkopřevorství
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Restaurování hrobek na Karlově

Voda pro poutníky
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našeho řádu. Tato pohřební krypta
je největší (6×5×3 metry). Nachází se
pod středem kostelní lodi a vchod
krytý deskou z červeného mramoru je pod varhanní kruchtou. Firma
Štuko při úpravě v roce 1967 vystavěla u východní zdi hrobky jakousi
tumbu, do které tehdy byly přeneseny všechny zde uložené ostatky,
bohužel nebyla pořízena dokumentace.
V roce 1720 byla před oltářem
Panny Marie karlovské zřízena
hrobka svobodných pánů z Bubna
a Litic. Vchod je též zakrytý červeným mramorem s mosazným rodovým znakem. Vystavět ji nechala
Johanka Polyxena hraběnka z Bubna a Litic. Hrobka nám připravila
velké překvapení. Na fotografiích
z 60. let minulého století bylo sice
patrné, že je ve špatném stavu,
ovšem černobílá fotografie nedokázala dostatečně vykreslit, jak moc
špatné to je. Po otevření hrobky
jsme zjistili, že podlahu pokrývala
změť trosek rakví, textilu a ostatků.
Nicméně větším překvapením bylo,
že v hrobce bylo pohřbeno více lidí,
než se očekávalo. Podle záznamů
zde měla být pohřbena pouze hraběnka Johanka. Spolu s ní zde však
odpočívají i další minimálně tři dospělé osoby a jedno nebo dvě děti.
V záznamech není o pohřbech ani
zmínka. Ostatky byly ve velmi špat-
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Ve středu 15. srpna se v plzeňském
chrámu Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila poutní mše svatá,
celebrovaná Mons. Emilem Soukupem, SChLJ, ke které západočeská delegace připravila stánek na
podporu pitného režimu s balenou
vodou pro poutníky. Ve stánku se
poutníci mohli nejen osvěžit a uhasit žízeň za parného letního počasí,
ale také se seznámit s naším řádem,
z truhličky si vylosovat citát z Písma svatého a dostat tak případně
osobní odpověď ke svým životním
otázkám či událostem. Poutníkům
byla nabídnuta při té příležitosti
možnost dárcovství pomocí DMS
na podporu rozšíření léčby dětí
v Dětské psychiatrické nemocnici
v Opařanech nebo léčby sarkomu
v Motole. Po celou dobu trvání akce
zajišťovali členové delegace ve stánku zdravotnický dozor.
Martin Dominik Košťálek, BLJ

doporučujeme
Milan M. Buben:
České velkopřevorství řádu maltézských
rytířů v dějinách,
Nakladatelství Libri, Praha 2018, 180 str.
Stručné dějiny českého velkopřevorství, podané
jeho členem a již zavedeným autorem, představují užitečnou příručku a umožňují solidní základní orientaci. Kniha bez zbytečných úvodů
vstupuje rovnou in medias res, tedy do doby uvedení řádu do českých zemí ve třetí čtvrtině 12.
století. Osou výkladu je posloupnost velkopřevorů, kteří se ovšem zejména zpočátku titulovali
různým způsobem. V jistém smyslu tak autor
navazuje na pojetí svého někdejšího řádového
spolubratra Bohumíra Lifky, zpracovávajícího
dějiny starobylé johanitské državy Radomyšle
(srov. Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka
a jeho okolí, 1993). Vyvážený text je doprovázen
poznámkovým aparátem, soupisem literatury
i jmenným rejstříkem. Připojen je také užitečný
přehled představitelů velkopřevorství pro celé
období jeho existence. Vesměs barevná vyobrazení by si však v několika případech zasloužila
kvalitnější reprodukování či použití lepší předlohy. Zbývá také vyslovit přání budoucího sepsání
skutečně podrobných dějin českého velkopřevorství. Pro zcela zásadní význam, který v dějinách celého řádu sehrálo, si to jistě zaslouží.
Jan N. Adámek, SBLJ

FOTO autor

K

ostel Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Karla
Velikého v Praze na Karlově slouží Božímu lidu
již sedm století. V posledních letech se do jeho požehnané
historie připojil i náš řád.
V červnu 2016 byl v kostele zahájen průzkum tří hrobek a po jeho
ukončení byly hrobky restaurovány. Nejstarší krypta, tzv. Obecná,
byla zřízena v roce 1670 a podle dochovaných zápisů v ní bylo pohřbeno 37 osob – mezi nimi pět karlovských opatů, Isidor de Croce (†1681),
Jiří Jan Jurečko (†1684), Vácslav Jan
Luňák (†1712), Řehoř Samuel Otčenášek (†1724) a Aleš Bartoloměj
Hamák (†1729). Ovšem dalším průzkumem jsme zjistili, že minimálně
Jan Vácslav Luňák byl přenesen do
nově zřízené tzv. Opatské hrobky.
V Obecné kryptě odpočívá i augustiniánský mnich Liborius Adam
Ignac Dobrzenský z Dobrzenic. Ten
se narodil okolo roku 1688 a zemřel
14. prosince 1709. Jeho rodiče byli Jan
František Dobrzenský z Dobrzenic
a Anna Magdalena Sluzská z Chlumu, dcera Jana Ladislava Sluzského
z Chlumu a Kateřiny Radetzké z Radetze. Liborius měl 6 starších sourozenců, z nichž Karel Ferdinand
(1675–1728) byl přímým předkem
všech současných Dobrzenských,
v 8. generaci také Jana, 50. velmistra

ném stavu vlivem prostředí i lidské
zloby. Hrobka byla pravděpodobně
vyloupena – rakve byly evidentně
rozbité, textilie potrhané a kosti
zpřeházené a polámané. Za finančního přispění rodiny z Bubna a Litic byla vyrobena kovová rakev, do
které byly ostatky pietně uloženy
a navráceny do krypty.
Nejmladším pohřebním prostorem v kostele je Opatská krypta, vystavěná v roce 1733. Její vchod přímo
před presbyteriem je zakrytý deskou z červeného mramoru s řezbou
znaku karlovských kanovníků. Sem
byli pochováváni karlovští opati a
řeholníci, ale jako první v roce 1734
paní Kateřina Sandmannová či Sanemannová, matka jednoho ze zdejších řeholníků. Záhady s počtem
pohřbených jsme se dočkali i zde.
Podle záznamů mělo být v kryptě
14 pohřbů. Nicméně zde byly nalezeny zbytky 13 rakví, zato ostatků
zde bylo po 20–23 osobách. Podle
názoru odborníků bylo pravděpodobně do několika rakví uloženo
více jedinců. Některé z rakví se dochovaly v překvapivě dobrém stavu.
Byly ozdobeny barokní výmalbou
a na některých byl uveden letopočet úmrtí. Na dvou se dokonce dochovaly zbytky olověných autentik
se jmény pohřbených – opatů Josefa
Vácslava Poklopa a Karla Christoslava Procházky. Čtyři nejlépe zachované rakve byly restaurovány
a byly do nich uloženy ostatky opatů, které se podařilo bezpečně identifikovat. Pro zbylé ostatky byly vyrobeny dvě kovové rakve, které byly
umístěny na nerezovou konstrukci
při východní stěně krypty.
V pátek 29. června 2018 byly do
všech tří krypt umístěny křížky,
prostory byly požehnány, vykropeny svěcenou vodou a okouřeny
kadidlem. Krypty byly uzavřeny
a zapečetěny a za pohřbené byla následující neděli sloužena mše svatá.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen.

FOTO petr lukáš vavřík, sblj

mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ, jáhen na Karlově
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

tézskými hodnostáři. Jakkoliv je tento detail podivný, vyskytuje se občas
i na znacích řádových členů.

Vojenský řád Panny Marie
z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma
Ve stříbrném štítě fialově a zeleně štenýřem dělený (čtvrcený přímo i na
pokos) heroldský kříž. Štít je ovinut
růžencem se zavěšeným řádovým
křížem a velkostuhou se zavěšeným
křížem, podložen je řádovým křížem
s liliemi mezi rameny.
Na velmi vzácném stříbrném
žetonu z roku 1700 je zajímavé vyobrazení řádového znaku. Na přední straně je zobrazen řádový rytíř
v podobě známé z jiných řádových
ražeb, pod ním je pod linkou napsána první polovina řádového jména
(ORD.MIL.DE.N.D.DV.MONT.CARMEL.), na zadní straně pod popsaným znakem je podle stejné kompozice druhá polovina (ET.DE.S.
LAZARE.DE.IERVSALEM. 1700).
Vyobrazení řádového znaku je
z dnešního hlediska trochu podivné,
ale samozřejmě není možné mluvit
o chybách, jen o odlišném dobovém
pojetí. Francouzi často dávají pod
štít kříž i s liliemi mezi rameny (někdy dokonce dávají pod štít řádovou
hvězdu). Pokud stejné kříže nosili
i na pláštích, není se co divit, protože kříž pod štítem je (měl by být)
ten, který je vyšit na levém rameni
na plášti a ne ten, který se nosí na
hrudi nebo na krku. Podivnější je ale
růženec. Právo na jeho užívání kolem řádového štítu dostal Maltézský
řád od papeže jako vyznamenání
za účast ve vítězné bitvě u Lepanta.
Je tedy možné, že jeho vyobrazení
ve svatolazarských souvislostech je
nějakou kontaminací z let, kdy Řád
svatého Lazara (tedy i jeho polovina
pod ochranou francouzského královského domu) byl spravován mal-
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mět jako erbovní figura neobvyklý,
dosvědčuje skutečnost, že na novějších vyobrazeních erbu jsou místo
něj často malovány obyčejné hroty
kopí (viz obr. B). Vyobrazení prelátova znaku (na supralibros z jeho
knihovny) je ale kuriózní hlavně něčím jiným - řádový kříž je zavěšen
zároveň na růženci a na velkostuze.

A
J. M. ThDr. Bernard Marie Gabriel Jubert de Bouville, opat královského opatství Saint-Martin de Massay atd., atd., prelát,
církevní komtur Královského a
vojenského řádu Panny Marie
z Hory Karmel a svatého Lazara
z Jeruzaléma
(*1708, OSLJ 1758, †1788)
Modrý čtvrcený štít, v 1. a 4. poli zlatý
řecký kříž, ve 2. a 3. poli pět (3,2) stříbrných korunek (hrotů) z turajových
dřevců. Kolem korunovaného štítu
podloženého řádovým křížem jsou
ovinuty růženec a velkostuha, na obou
zároveň je zavěšen řádový kříž. Nahoře vpravo mitra a vlevo berla.
Velmi vlivný, zámožný a uměnímilovný prelát byl nositelem
starého rodového erbu s poměrně
vzácným znamením, dřevcovou
korunkou. Turnajové dřevce nebyly opatřeny hrotem, ale korunkou,
která kinetickou sílu nárazu rozdělovala do několika bodů, protože
protivník neměl být proboden, ale
vyhozen ze sedla. Jak je tento před-

B

Josef de Saint-Martin d’Alliez,
markýz de Rivarolles
(OSLJ 1681, †1704)
Čtvrcený štít, 1. a 4. pole zlatě a modře na
pokos šachované (někdy se kreslí modré
s devíti zlatými routami), 2. a 3. pole červené bez figury. Pod štítem převýšeným
korunou markýzů je podložen žlutě
smaltovaný kříž Vojenského řádu svatého Ludvíka, červená velkostuha s křížem
téhož řádu štít ovíjí, provázena vpravo
zelenou stuhou s křížem Řádu Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma a vlevo zelenou stuhou
s křížem Řádu svatých Mořice a Lazara. Nahoře nade vším stuha s pokřikem
SANS DÉPARTIR, dole stuha s devizou
JUS IN ARMIS.
Italská část Řádu svatého Lazara
byla připojena k savojskému Řádu
svatého Mořice v roce 1572 (ve skutečnosti ale nepodléhala představeným ve Francii už sto let před tím)
a je s ním v Řádu svatých Mořice
a Lazara pod svrchovaností savojského královského domu spojena
dodnes, přeci se ale někdy dekorace
obou polovin řádu sejdou na jedné
hrudi tak, jak je nosil, s velkokřížem svatého Ludvíka, i maršál Josef
de Saint-Martin d’Alliez, markýz de
Rivarolles.
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Fotografie ke článku na str. 4

Bohoslužba – Bagdád 2012

Lalish – Kurdistan 2018

Pater Pios Afas a Nohad – Erbil 2018

Bernardo Strozzi (1581–1644), Svatý Vavřinec rozdává poklady církve, olej na plátně, cca 1625, North Carolina Museum of Art

