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V sobotu 24. listopadu oslaví půlkulaté 65. narozeni-
ny  naše  sestra  Ing. Jana Tetourová, DLJ,  která  byla 
do obnoveného ČVP přijata jako jedna z prvních již 
na  počátku  devadesátých  let  J.  E.  velkopřevorem 
Radslavem hrabětem Kinským. Vždy se budeme tě-
šit na setkání s ní, protože tyto chvíle jsou prodchnu-
ty  srdečností,  optimismem  a  obohacujícími  zkuše-
nostmi spojenými s dlouholetým působením v řádu. 

J. M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr., ECLJ,  oslaví  7.  pro-
since  65.  narozeniny.  Otci  Jiřímu,  který  je  v  pořadí 
šedesátým  proboštem  litoměřické  kapituly,  co  nej-
srdečněji gratulujeme a modlíme se, aby v plné síle  
i  nadále  vykonával  své  důležité  duchovní  poslání,  
a to jak v rámci litoměřické diecéze, tak i v našem řá-
dovém životě.

V  sobotu  8.  prosince  oslaví  krásné  75.  narozeniny 
Mgr. Jana-Marie di Battaglia, DLJ-J.  Do  dalších  let 
přejeme této šarmantní dámě zejména zdraví, mno-
ho  sil  při  zvelebování  zámku  Dub  a  hodně  energie 
potřebné  při  narůstajících  aktivitách  dynamicky  se 
rozvíjející jihočeské delegace.

Představení Centra sv. Basila aneb živé příběhy naděje
Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na seznámení se s činností Centra sv. Basila, fungujícího pod záštitou 
Evropského  institutu pro smír, mediaci a  rozhodčí  řízení, o.p.s.  (ESI),  ve spolupráci  s Vojenským  
a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského.
V sobotu 10. 11. 2018 od 14:00 v Kavárně u sv. Ludmily,  Křesťanský domov mládeže,
Francouzská ul. 585/1, Praha 2 – Vinohrady.
Program:
1. ESI, jeho cíle a záměry
2. Poradna sv. Apolináře, kde a kdy to začalo?
3. Komplementární praxe, zkušenosti aneb živé příběhy
4. Vize, poslání a cíle Centra sv. Basila
Kontaktní osoba: Barbora Solilová, tel. 775 173 822
Drobné pohoštění zajištěno, těšíme se na vaši účast.

BLAhOPřání
Bailli českého velkopřevorství J. E. Ondřej  Vanke, GCLJ-J, ministerský rada na Ministerstvu spravedlnosti  
a  člen České kriminologické společnosti, byl ustaven členem koncepční komise Rady vlády pro koordina-
ci boje s korupcí a členem oborové rady pro studia kriminologie a penologie při Evropském ústavu práva 
a soudního inženýrství, vzdělávajícím odborníky z resortu justice.                                           Viktor P. Sušický, KLJ-J

Generální kapitula Ostrava 2018 / Foto Martina řehořová – Člověk a víra
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Drazí bratři a sestry,
v evangeliu čteme Ježíšova slova: Milujte se navzájem, jako jsem já 

miloval vás. Láska je ústředním motivem našeho života. Podle vzájem-
né lásky svět pozná Kristovy učedníky. Podstata misií spočívá v šíření 
radosti evangelia. Bůh chce svoji štědrost prokazovat prostřednictvím 
našich rukou. Blahoslavená Matka Tereza měla toto na mysli, když 
řekla, že Ježíš nemá žádné jiné ruce, nohy a oči než právě ty naše. A mi-
sijní činnost je taková, že v ní dostáváme úžasnou příležitost, abychom 
zažili, jaké to je patřit Ježíšovi a dávat se mu plně k dispozici. On skrze 
nás a ve spolupráci s námi dělá obrovské dílo lásky.

Protože v říjnu je Světový den misií, u nás slavený jako Misijní ne-
děle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na 
podporu celosvětových misií, chci vás pozdravit a poděkovat za to, ja-
kým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by 
krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jsme 
svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo při-
spěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní 
oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nejen oni, ale i sám 
Bůh nezapomene.

Papež František vyhlásil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc 
a dal mu téma: „Pokřtěni a posláni.“ Povolání k misiím dostal každý 
pokřtěný. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium 
i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem 
svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z nás.

„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimo-
řádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost  
k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, kte-
ré pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých mi-
siích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení 
s Kristovou církví,“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce 
připojuji.

Drazí přátelé, zvu vás k zamyšlení nad podstatou misií, modlitbám 
za misionáře a misionářky v dalekých krajích a vyjádření solidarity  
s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve 
svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti 
i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality. 

Tento čas je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám 
dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žije-
me v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez 
ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen 
jedno – umět se rozdělit s potřebnými.

Poprosme o přímluvu sv. Terezii z Lisieux – patronku misií a všech-
ny svaté misionáře, aby i u nás platilo, co říká papež František – ať 
chudé nenecháváme nikdy samotné.

Diac. Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v ČR

Pokřtěni a posláni
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Milé spolusestry a vážení spolubratři,
nedávno jsme se vrátili z Ostravy, kde jsme společně s naším duchov-

ním převorem otcem biskupem Františkem vedli jednání Generální 
kapituly a radovali se z nově přijatých a povýšených členů našeho vel-
kopřevorství, kteří posílili naše společenství.

No a před několika dny jsme završili výroční jednání Mezinárodní 
řádové vlády, konané v tomto roce v Praze. Setkání bylo pracovní, věno-
valo se otázkám strategickým, rozvojovým a finančním – avšak i přes 
takovéto „business“ zaměření se všemi projednávanými oblastmi táhla 
červená nit našeho hlavního poslání, tedy realizované charity doma  
i v zahraničí, věrnost a zodpovědnost katolické církvi a důraz kladený 
na pozitivní vztahy mezi členy.

Rád bych se proto vrátil k tématu svého příspěvku na témže místě 
v minulém vydání Reunionu. Ta slova jsou plně platná a byla rozvinu-
ta v rámci mého příspěvku v úvodu Generální kapituly:  Potřebujeme se 
jako Řád vracet k původním myšlenkám, hodnotám a vztahům, puto-
vat „ad fontes“, k pramenům takového Řádu, do kterého jsme vstupovali 
osloveni a okouzleni jeho éthosem. Do Řádu prostého, nedunícího prázd-
nými slovy, do křesťanského společenství, kde je hodnota každého jedince 
vyjádřena nikoliv jeho majetkem, ale opravdovostí, s jakou přistupuje 
k rytířským hodnotám, a kde mezi všemi panuje plný vzájemný respekt. 
Je legitimní se ptát, zda současná doba naplňuje tyto naše představy, stej-
ně tak jsou správné snahy o všenápravu k takovému stavu, který si my, 
služebně starší členové velkopřevorství dobře pamatujeme z doby našeho 
dřívějšího působení – a jistě nebylo vždy vše růžové, to je asi obecně zná-
mo.

Cesta k pramenům znamená však také putování proti proudu. Pro-
ti proudu, reprezentovaného současným většinovým směrem povrchní 
společnosti a odlidšťování osobních vztahů. Praví přátelé se nepočítají 
na Facebooku a podle počtu „lajkovaných“ banálních příspěvků, ale v re-
álném životě a upřímné snaze o spoluprožívání radostí i starostí přátel. 
Vyjděme tedy z bezpečného sterilního světa Facebooku mezi opravdu po-
třebné, ať již to jsou klienti centra Apolinář v případě csr. Lenky, skauti 
v případe cfr. Jana nebo opařanské děti, jimž se tak obětavě věnuje csr. 
Kamila. Jsem přesvědčen, že v těchto místech jsou úkoly pro pravé pů-
sobení členů Řádu a zde si každý může nalézt své malé pole působnosti, 
pokud se již nechce nebo nemůže zapojit do celořádového díla našeho 
velkopřevorství.

Tak ať k tomu obdržíme shůry všechna potřebná a mocná požehnání…

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli
 
 

Jmenování nového nuncia
Novým apoštolským nunciem v České republice jme-
noval Svatý otec František 21. září Mons. Charlese Da-
niela Balva. 

Mons. Balvo se narodil 29. června 1951 v newyor-
ské čtvrti Brooklyn. Na kněze byl vysvěcen v červnu 
1976 v New Yorku. Vystudoval kanonické právo a od 
roku 1987 postupně působil v diplomatických zastu-
pitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, 
v České republice, Jordánsku a na Litvě.

Od dubna 2005 byl apoštolským nunciem na No-
vém Zélandu a tichomořských ostrovech, od ledna 
2013 v Keni a od prosince téhož roku v Súdánu. Sou-
běžně působil jako stálý pozorovatel Programu OSN 
pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-
Habitat). V Praze již v minulosti pracoval jako rada 
Apoštolské nunciatury, takže mluví nejen anglicky, 
italsky, španělsky a francouzsky, ale také česky.

Ocenění herolda Zdirada J. K. Čecha

Řádový deN 2018
Řádový den českého velkopřevorství se letos uskuteční v sobotu 8. prosince. Zahájí ho 
v 11:00 votivní mše svatá v kostele Všech svatých na Pražském hradě, kterou bude celeb-
rovat P. Josef Šedivý, O.Cr., velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Prů-
vod se nekoná, do kostela přicházíme samostatně, proto je třeba pamatovat na časovou 
rezervu na bezpečnostní kontrolu při vstupu do areálu Pražského hradu. 

Po mši svaté proběhne společný oběd v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství praž-
ském ve 12:30. Po obědě bude následovat neformální přátelské setkání s odpoledním 
pohoštěním.

Rodinní příslušníci členů a příznivci řádu jsou srdečně zváni. Podrobnější informace 
najdete na přiložené pozvánce. Prosíme o včasné zaslání e-mailové informace o vaší 
účasti. 

Petr J. Řehoř, GCLJ, kancléř 

Velmistr našeho řádu a velkopřevor Jan hrabě Dobr-
zenský z Dobrzenicz udělil v průběhu investitury 
v Ostravě nejvyšší řádové ocenění – velký zá-
služný kříž (GCMLJ) – heroldu českého vel-
kopřevorství Zdiradu J. K. Čechovi, KCLJ, za 
dlouholetou práci pro řád v oblasti heral-
diky.

V průběhu konání Generální kapituly 
ČVP v Ostravě proběhla také volba Seniora 
sboru nositelů zlatého stupně záslužného 
kříže českého velkopřevorství „Pro Fide et Me-
rite“. Od loňského úmrtí spolubratra Antonína 
Schauera, KCLJ, byl tento post uprázdněn. Sbor 
nositelů, který má v současné době pět členů, zvolil 
hlasy přítomných a písemným prohlášením dvou 
nepřítomných nositelů Seniorem sboru právě Zdira-
da J. K. Čecha. Blahopřejeme!

Petr J. Řehoř, GCLJ, kancléř ČVP
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Mše svatá s investiturou se konala v katedrále 
Božského Spasitele a hlavním celebrantem byl 
otec biskup František václav z Lobkowicz. Kated-
rála Božského Spasitele je hned po velehradské 
bazilice druhým největším kostelem na Moravě. 
Byla vybudována v letech 1883–1889 v novorene-
sančním slohu a je zařízena v čistém jednodu-
chém stylu. Za zmínku stojí, že v šesti oknech 
jsou instalovány transparentní LCd displeje, na 
kterých se zobrazují vybrané práce studentů Fa-
kulty umění ostravské univerzity.

Generální kapitula 2018
ostrava

Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
Foto Martina Řehořová – Člověk a víra
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Socha svatého Charbela u jeho poustevny

Ve dnech 21. až 22. září 2018 se konala Ge-
nerální kapitula českého velkopřevorství 
našeho řádu v Ostravě. Tentokráte byla 
organizací pověřena moravská komenda 
a s radostí jsme využili pozvání našeho 

duchovního převora Jeho Jasnosti Františka prince 
z Lobkowicz, O. Praem., GCLJ-J, sídelního biskupa 
ostravsko-opavského. 

Zahájili jsme páteční vigilií, konanou v kostele 
sv. Václava. Tento kostel byl postaven ve 13. století ve 
vrcholně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka 
je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším 
románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo  
o pohanskou svatyni, kterou konvertovali svatí Cyril 
a Metoděj. Zajímavostí je, že v roce 1998 se zde našla 
lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou 
deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, 
že se jednalo o opatření, aby se z mrtvého nestal upír. 

Vigilii konal osobně otec biskup a při ní všichni 
nově přijímaní členové položili na oltář vlastnoručně 
psaný řádový slib. Od středověkých dob byla vigilie 
před pasováním modernizována, neboť naši před-
chůdci museli nejprve projít lázní a půstem, vyko-
nat zpověď a poté strávili celou noc na modlitbách, 
oděni v bílé roucho (symbol čistoty), přes něj červený 
svrchní šat (symbol připravenosti být raněn v boji)  
a černý plášť (symbol připravenosti padnout pro 
řád). Po vigilii následovala společná večeře v Hotelu 
Mercure s otcem biskupem a naším velmistrem.

V sobotu ráno nastala pracovní část našeho 
setkání, to jest vlastní Generální kapitula. Velmistr  

a velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz po 
úvodní modlitbě pronesl zahajující projev a předal 
další řízení kapituly baillimu chev. Ondřeji Vankemu. 
Následovaly projevy činovníků a zpráva spolubratra 
kancléře chev. Řehoře o stavu hospodaření za rok 
2017, která byla jednomyslně přijata.

Po krátké přestávce sekretář ČVP chev. Kučera 
seznámil přítomné s celou řadou právních záležitos-
tí, přičemž upozornil na nutnost úpravy stanov ČVP, 
vzhledem ke změně sídla do kostela sv. Kajetána na 
Malé Straně a potřebu doladění některých pasáží. 

Generální kapitula jednohlasně odsouhlasila 
vznik komise, pověřené úpravou stanov, a to ve 
složení chev. Vanke, chev. Kavinek, chev. Čech, chev. 
Kučera a cfr. Zelenka. Výstupy komise budou předlo-
ženy Velké radě a po projednání bude upravený text 
stanov rozeslán kapitulářům per rollam ke schválení.

Poté jsme se rozdělili do pracovních skupin podle 
komend a věnovali se práci v jednotlivých oblastech. 
Chev. Čech jako herold postupně seznámil komendy 
s navrženými symboly, odznaky komend a novými 
prapory. Za zmínku stojí prapor moravské komendy, 
kde bylo po obšírné diskusi rozhodnuto, přispěním 
barona Podstatzkého, že na rubu bude červeno-stří-
brně šachovaná moravská orlice.

Po pracovním obědě jsme vyslechli zprávy jednot-
livých velitelů komend. Velice nás zaujala zpráva cfr. 
Jana Adámka o jihočeské delegaci a o stavu jednání 
o získání kaple sv. Prokopa. Dá-li Bůh, budeme mít 
ve správě dva kostely, což upevňuje naši víru a vztah 
s Církví. Krásně se rozrůstá i západočeská delegace 

vedená cfr. Linzmaierem a pochvalu zaslouží pražská 
komenda pod velením chev. Zahálky za pravidelné 
jour-fixe a podstatný nárůst členů. I na Moravě došlo 
k zvýšení členské základny a k upevnění spolupráce 
s Korunkou Luhačovice.

Slovenská komenda i v personálním oslabení 
odvádí pořádný kus práce a právem byl chev. Rado-
van Ocsovay odměněn potvrzením statutu komendy, 
přičemž ho velmistr ujistil, že pokud dojde k nárůstu 
členů, nic nebrání vzniku národní jurisdikce.

Při investituře obdržel Jeho Excelence bailli 
Ondřej Vanke od velmistra zlatý řetěz úřadu a Jeho 
Excelence kancléř Petr Řehoř byl za zásluhy povýšen 
do hodnosti rytíře – nositele velkokříže. Náš řádový 
herold chev. Zdirad Čech byl za zásluhy v oblasti 
heraldiky vyznamenán velkokřížem „Pro Merite“ 
(GCMLJ) a cfr. Jakub Holman byl vyznamenán zásluž-
ným křížem (MMLJ).

Do řádu byl přijat v hodnosti rytíře „po právu“ 
Jeho Hraběcí Milost Karel z Mornsteinu-Zierotina  

a v hodnosti dámy „po právu“ Marianna Stránská ze 
Stránky a Greifenfelsu. V hodnosti rytíře byl přijat 
Archibald Dunn Astley Corbett, Esq. a na rytíře byl 
povýšen plk. gšt. Vojtěch Prýgl. V hodnosti komtura 
byl přijat kpt. Luděk Crha a v hodnosti kaplana P. Jiří 
Marek Kotrba. Do postulátu byl přijat MUDr. Karel 
Kudrna. Za dlouholetou spolupráci byly vyzname-
nány hodností companion paní Veronika Záhorská 
a Karla hraběnka z Mornsteinu-Zierotina.Všem 
přijatým, vyznamenaným a povýšeným upřímně 
gratulujeme.

Následovala slavnostní večeře v Hotelu Mercure, 
kterou poctil svou přítomností primátor Ostravy  
Ing. Tomáš Macura.

Děkujeme otci biskupovi za milé a vřelé přijetí  
v jeho sídelním městě a budeme se modlit za jeho 
pevné zdraví. Jako moravský velitel, pověřený organi-
zací kapituly, děkuji za účinnou pomoc chev. Řehořo-
vi, chev. Blechovi a komturu Crhovi.
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Kancléř je důležitým hodnos-
tářem každé řádové jurisdikce, 
blízkým spolupracovníkem jejího 
představeného. Na něm záleží, jak 
bude jurisdikce pracovat, u něho 
se sbíhají informace interní i me-
zinárodní. Je vlastně výkonným 
ředitelem jurisdikce a má tedy být 
obdařen velitelskou hodností. Proto 
bývá povýšen do stupně rytíř – nosi-
tel velkého kříže. Při poslední Gene-
rální kapitule J. E. velmistr povýšil 
do této hodnosti (GCLJ) současného 
kancléře Petra J. Řehoře.

Kancléř Jiří Weyr, rytíř velkokřižník

Kancléř Ferdinand Menčík,
rytíř velkokřižník

Kancléř Petr Řehoř,
rytíř velkokřižník

Kolana, kterou nosívá náš velmistr 
a velkopřevor, není velmistrovská, 
jak se někdy myslí. Její funkce je dvo-
jí: buď je zvláštním vyznamenáním 
zvláště zasloužilé osoby, nebo je od-
znakem vysoké hodnosti, v našem 
případě velkopřevora. Jako takový ji 
nosili Karel kníže ze Schwarzenber-
gu a jeho nástupce Radslav hrabě 
Kinský, jako jeho proponovaný ná-
stupce ji měl na hrudi MUDr. Fran-
tišek princ z Lobkowicz při setkání 
papeže Jana Pavla II. s řeholníky ve 
svatovítské katedrále (nakonec se 
ale členem řádu nestal, dal před-
nost hodnosti prokurátora, zástup-
ce velkopřevora v Maltézském vel-
kopřevorství). Kolana poté patřila 
Václavu hraběti Dohalskému a teď 
ji má, jako velkopřevor, Jan hrabě 
Dobrzenský. Jako velmistr žádnou 
zvláštní kolanu nemá. Zato existu-
je v řádu druhý typ kolany, vlastně 
služebního řetězu (vyspělá anglická 
terminologie rozlišuje: kolana – The 
Grand Collar a služební řetěz – The 
Chain of Office). Je odznakem členů 
řádové vlády (velkokancléře, velko-
špitálníka atd.) nebo představite-
lů jurisdikcí, kteří nemají kolanu,  
a u nás tedy dosud nebyla používá-
na. Tento stav změnil J. E. velmistr  

Znaky a insignie hodnostářů
z pohledu herolda

a velkopřevor Jan hrabě Dobrzen-
ský při ostravské kapitule a předal 
služební řetěz svému zástupci, bail-
limu Ondřeji Vankemu, GCLJ-J.

Kuriózní vyobrazení znaku MUDr. 
Františka prince z Lobkowicz – 
na setkání s Janem Pavlem II. ve 
svatovítské katedrále (1990) měl 
na sobě řádovou uniformu a vel-
kopřevorskou kolanu, ale členem 

řádu se nikdy nestal.

Znak bailliho Ondřeje F. Vankeho 
se služebním řetězem 

Croix Amaranth V pátek 12. října uplynulo 
deset let ode dne, kdy si 
Pán povolal k sobě J. E. 
MVDr. RNDr. Radslava 

hraběte Kinského z Vchynic a Te-
tova, vynikajícího člověka, vědce  
a druhého českého velkopřevora 
našeho řádu.

Radslav Kinský se narodil 14. 
6. 1928. Jeho otec Zdenko Radslav, 
velký vlastenec a Sokol, podepsal 
v roce 1938 deklaraci šlechticů proti 
odtržení pohraničí, čímž se rodina 
za německé okupace ocitla v nemi-
losti a byl jí konfiskován majetek. 
Po skončení války mladý Radslav 
pomáhal s návratem válečným 
vysídlencům. Rodinné statky byly 
Kinským vráceny jen nakrátko 
– po únoru 1948 komunisté rodi-
ně veškerý majetek opět zabavili  
a Radslavovi rodiče a sourozenci 
odešli do emigrace. Radslav po voj-
ně pracoval v různých profesích  
a neúspěšně se hlásil na vysokou 
školu, teprve po roce 1953 mohl vy-
studovat Vysokou školu zeměděl-
skou v Brně. Po studiu působil jako 
vědecký pracovník. V roce 1958 se 
nevrátil z vědeckého kongresu ve 
Francii a zůstal v emigraci. Vystu-
doval Sorbonnu a stal se uznáva-
ným odborníkem v oboru imuno-
logie. Stál u zrodu tzv. reprodukční 
imunologie, dosáhl výrazných vě-
deckých úspěchů, přednášel v mno-
ha zemích a publikoval. 

Již v exilu se stal aktivním čle-
nem Řádu sv. Lazara a na doporuče-
ní Karla knížete ze Schwarzenberga 
byl jmenován druhým velkopřevo-
rem tehdy exilového českého vel-
kopřevorství.

V roce 1990 se vrátil do vlasti, po-
kračoval ve vědecké práci a angažo-
val se ve zvelebení a správě restituo-
vaného majetku patřícího k zámku 
ve Žďáru nad Sázavou, vždy s důra-
zem na ochranu přírody a životního 
prostředí. Současně ale také inten-
zívně pracoval na znovuobnovení 
činnosti českého velkopřevorství 
doma v Čechách, které spravoval až 
do roku 2004. Zemřel po delší ne-
moci 12. 10. 2008. Zanechal po sobě 
velké dílo a odkaz, inspirující nejen 

vědeckou obec, ale také všechny čle-
ny našeho řádu, kterým byl rádcem 
a přítelem.

Vzpomínková slavnost k 10. vý-
ročí úmrtí Radslava Kinského se ko-
nala v neděli 14. října ve Ždáru nad 
Sázavou. Za české velkopřevorství 
se spolu se mnou zúčastnili spolu-
bratři Zdirad Čech, Ivan Koláčný, Ri-
chard Podstatzky, Vladimír Stibor, 
Miroslav Hoza, Tomáš Hlaďo a spo-
lusestra Jana Tetourová. Mši svatou 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Mikuláše sloužil administrátor 
farnosti P. Vladimír Záleský. Velice 

Vzpomínáme s úctou a vděčností

nás potěšilo, jak je zdejší farní spo-
lečenství živé – kostel byl zcela zapl-
něn a na mši byla spousta dětí, které 
se aktivně účastnily liturgie. Po mši 
svaté jsme byli pozváni na zámek, 
kde nás velice vlídně přijali bratři 
Kinští, Radslavovi synové Konstan-
tin a Karel Mikuláš. Na jejich otce 
jsme vzpomínali také s paní Tama-
rou, která s Radslavem Kinským 
prožila 50 let v manželském svazku. 
Všichni účastníci setkání vzpomí-
nali na spolubratra Radslava s lás-
kou, úctou a vděčností. Kéž odpočí-
vá v pokoji v Boží blízkosti.

Petr J. Řehoř, GCLJ 
Foto Miroslav Hoza, KLJ a archiv Reunionu
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V sobotu 13. října 2018 se  
v Břevnovském klášteře 
v Praze konalo každo-
roční zasedání mezi-
národní řádové vlády. 

České velkopřevorství bylo repre-
zentováno Jeho Excelencí velkopře-
vorem Janem hraběte Dobrzen-
ským z Dobrzenicz, jeho zástupcem 
chev. Ondřejem Vankem, kanclé-
řem chev. Petrem Řehořem a sekre-

tářem ústavní rady chev. Zdeňkem 
Kučerou.

Benediktinské arciopatství sv. 
Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-
Břevnově bylo založeno již roku 993 
knížetem Boleslavem II. Pobožným  
a biskupem sv. Vojtěchem a je to nej-
starší český mužský klášter. Podle 
pověsti byl klášter založen na místě 
u pramene potoka Brusnice, kde se 
setkal biskup svatý Vojtěch s kníže-

tem Boleslavem na lovu. Sv. Vojtěch 
se s mnichy řádu svatého Benedikta 
dostal do styku během svého poby-
tu v Itálii, kde v roce 990 složil ře-
holní sliby a při svém návratu do 
vlasti s sebou přivedl i dvanáct bra-
trů, kteří utvořili první mnišskou 
komunitu nově postaveného klášte-
ra. Roku 1420 klášter zničili táborité  
a mniši, kteří přežili, odešli do Brou-
mova. K obnově kláštera došlo až  

Pražské zasedání mezinárodní řádové vlády
v polovině 16. století, koncem 17. sto-
letí za opata Tomáše Sartoria vznikl 
dnešní Starý konvent. Od roku 1947 
byl opatem Anastáz Opasek, veliký 
podporovatel našeho řádu. Roku 
1950 byl zatčen a dlouhodobě věz-
něn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn 
a mniši deportováni. Do roku 1990 
zde sídlily Archiv ministerstva vni-
tra a Státní bezpečnost. Po návratu 
opata Opaska byl klášter i kostel  
v letech 1991–1993 s velkou podpo-
rou zahraničních, zejména němec-
kých klášterů důkladně opraven 
a povýšen na arciopatství. V roce 
1997 jej navštívil papež svatý Jan 
Pavel II. V současné době v klášteře 
žije jedenáct mnichů.

Všichni účastníci mezinárodní-
ho setkání si velmi pochvalovali 
romantické prostředí a zejména na 
naše americké spolubratry zapůso-
bilo stáří celého areálu.

V pátek 12. října se v klášterní 
restauraci konala slavnostní večeře 
na přivítanou, které se účastnil Jeho 
královská Výsost Charles-Philippe 
d’Orléans, vévoda z Anjou, předse-
da Řádové vlády. Bohužel se účast-
nil pouze krátce, neboť v sobotu 
měla křtiny princezna Jacinthe Éli-
sabeth-Charlotte Marie d’Orléans, 
dcera Jeho královské Výsosti Jeana 
d’Orléans, vévody z Vendôme a ná-
sledníka trůnu a Charles-Philippe 
byl jejím křestním kmotrem.

V sobotu jsme zahájili jednání 
v 9 hodin modlitbou. Poté všechny 
přivítal náš velmistr Jeho Excelence 

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz 
a předal řízení místopředsedovi řá-
dové vlády Jeho Excelenci Martinu 
Thackerovi, baronu z Fetternearu. 

Dalším bodem jednání byla zprá-
va Velkého špitálníka chev. Giovan-
niho Ferrary. Pro řadu lidí mohou 
být zajímavé částky, které jednotli-
vá velkopřevorství v roce 2017 vy-
naložila na charitu:

Belgie     28 100 €
Bohemia     21 400 €
Francie     9 210 €
Velká Británie     41 500 €
Itálie      145 152 €
Monako     17 250 €
Černá Hora     1 700 €
Nizozemí     379 900 €
Polsko     14 535 €
Spojené státy      16 784 €
Španělsko předložilo celkovou 

částku do roku 2017, která činí úcty-
hodných 1 628 420 €. Řád celkem 
loni poskytl na charitu 674 631 € čili 
téměř 17,5 milionu korun. 

Poté následovala zpráva Velkého 
sekretáře chev. Matthewa Jackso-
na o zjednodušení administrativy 
řádu a zpráva Velkého pokladníka 
chev. Nigela Sterlanda o uspokoji-
vém stavu financí.

Velmi zajímavá byla zpráva Vel-
kého kapituláře chev. Philippa Jour-
daina o celosvětovém procesu uzná-
vání našeho řádu Církví svatou.  
K uznání v českých zemích a v Pol-
sku přibylo uznání ve Francii arci-
biskupem z Orléans, přičemž v řadě 
dalších zemí je vývoj také pozitivní.

Jeho Excelence velmistr pak jme-
noval do volné funkce výstrojního 
důstojníka belgického velkopřevora 
chev. Damiena van Bellinghen a byl 
představen projekt e-shopu, kde bu-
dou k zakoupení jednotlivé výstroj-
ní součásti, jako knoflíky, pláště  
a další.

Předseda Komise pro insignie 
baronovi z Fetternearu představil 
návrh pamětní medaile pro chys-
tanou Velkou generální kapitulu ve 
Varšavě, kdy na líci bude Panna Ma-
rie Čenstochovská a na rubu řádový 
kříž, vše ve stříbrné barvě.

Poté byl schválen návrh, aby byla 
u stávajícího velmistra zrušena hor-
ní věková hranice 75 let, s tím, že 
věc bude předložena ke schválení 
Velké generální kapitule.

Polský zástupce chev. Krzysztof 
Polasik-Lipiński představil organi-
zaci nadcházející Velké generální 
kapituly ve Varšavě, k čemuž pro-
běhla rozsáhlá diskuse. V každém 
případě se můžeme těšit na oprav-
du vzácné hosty z řad nejvyšších 
církevních hodnostářů, mši v kated-
rále a exkluzivní slavnostní večeři.

Po představení řádového díla jed-
notlivých jurisdikcí byl chev. Thi-
erry baron Pauquet de Villejust po-
výšen do hodnosti rytíře – nositele 
velkokříže. Zasedání bylo ukončeno 
závěrečnou modlitbou.

Poděkování za perfektní organi-
zaci si zaslouží chev. Petr Řehoř a dr. 
Samuel Truschka.

Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ, sekretář ústavní rady
Foto Samuel Truschka
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Listinář Řádu sv. Lazara
   ve Svaté zemi

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

XXIV.
1168, 18. listopadu, na hradě Craku
Gautier (Galterius), pán na Montréalu 
(Montisregalis dominus), se souhlasem 
svého bratra pana Guidona a své dce-
ry Beatrix, pro spásu duše své man-
želky Heleny a svých blízkých přátel, 
daroval nemocným bratřím od sva-
tého Lazara v Jeruzalémě (infirmis 
fratribus Sancti Lazari de Jerusalem) 40 
byzantů roční renty ze svého cla (ex-
cambio) v Bejrútu (de Berrito).

Svědky darování byli: pan Guer-
ricus, první arcibiskup v Petře (Pe-
tracensis ecclesiae Latinorum primus 
archiepiscopus); Seherinus z Mamen-
dunu (de Mamedone), Seherinus 
de Waise; Siguinus; Girardus de Bete-
ras; Guarinus de Hobelet; Girardus de 
Spineto; Inguanius; Petrus de Hasard; 
Osmundus de Belnaco; mistr Marti-
nus; mistr Raimundus; Herricus de 
Leodio a jeho syn Herricus. Dáno za 
panování pátého latinského krále Je-
ruzaléma Amalrika, rukou Laurentia, 
kaplana pana Galteria.

XXV.
1169
Hugo, pán Ibelinu, oznámil a potvrdil, 
že jeho zemřelý strýc Rainerius daro-
val kdysi malomocným bratřím sva-
tého Lazara Jeruzalémského (fratribus 
leprosis Sancti Lazari de Hierusalem) 
jakousi zemi v kraji poblíž Rámy (in 
territorio Ramatensi); avšak lidé, kte-
rým bylo nařízeno předat zemi řeče-
ným bratřím, jim předali více, než jim 
bylo přikázáno odevzdat a posunuli 
štědřeji hranice. Když Hugo po delším 
čase přišel na onu zemi, zabral nazpět 
tu část, kterou bratři užívali nad rá-
mec oné donace. Teď však, z Božího 
vnuknutí daroval výše řečeným ma-
lomocným bratřím svatého Lazara Je-
ruzalémského celou onu zemi (i s tím, 
co tu měli od paní Evy), a to se souhla-

sem hraběnky paní Anež-
ky, své manželky, svých 
bratří pana Balduina  
a pana Barisana, jakož  
i s doporučením pana 
Bernarda, biskupa 
v Lyddě (Liddensis epis-
copi) a též pro cestu 
svatého Jakuba, kterou 
dříve slíbil. Toto uči-
nil za nynějšího 
patriarchy 
Amalrica a 
nyní vlád-
noucího krále 
Amalrica.

Svědkové: paní 
hraběnka Agnes, 
pan Baldevinus a pan 
Barisanus, s jejichž souhlasem bylo 
darování uskutečněno; pan Bernard, 
biskup v Lyddě; Radulfus, kaplan 
v Rámě (Ramatensis). Kanovníci od 
Svatého Jiří: pan Guillebertus, kantor; 
pan Jolbertus; pan Petr, kaplan; pan 
Jan. Z rytířů v Rámě: Nicholaus de Be-
roard; Balduinus de Roais; Philippus; 
Odo Ruphus; Bernardus Provencal, 
Willelmus Arnaldi; Willelmus Faber; 
Martinus Gazele; Terricus de Inferno; 
Robertus de Corbie a Willelmus de 
Ponz, hradský (burgensis) jeruzalém-
ský.

XXVI.
1170
Gualterius, kníže galilejský, se souhla-
sem a na radu své manželky Esdiny i 
svých synů, daroval kostelu svatého 
Lazara a nemocným, kteří tam slouží 
Bohu (ecclesie Beati Lazari et infirmis 
ibidem Deo servientibus) osm byzantů 
roční renty, zajištěné na nějaké nemo-
vitosti v Tiberiadě (in funda Tabarie), 
které jim mají být vyplaceny vždy 
v polovině dubna. To učinil pro spásu 

duše své, všech Bohu věrných zemře-
lých a duší svých předků i potomků.

Svědkové: G. de Bailoil; G. viceco-
mes; maršálek Willelmus; Willelmus 
de Suaca; Giraldus de Casneio. Za pa-
nování pátého latinského krále Amal-
rica.

XXVII.
1171, 4. února, v Jeruzalémě
Amaury (Amalricus), pátý latinský 

král Jeruzaléma, daroval domu sva-
tého Lazara, ležícímu při hradbách 
Jeruzaléma a malomocným tam pře-
bývajícím (domui Sancti Lazari, que est 
juxta muros Jerusalem et leprosis in eam 
degentibus) 72 byzantů roční renty 
ze svých příjmů od Davidovy brány. 
Renta má být vyplácena čtyřikrát roč-
ně po osmnácti byzantech – o Veliko-
nocích, na Narození sv. Jana Křtitele, 
o svátku sv. Michaela a na Narození 
Páně. Z těchto peněz král ustanovil, 
že 50 byzantů má být určeno péči  
o jednoho malomocného, jehož místo 
ve špitále ustanovil, po jehož smrti 
pak bude vydržován další a to na pa-
mátku krále a jeho rodičů. Deset by-
zantů renty je almužnou, kterou jim 
kdysi daroval Odo de Santo Amando, 
dokud zastával úřad číšníka. Zbylých 
dvanáct byzantů je určeno pro dům, 
ležící v Jeruzalémě vedle masného 
krámu, který byl králi darován.

Svědky donace byli: podkoní Han-
fredus; Rainaldus Sydonský; maršá-
lek Willelmus; jídlonoš Milo; Giraldus 
de Pogi; Amalricus de Franli; Ansel-
mus de Brigida; Roardus de Joppe 
a jeho bratr Barisan; Johannes de 
Valencinis; Adam Niger a jeho bratr 
Fulco. Rukou Radulfa, biskupa bet-
lémského (episcopi Betleem) a králova 
kancléře.

(pokračování v příštím čísle)

Kpt. Bc. Luděk Crha (nar. 1971), 
důstojník Policie ČR působící v Olo-
mouckém kraji. Vzhledem k místě 
bydliště a působení posílil řady čle-
nů moravské komendy a i nadále se 
bude věnovat zejména práci pro po-
třebné a handicapované děti ve spo-
lupráci komendy s Nadací Korunka. 
Byl přijat v řádové hodnosti SBLJ. 

R. d. Jiří Marek Kotrba (nar. 
1984), kněz Ostravsko-opavské di-
ecéze obdržel od svého diecézního 
biskupa svolení ke vstupu do Řádu 
v r. 2016. Narodil se v Opavě, po vy-
svěcení v r. 2012 působil v Karviné, 
Hlučíně a Ostravě-Svinově, nyní 
působí ve farnosti Ostrava-Zábřeh. 
Do řádu byl přijat v hodnosti ChLJ. 

Archibald Astley-Corbett, esq. 
(nar. 1985) pochází ze staré britské 
rodiny s normanskými kořeny sa-
hajícími k roku 948. Rodina je zmi-
ňována v Doomsday book (seznam 
panství z roku 1086) jako vlastník 
7 vesnic. V protestantské Anglii 
byli jako katolíci považováni za 
zrádce. Archibald mluví anglicky, 
německy a francouzsky. Rodina se 
přestěhovala z Francie do zámeč-
ku v severočeských Domoušicích, 
kde by rád působil v charitativních 
programech pro místní mládež. 

Ing. Karel hr. Mornstein-Zie-
rotin (nar. 1939) je seniorem rodu 
Mornstein-Zierotinů, vystudoval 
stavební fakultu a po r. 1989 zís-
kal zpět rodový majetek v Bludově. 
Mornsteinové původně pocháze-
jí z Bavorska a do Čech přesídlili  
s družinou manželky Karla IV. 
Anny Falcké. Zierotinové jsou vý-
znamným moravským rodem, kte-
rý vymřel po meči – maminka pana 
Karla byla rozená Žerotínová. Čes-
ké velkopřevorství uvedlo do Řádu 
Karla hraběte Mornstein-Zierotin 
jako rytíře po právu.

Vítáme nové členy
Řádu sv. Lazara
Během investitury českého velkopřevorství v ostravské 
katedrále Božského spasitele v Ostravě byli do našeho 
řádu přijati:

MgA. Marianna Stránská ze 
Stránky a Greifenfelsu je scéno-
grafkou a kostýmní výtvarnicí, pů-
sobící v poslední době zejména v za-
hraničí. Pochází ze starého rodu, její 

prastrýc Jan Stránský KLJ-J byl vý-
znamným exilovým členem našeho 
řádu. Odpovědnost k rodinné tradi-
ci přivedla Mariannu do našich řad, 
kde byla přijata jako DLJ-J. Ráda by 
se zaměřila na řádové aktivity, sou-
visející s uměním a estetikou.

Všem nově přijatým členům gratulujeme, vyprošuje-
me mnoho Božího požehnání a odvahy podnikat velké 
věci ku prospěchu potřebným!

Ondřej Vanke, GCLJ-J
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Ve středu 15. srpna se v plzeňském 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
uskutečnila poutní mše svatá, ce-
lebrovaná Mons. Emilem Souku-
pem, SChLJ, ke které plzeňská dele-
gace připravila stánek na podporu 
pitného režimu s balenou vodou 
pro poutníky. Ve stánku se poutní-
ci mohli nejen osvěžit a uhasit ží-
zeň za parného letního počasí, ale 
také se seznámit s naším řádem, 
z truhličky si vylosovat citát z Pís-
ma 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 stán-
ku zdravotnický dozor.

Martin Dominik Košťálek, BLJ

Příběh Poradny sv. Apolináře/7
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

řádové dílo

Od pokusu o sebevraždu k novému začátku 

V předminulém čísle Reunionu 
jsme vám nabídli první část 
upřímného vyprávění Standy. 

Kvůli drogové závislosti se z kdysi 
uznávaného hudebníka stal trestně 
stíhaným bezdomovcem. Je to příběh  
o strachu, beznaději a temných stínech 
závislosti, ale zároveň zpověď člověka, 
který to ještě nevzdal a vede svůj boj  
o naději a o život. Standa pokračuje:

Po úspěšné desetiměsíční léčbě 
jsem nabyl dojmu, že teď už všech-
no půjde jen tím správným smě-
rem. Nejdříve jsem ale musel spla-
tit dluh společnosti a nastoupit na 
necelé dva roky do výkonu trestu 
za předchozí trestnou činnost. Při 
loupežném přepadení jsem si pod 
vlivem drog neuvědomoval, že jde 
o tak závažný trestný čin. Mojí je-
dinou hranicí bylo, že nesmím ni-
komu fyzicky ublížit. Vězení pro 
mě bylo peklem na zemi. Každý 
den jsem prosil Boha o pomoc, ale 
navenek jsem nemohl ukázat, jaký 
mám strach a jakou cítím bezmoc. 
Z překrásného světa komunity, 
plného porozumění, jsem se ocitl 
v ještě hnusnějším prostředí, než 
byla ulice. Čerpal jsem tehdy z víry 
v Boha, z vůle přežít a naděje na lep-
ší budoucnost. Nakonec mi soudky-
ně zkrátila trest na 19 měsíců a pus-
tila mě na pětiletou podmínku ven. 
Následovalo moje 3. životní období, 
kdy jsem se snažil žít jako spořáda-
ný člověk. Rok jsem pracoval v hu-
manitární organizaci. Pro šéfovou 
nikdy nebylo nic dobře, a tak jsem 
po roce odešel a začal podnikat jako 
obchodní zástupce. Práce mě chytla 
a toužil jsem po úspěchu a po pe-
nězích. Postupně jsem se zlepšoval  
a postupoval ve firmě výš, až jsem 
měl pod sebou desítky zaměstnanců 
a několik poboček v republice. Byl 
jsem střízlivý a pracoval 16 hodin 
denně, včetně víkendů. Naučil jsem 
se motivovat, řídit meetingy, dělat 
školení, reklamní a personální stra-
tegii. Delegoval jsem povinnosti na 
své podřízené a také na svou novou 
partnerku. Po několika letech vzta-
hu jsem ji požádal o ruku. Bylo mi 

příjemné, že je na mně do jisté míry 
závislá, ale po určité době mi její pa-
sivita začala vadit. Byli jsme spolu 
24 hodin denně a já byl podrážděný, 
často smutný, unavený a vyčítal si, 
že už ji nedokážu rozesmát jako na 
začátku vztahu. Začal jsem od ní 
utíkat a znovu se vrátil k alkoholu 
a drogám. Oba jsme mysleli, že jedi-
ným východiskem z krize může být 
dítě. Neuvědomovali jsme si, jak je 
to nezodpovědné. V únoru 2016 se 
nám narodila Kačenka. Má jméno 
po mé praprababičce Kateřině, kte-
rou si matně pamatuji z dětství. Po 
jejím narození, paradoxně po dosa-
žení všeho, po čem jsem toužil, začal 
pomalý pád. Přišly hádky, výčitky, 
měl jsem pocit, že dostatečně neu-
spokojuji partnerčiny nároky. Ka-
čenka měla všechno, co mohla mít. 
Dělala mi ohromnou radost, jenže 
vše ostatní šlo do háje. Business 
v tichosti skončil, stále častěji jsem 
nebyl doma, přestal jsem partnerce 
důvěřovat, ona nebyla schopna říci, 
co chce. Odjel jsem na měsíc pryč 
a tím podepsal rozsudek našemu 
vztahu. Následky pro mě byly zdr-
cující. Partnerka ode mě i s Kačen-
kou odešla k jinému chlapovi a to 
jsem nezvládl. Kačenka říká „tatín-
ku“ někomu jinému! Když jsem tou-
žil po dceři, chtěl jsem ji vychovat  
a dát jí úplnou rodinu. A teď jsem  
o ni přišel. Partnerka mi vyřízla kus 
mého srdce. Během dvou měsíců 
jsem opět brázdil pražské ulice, ne-
uvěřitelně jsem se litoval a začal se 
opět poškozovat drogami. Zoufalsví 
ve mně přerostlo v nenávist k sobě 
samému a naprostou lhostejnost 
k lidem oklo mě. Začal jsem opět pá-
chat trestnou činnost, abych přežil. 
Jediné, co jsem zachoval, bylo vel-
mi štědré výživné na Kačenku, což 
platí dodnes. Po několika měsících 
sebepoškozování jsem se rozhodl 
skoncovat se životem. Zavolal jsem 
matce, že se zabiju, napsal jsem 
dopis na rozloučenou, opatřil si 
provaz a vydal se na jeden pražský 
most. Zachránili mě hasiči a poli-
cajti a odvezli mě do Bohnic na uza-

vřené oddělení. Asi nejtěžší na celé 
situaci bylo najít znovu motivaci žít, 
začít se mít alespoň trochu rád, při-
pustit, že nejsem zvíře zahnané do 
kouta, ale člověk, který má právo na 
život a může okolí něco nabídnout. 
Po úspěšné třetí léčbě jsem se rozho-
dl se odměnit a nastoupil do komu-
nity Kaleidoskop, abych pochopil  
a ovládl svoje emoce, abych se v ži-
votě stabilizoval a získal vyrovna-
nost a pevné základy pro obyčejný 
život. V současnosti mi život zpří-
jemňují vztahy v komunitě, drob-
né splněné cíle, vzpomínky a fotky 
s Kačenkou, podpora mojí advokát-
ky a v neposlední řadě moje máma. 
Cítím, že se mezi mnou a některými 
členy komunity vyvíjejí nádherné 
vztahy a jedinou mojí obavou je, 
abych nezůstal opět sám. Aktuálně 
mám asi 300 tisíc dluh, něco splá-
cím z nemocenské, mám nějaké 
peníze našetřené, abych tu mohl 
být a odložil jsem tyhle starosti, až 
budu opět pracovat. Dlouholetým 
sebedestruktivním chováním jsem 
ublížil především svému mozku, 
ale jak řekla paní primářka adik-
tologické kliniky, není to na mně 
moc vidět a dá se to napravit. V této 
fázi jsem pochopil, že nic nemusím, 
ale můžu, že nejsem na světě sám  
a můžu si říct o pomoc a že v pří-
padě krize mám jiné možnosti, než 
skočit z mostu s lanem na krku. 

Naše poradna pomohla vyřešit Stan-
dovy nejtíživější problémy. Nejlepší 
zprávou je, že se nám pro něj začát-
kem října u soudu podařilo uhájit 
podmínku a že tedy nemusí nastoupit 
k výkonu trestu. Dostalo se mu pomoci 
a nyní se snaží ji dle svých sil oplatit. 
V dohodě o spolupráci v rámci Centra 
sv. Basila se zavázal, že se bude starat 
o propagaci a organizačně-technické 
zajištění centra včetně komunikace s 
externími subjekty. Poradna Centra sv. 
Basila, kterou jsme představili v mi-
nulém čísle, bude v provozu v prostoru 
mé kanceláře v Paláci YMCA od 1. 11. 
2018, a to vždy ve čtvrtek od 9 do 12 
hodin. 

V září 1948 zahájil 
psychiatr MUDr. Ja-
roslav Skála (1916-
2007) v nemocnici  
u Apolináře léčbu 
alkoholiků a v roce 

1951 založil protialkoholní záchyt-
nou stanici, možná první svého 
druhu na světě. V oboru léčby zá-
vislosti na alkoholu byl naprostým 
průkopníkem, protože před druhou 
světovou válkou měla podobná zaří-
zení za úkol opilce pouze odklidit a 
minimalizovat jimi způsobené ško-
dy, nikoli je léčit. Docent Jaroslav 
Skála se rozhodl tuto praxi změnit. 
Významnou součástí jeho terapie 
byl sport, zejména běh, a také namá-
havá fyzická práce na nemocniční 
zahradě. Tyto na svou dobu nezvyk-
lé metody přinesly ve spojení s psy-
choterapií a medikací velmi dobré 
výsledky. Protialkoholní oddělení 
vedl doc. Skála až do roku 1982, ale 
i v důchodu pracoval na povznesení 
oboru a v roce 1993 spoluzakládal 
Společnosti pro návykové nemoci. 
Během svého života vydal bezmála 
150 odborných publikací. 

Na odkaz doc. Skály navazuje  
i dnešní Klinika adiktologie Všeo-
becné fakultní nemocnice v Praze, 
která vznikla v roce 2012 sloučením 

oddělení adiktologie (dříve součást 
psychiatrie) a oddělení protialko-
holní léčby. Klinika se výrazně podí-
lí na rozvoji metod léčby nejen alko-
holismu a narkomanie, ale i dalších 
novodobých závislostí. Zaměřuje se 
také na přípravu nových odborníků 
v tomto oboru. 

Sedmdesáté výročí vzniku svého 
předchůdce oslavila klinika v září 
pořádáním koncertů, happeningů, 
výstav a přednášek.Do slavnostní-

Česká adiktologie slaví 70. výročí 
Samuel Truschka

ho běhu na zahradě kliniky v pátek 
7. 9. se zapojili také maratonec René 
Kujan nebo JUDr. Lenka Šalamoun 
z Řádu sv. Lazara, zakladatelka 
právní Poradny sv. Apolináře pro 
pacienty kliniky.

Rozhovor s primářem kliniky 
MUDr. Petrem Popovem, MHA, 
který působí v adiktologii již 30 let  
a velmi se zasloužil o rozvoj toho-
to oboru, přineseme v příštím čísle 
Reunionu.

Csr. Lenka Šalamoun 
s kolegyní v cíli běhu 
k 70. výročí léčebny
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Patří-li mezi základní téma-
ta klášterního mysticismu 
samota a mlčení, četba a 
meditace, modlitba a kon-

templace, jsou tyto přístupy urči-
tým pokračováním způsobu života 
pouštních Otců a nacházejí svou 
akcentaci zvláště v jednom z řádů 
přísné řehole – řádu kartuziánském.

S aktivní podporou diecézního 
biskupa sv. Huga zakládá v r. 1084 
Bruno z Kolína se skupinou šesti spo-
lečníků poustevnu v Grande Char-
treuse u Grenoblu. Podle Guiberta 
z Nogentu („De vita sua“, cca r. 1115) 
zvolil „...vysokou a děsivou skálu... s 
výjimečně užívanou cestou. Kostel 

není vzdálen od úpatí hory, a zde 
vzniká později klášter; bratři nežijí 
ovšem společně jako ostatní mniši, 
avšak v oddělených celách. Jsou ve-
deni převorem a biskup z Grenoblu 
– velmi zbožný muž – jedná namísto 
opata nebo nadřízené autority“.

Samota, jednoduchost a ticho 
tvořily základní rámec kartuzián-
ského života. Benediktinský opat 
Guibert popisuje mj. způsob stra-
vování a liturgickou jednoduchost 
později třináctičlenného společen-
ství, i to, že soustřeďují velmi boha-
tou knihovnu...  Odříkání a izolace v 
individuálních celách poskytovaly 
možnost minimální participace na 

komunitní službě, přičemž činnost 
laických bratrů odpovídala potřebě 
zaštiťovat společenství před světem.  

I když kartuziáni věnovali znač-
né úsilí sestavování a přepisování 
Písma svatého a Otců, zůstávali 
především v prvním století exis-
tence řádu v psaní vlastních textů 
zdrženliví – je zachováno třináct 
dopisů, které podle literatury po-
skytují pouze málo nad všeobecnou 
generalizaci týkající se kontem-
place jako cíle klášterního života. 
Vedle Denise Kartuziána jsou to 
pak Guigo I., Guigo II. a Adam Skot, 
kdo poskytují ve svých pracích bo-
hatší (byť často nepřímé) důkazy o 
směrování této „nové formy pous-
tevnického života“ cílené směrem 
k  bezprostřednějším duchovním 
zkušenostem - i když nebyly určeny 
širšímu okruhu čtenářů.

Guigo I. (1083-1136) vstoupil do 
Velké Kartouzy v r. 1106, a po svém 
zvolení v r. 1109 zůstává až do své 
smrti v r. 1136 převorem. Mezi lety 
1121–28 sepisuje pravidla řádu 
(Zvyklosti), zdůrazňující takové tra-
diční klášterní ctnosti jako posluš-
nost, chudobu, bratrskou lásku, 
oddanost úkolu četby a psaní knih 
a důležitost kontemplace jako cíle 
poustevnictví.

Vedle Zvyklostí a několika dopisů 
zůstávají pak jeho hlavní prací Me-
ditace, zachycující hledání samoty k 
hlubšímu rozjímání; může počínat 
četbou Písma svatého, úvahami na 
téma smrti a věčného života i sle-
dováním charakteru a směřování 
vznětů pocházejících „ze srdce“. 
Reflektuje nutnost správného vzta-
hu k věcem pomíjejícím a věčným, 
nutnost prozíravého vedení a se-
bepoznání. Zmiňuje také otázky 
umrtvování smyslů a činy oddané 
zbožnosti: kontemplaci, modlit-
bu, meditaci, četbu, práci s žalmy 
a slavení svatých tajemství; mezi 
činy bratrské lásky a pomoci řadí 
autor příklad, slovo (vyučování, 
radu a podporu, útěchu, nápravu, 
event. pokárání) a všeobecnou péči 
o spolubratry – přiměřené posky-
tování potřeb jako potrava, oděv, 
přístřeší, léky, pohřeb. Role převora 
je přirovnávána k práci lékaře dia-

gnostikujícího a poté nasazujícího 
přiměřenou léčbu. Výraz discipli-
na může mít v textech jak význam 
dodržování kázně ve všeobecném 
slova smyslu, tak i konání skutků 
bratrské lásky.

Meditace představují druh du-
chovní cesty, v níž se prolíná teolo-
gie, osobní zkušenost a skutečné 
žití kartuziánského povolání spolu  
s ideály krásy a dokonalosti. Nejed-
ná se o mystický dokument, avšak 
spíše o zachycení tajemství křesťan-
ské víry a nutnosti introspekce. 

Text (sepsaný mezi r. 1109–
1115/20) byl s velkou pravděpodob-
ností určen pouze pro převorovu 
vlastní potřebu, nicméně byl opiso-
ván s cílem užití v širší komunitě.  
Z několika existujících manuskrip-
tů je odborníky preferován jako 
původní text z 12. století pocházející 
z Grande Chartreuse (nyní v Biblio-
théque municipale v Grenoblu).

Podle údaje z životopisu sv. An-
thelma je Guigo I. charakterizován 
jako „ctihodný muž a dobrý převor“, 
který formoval své podřízené, vy-
učoval je slovem a příkladem a byl 
angažován životu cti, askeze a přes-
nosti ke vztahu ke všem a všemu, co 
spadalo pod jeho úřad, s bohatou 
radou všem, kdo se na něj obrátili. 
Opat Petr Ctihodný OSB pak přirov-
nává pastorální moudrost Guigovu 
ke sv. Augustinovi.

Přes účinek laviny (leden r. 1132) 
téměř znamenající předčasný konec 
nového společenství, pokračoval 
Guigo v dosahování pozoruhodných 
výsledků – vedle vydání dopisů sv. 
Jeronýma (nyní v Biblioteca Nacio-
nal v Madridu) je to i sepsání životo-
pisu podporovatele a patrona řádu, 
sv. biskupa Huga z Grenoblu, i další 
výrazná intelektuální, pastorační  
a organizační činnost.

Guigo II. (někdy „Andělský“, 
† cca r. 1188 ) byl letech v 1174-80 
devátým převorem; vedle zvláštní 
Meditace o Magnificat a dvanácti 
psaných Meditací je autorem Stup-
ňů k ráji – jedné z nejpopulárnějších 
středověkých spirituálních prací z 
oblasti monastické teologie s něko-
lika desítkami známých rukopisů 
(McGinn).

Český překlad Stupňů k ráji za-
číná Listem pana Guiga z Kartouzy 
bratru Gervaziovi o rozjímavém živo-
tě, v němž autor předkládá „některé 

myšlenky o duchovní činnosti mni-
chů“, aby příjemce autorovy úva-
hy „posoudil a opravil...a zároveň 
sklidil první plody nové rostlinky“. 
Začíná tradiční čtyřstupňovou du-
chovní praxí mnichů: četba – me-
ditace – modlitba – kontemplace – 
žebřík, po němž vystupují do nebe. 
Dále rozebírá úlohu těchto stupňů 
– čtení je pevnou potravou, rozjímá-
ní ji láme a rozmělňuje a jde již pod 
povrch, modlitbu chápe autor jako 
žádost a touhu a kontemplaci jako 
potěšení z dosažené radosti. Prostor 
je věnován úloze rozjímání, účin-
kům nazírání, společnému jmeno-
vateli pro zkušenost útěchy, vzdechů, 
radosti a pláče. Autor hovoří o štěstí 
a blaženosti kontemplujících („bla-
žený člověk, jehož duch je oproštěn 
od jiných starostí, který touží stále 
po těchto stupních se pohybovat“), 
zároveň však zmiňuje křehkost  
a ubohost lidské podstaty.

Druhá polovina práce obsahuje 
pečlivé teologické zpracování role 
milosti v procesu; autorova nauka 
spojuje tradiční prvky (např. dů-
ležitost daru pláče) s důrazem na 
osobní zkušenost. Kontemplativní 
kontakt s Nejvyšší Pravdou netrvá 
nikdy dlouho – duše se pohybuje 
nahoru a dolů po žebříku duchov-
ního cvičení v příslušném řádu  
v souladu s časem a místem.

V Doslovu P. Zd. Pospíšila je Sca-
la paradisi charakterizována jako 
dopis, napsaný před rokem 1150 bu-
doucím převorem Velké Kartouzy 
Guigem II. převoru kartouzy Mont-
Dieu Dom Gervasiovi. Zdůrazňuje 
zvláštní poustevnický ráz kartuzi-
ánského povolání, přičemž samota 
kartuziánovy poustevny měla být 
způsobilejší k uchránění samoty 
vnitřní než samota klášterní, spo-
lečná všem ostatním mnišským 
formám. Podstatnou látkou Stupňů 
k ráji je pak kontemplativní spojení.

První vydání této práce vyšlo 
latinsky v r. 1475 v Miláně, fran-
couzsky v r. 1488 v Toulouse. Český 
překlad dokládá trvalou platnost  
i nabádavost poselství.

Adam Skot († po r. 1210) opouš-
tí v r. 1184 premonstrátský řád a 
vstupuje do kartouzy ve Withamu 
v Anglii. Je charakterizován jako 
plodný autor, který ve svém Čtyřná-
sobném cvičení v cele (okolo r. 1190) 
podává svědectví o systematickém 

přístupu k duchovnímu životu jako  
k podstatě kartuziánského povolá-
ní. Podle literatury zahrnuje tato 
práce jednu z nejvíce propracova-
ných definic kontemplace ve 12. sto-
letí. Poustevníkova cela je identifi-
kovatelná s rájem, který zavlažují 
řeky: samota, ticho, a kontemplace 
se 4 cvičeními – praktikování po-
svátné četby, zralost očišťěné me-
ditace, oddanost čisté modlitbě a 
energie smysluplné činnosti... Au-
tor počíná se všeobecným popisem 
kartuziánského života, zdůrazňuje 
roli ticha v cele v procesu spásy a 
čtyři cvičení, z nichž modlitba je po-
važována za nejvyšší.

Fascinace poustevnickým živo-
tem jako „nejvyšší formou monasti-
cismu“ zjevně dosahuje kulminace 
v řádu kartuziánů, kombinujícím 
prvky cenobitismu s cílem naplňo-
vání vyššího poustevnického ideá-
lu. Uvedené práce pak odhalují část 
podílu, jímž se kartuziáni řadí mezi 
důležité přispěvatele mystické kláš-
terní tradice, představují integrální 
součást monastického probuzení 
12. století a vstupují do plurality 
dnešního světa.

Současná Kartouza byla vybu-
dována po velké lavině (r. 1132) a je 
poutníkům zcela uzavřena. Veřej-
nosti je otevřeno Muzeum Corre-
rie v tzv. „spodním domě“. Poutník, 
který by chtěl prožít něco z původní 
síly a čistoty kartuziánského povo-
lání, putuje až na místo původních 
pousteven s charakterem téměř 
posvátného okrsku, kde Duch pro-
mlouvá k srdcím poutníků. „Jaký 
zisk, jakou božskou potěchu posky-
tuje samota a ticho poustevny těm, 
kdo je milují,“ píše sv. Bruno. „Zde 
očištěným zrakem srdce je Ženich 
zraněn láskou; zrakem klidným a 
jasným, jímž Nejvyšší je nazírán...“
Literatura:
The Meditations of Guigo I, Prior of the 
Charterhouse (s úvodem A. G. Mursel-
la), Cistercian Publications, Kalamazoo 
1995;
Guigo II., Scala paradisi (doslov P. Zdeň-
ka Pospíšila), Karmelitánské naklada-
telství, Kostelní Vydří 1996;
R. B. Lockhart, Na cestě do nebe, Zvon, 
Praha 1996;
Saint Bruno and Carthusians, Édition-
Impression E&P, Portet-sur-Garonne;
B. McGINN. The Growth of Mysticism. Díl 
II. The Crossroad Publishing Company, 
New York 1999.Il
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Udílení šlechtických titulů 
představovalo významný 
mocenský nástroj habs-
burských vladařů. Zatím-

co před Bílou horou se jejich pra-
vomoc omezovala na udílení erbů a 
případné přímluvy při přijímání do 
stavu, po roce 1620 přešly postup-
ně veškeré šlechtické záležitosti do 
kompetence panovníka. Několik 
vln emigrací také významně pro-
měnilo místní elity, a to zejména 
v Čechách a na Moravě, kde bylo od 
roku 1627, respektive 1628, zakázá-
no vyznávání nekatolických nábo-
ženství. 

V této zlomové době se také zá-
sadním způsobem mění podoba 
šlechtické obce českých zemí. Před-
bělohorské zvyklosti totiž ostře 
rozlišovaly mezi udělením erbu (a 
predikátu) a členstvím ve stavu (ry-
tířském či panském). Jejich nabytí 
představovalo pouze jednu z pod-
mínek pro přijetí mezi nižší šlechtu, 
zásadní bylo rozhodnutí příslušné 
stavovské obce. Po vypuknutí sta-
vovského povstání začal Ferdinand 
II. tuto zvyklost v některých přípa-
dech obcházet. Kromě erbu a pří-
domku někdy příslušného jedince 
rovnou povyšoval „v řád a stav rytíř-
ský a vladycký“, čímž jednoznačně 
zasahoval do kompetencí dosud vy-
hrazených stavovským korporacím. 
Definitivního potvrzení se výlučný 
královský nárok na stavovské povy-
šování dočkal v Obnoveném zřízení 
zemském (1627 pro Čechy, 1628 pro 
Moravu) a byl konfirmován Dekla-
ratorii a novelami Ferdinanda III. 

(1640 pro Čechy, 1650 pro Moravu). 
Nejpozději v polovině 17. století na-
víc v českých zemích postupně ustá-
valo vydávání listin udílejících jen 
erby (resp. erby a predikáty), jejichž 
nejnižší pozici v rámci udílených 
privilegií převzaly listiny udílející 
šlechtictví. Důvodem byla postupná 
restrukturalizace šlechtické obce, 
která se rozdělila na stavovskou 
šlechtu disponující plnými šlech-
tickými privilegii a prostou šlechtu, 
která sice disponovala šlechtickými 
atributy, nepatřila však mezi stavy, 
podléhala nadále městskému právu 
a nebyla vázána nařízeními o sta-
vovsky přiměřeném životě. 

Ve chvíli, kdy se přestalo rozlišo-
vat mezi udělením erbu a nobilitací, 
přešla logicky skupina bývalých er-
bovníků respektive erbovních měš-
ťanů do kategorie prostých šlechti-
ců, které od plnoprávného členství 
v řadách rytířského stavu dělilo jen 
udělení inkolátu a složení reverzu 
k zemi. 

Na konci třicetileté války tak 
měli všichni erbovníci v Čechách 
a na Moravě de facto status šlech-
ticů, přičemž bylo lhostejné, zda 
diplomy, které jim erb a predikát 
(vzácněji jen erb) udílely, pocházely 
z panovnické kanceláře, byly vydá-
ny palatiny či zda se jednalo o dů-
sledek tzv. erbovního strýcovství. 
Poslední uvedená instituce, erbov-
ní strýcovství, přijetí dalších osob 
ke znaku a přídomku realizované 
na základě zlistiněného souhlasu 
vlastníka, velmi časté v předbělo-
horské době, ale v polovině 17. sto-

letí již téměř zaniklo. Na základě 
nařízení Ferdinanda II. z roku 1629 
bylo totiž postaveno pod panovní-
kovu kontrolu a erbovní strýcovství 
nemohlo být realizováno jinak než 
s jeho souhlasem.

Opačná byla situace u palatinát-
ních nobilitací či udělení erbu. Řím-
ští panovníci delegovali (obvykle 
prostřednictvím listin) nejpozději 
od poloviny 14. století některá svá 
výhradní práva na třetí osoby, kte-
ré byly označovány jako palatinové 
(comes palatinus, Hofpfalzgraf). Od 
konce 15. století se takové listiny 
začaly podle udělených pravomo-
cí dělit na malé a velké. Konkrétní 
privilegia stanovovala až příslušná 
listina, platilo ale, že pravomoci dr-
žitele velkého palatinátu byly širší, 
často dědičné a v mnoha případech 
spojené s možností povyšovat do 
šlechtického stavu, zatímco vlast-
níci malých palatinátů se většinou 
museli spokojit jen s udílením erbů, 
legitimací levobočků, udílením 
doktorských titulů a básnických 
vavřínů a se jmenováním veřejných 
notářů.

Palatinské hodnosti byly udělo-
vány výlučně z milosti vladaře Svaté 
říše římské, ale okruh jejich příjem-
ců nepocházel jen z tohoto území. 
Působili také v českých zemích, kde 
ovšem byly jejich pravomoci původ-
ně velmi skromné. Vzhledem k uza-
vřenosti šlechtických korporací se 
jimi vydané majestáty omezovaly 
na udělení erbu. Situace se změni-
la až po bitvě na Bílé hoře díky po-
stupné restrukturalizaci šlechtické 

obce. Z hlediska práva palatinové 
na českém území žádné pravomoci 
neměli. Jejich privilegia totiž vychá-
zela z vůle římských panovníků, 
byla zlistiněna Říšskou kanceláří a 
jen výjimečně byla konfirmována 
českým panovníkem a diplomem 
z České dvorské kanceláře.1 V dů-
sledku oslabené pozici stavů ale ne-
byly tyto námitky ani vzneseny. Ma-
jestáty, kterými palatinové udíleli 
šlechtictví, erby či jiné výsady tak 
můžeme srovnat s listinami z Říš-
ské či Rakouské dvorské kanceláře, 
které de iure také neměly v českých 
zemích platnost, ale přesto zde byly 
většinou uznávány. 

Udílení palatinátu bylo navíc 
vedle nobilitací častou a vysoce ce-
něnou odměnou, kterou habsburští 
panovníci své věrné nejméně do po-
slední čtvrtiny 17. století oceňovali. 
Díky tomu muselo být jen z kance-
láří (či od pracovních stolů) těchto 
osob vydáno nejméně několik desí-
tek, spíše však přes sto, erbovních 
privilegií – a to pouze v českých 
zemích. Bohužel až na výjimky ne-
máme o fungování těchto kanceláří 
či dílen žádnou představu a neexis-
tuje ani evidence jimi vydaných no-
bilitačních a erbovních diplomů. 

Záhy se však ukázalo, že palatin-
ská privilegia představují značný 
problém. Na rozdíl od jiných od-
měn totiž narušovala panovnická 
rezervátní práva a zájmy jeho fis-
ku. Šlechtický titul se totiž neudí-
lel zadarmo, jak za něj, tak za celý 
byrokratický proces spojený s tím-
to krokem bylo nutné zaplatit. Je 
vysoce pravděpodobné, že osoby 
povýšené do šlechtického stavu za 
mimořádné zásluhy o panovníka a 
monarchii, byly nobilitovány zdar-
ma.2 I pokud by to tak bylo, netýka-
la se tato výsada nákladů spojených 
s nezbytnými službami dvorského 
agenta, který nobilitaci u kanceláře 
musel vyjednat, intimací adresova-

1 Např. velký palatinát z 15. 9. 1622 pro 
Albrechta z Valdštejna, který mu mj. dá-
val právo zřizovat na Frýdlantsku lenní 
statky, byl Českou dvorskou kanceláří 
konfirmován 14. 1. 1623. 
2 Důkazy o tom ovšem nemáme. Pří-
slušné pomocné materiály jsou v ar-
chivu České dvorské kanceláře a vídeň-
ském Šlechtickém archivu dochovány 
až od přelomu 17. a 18. století. 

ných všem zemským vládám3 a pře-
devším zhotovení majestátu. Tyto 
poplatky se neodpouštěly nikdy. Pa-
novník je mohl jako projev zvláštní 
milosti uhradit z vlastní pokladny, 
ale k tomu docházelo jen v opravdu 
výjimečných případech.4 

Podle taxovního řádu Ferdinan-
da III. pro Českou dvorskou kan-
celář z roku 1647 činil poplatek za 
udělení nejnižšího šlechtického 
stupně 150 zlatých, k čemuž bylo 
nutné přičíst kancelářské poplatky 
ve výši 15 zlatých a 61 zlatých za di-
plom a intimace – celkem tedy 226 
zlatých. Při odpuštění nobilitační 
taxy se konečná suma samozřejmě 
snížila – a to na 76 zlatých, což také 
nebyla zanedbatelná částka. Šlo  
o cenu domu na náměstí většího 
poddanského města. 

Nobilitační a erbovní listiny 
vydané palatiny byly vysoce prav-
děpodobně a z pochopitelných dů-
vodů levnější, již proto, že neměly 
takovou prestiž. Zajímavé byly ze-
jména pro městskou elitu, která 
měla své sociální postavení upro-
střed městské obce již zajištěné a 
erb a přídomek jí dodal jen vyšší 
lesk. Právě zde získaly panovnické 
nobilitace nevítaného rivala, který 
prestižnějším listinám vydaným 
z dvorské kanceláře konkuroval 
především cenou.

Zlatou dobou palatinů byla po-
lovina 17. století, a přestože se do 
dnešních dob dochovalo jen něko-
lik desítek jimi vydaných originál-
ních diplomů, musel být celkový 
počet mnohem větší. Vzhledem 
k tomu, že měli právo udělovat jen 
erb či prosté šlechtictví a že příjem-
ci jejich listin byli obvykle měšťané 
či vrchnostenští úředníci, jen málo-
který jimi nobilitovaný rod pronikl 

3 Intimace byly nezbytnou součástí 
nobilitace, protože oficiálně oznamova-
ly zemským vládám povýšení příslušné 
osoby. K jejich odstranění došlo až poté, 
co začaly být tyto informace otiskovány 
ve vládním listě Wiener Zeitung.
4 Často citovaný je případ polního 
podmaršálka Jana Sporcka, který byl za 
mimořádné zásluhy prokázané ve vítěz-
né bitvě nad Turky u sv. Gottharda roku 
1664 povýšen do říšského hraběcího sta-
vu. Obvyklou taxu ovšem odmítl zapla-
tit s prohlášením: „Darovaného hraběte 
nekupuji a koupeného nepotřebuji.“ 
Leopold I. mu následně povyšovací po-
platek odpustil.

mezi stavovskou šlechtu. Ovšem 
jimi udělené erby a tituly měly na 
konci třicetileté války de iure stej-
nou platnost jako panovnické. 

S pravděpodobností hraničící 
s jistotou působilo nejvíce palatinů 

v pražských městech, kde kromě 
držitelů velkých komitiv z řad aris-
tokracie žilo také mnoho jedinců 
disponujících komitivou malou. Ti 
obvykle pocházeli z řad měšťanů, 
někteří působili v královských či 
obecních úřadech a mnozí další byli 
duchovními. Rozsáhlejší aktivity 
palatinů v menších městech jsou 
velmi nepravděpodobné a zřejmě 

Nobilitace palatinátní provenience v českých zemích
Neznámí šlechtici

Jan Županič, SBLJ, kresby znaků Michal Fiala

Rozdělení šlechty v pobělohorské době
nižší prosté šlechtictví

Stavovská šlechta

šlechta rytířský stav
starý rytířský stav

vyšší šlechta

stav svobodných pánů
starý stav svobodných pánů
hraběcí stav (s predikátem Vysoce urozený nebo bez)
knížecí stav (vzácně s vévodským titulem)

Jan Marek Marci z Kronlandu

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu

r
e

p
r

o
 w

ik
im

e
d

ia
 c

o
m

m
o

n
s

 a
 n

á
r

o
d

n
í t

ec
h

n
ic

k
á

 k
n

ih
o

v
n

a



20 5/2018 215/2018

také v Brně, jež se teprve na počát-
ku 40. let stalo jediným moravským 
centrem, jich bylo nesrovnatelně 
méně než v Praze. Příkladem může 
být staroměstský měšťan Václav 
Mořic Salomon z Friedberka (kol. 
1625 – 1702), který se jako student 
zúčastnil obrany Brna i Prahy a ně-
kdy v této době získal (zřejmě také 
od palatina) erb a přídomek. V roce 
1677 jeho zásluhy císař Leopold I. 
ocenil udělením menšího palatiná-
tu. Podobně byl palatinem slavný 
lékař a profesor pražské univerzity 
Jan Marek Marci z Kronlandu (1595-
1667). Za své služby císaři a zásluhy 
prokázané při obraně Prahy před 
Švédy roku 1648 byl v roce 1654 od-
měněn nejen šlechtickým titulem, 
ale také palatinátem. Jedním z nej-
známějších nešlechtických palati-
nů pak byl kanovník kapituly u sv. 
Víta v Praze Tomáš Jan Pešina z Če-
chorodu (1629-1680), od roku 1674 
titulární biskup samandrijský, kte-
rý tuto výsadu s právem nobilitace 
získal v roce 1668.

Proti právům palatinů zakročil 
teprve Leopold I. Přestože palatiná-
ty i nadále uděloval, ve vlastních ze-
mích vystupoval vůči jejich právům 
velmi přísně. Podle výnosu pro české 
země z roku 1681 se na ně nahlíželo 
jako na nobilitace cizích panovníků 
a k jejich platnosti na českém území 
bylo zapotřebí panovnické konfir-
mace. Roku 1688 byl vydán podobný 
dekret i pro země rakouské, čímž 

byla práva palatinů omezena pouze 
na zbytek říše. Je přitom zajímavé, 
že pokud byli palatinátní šlechtici 
či erbovníci později panovníkem po-
výšeni do šlechtického stavu, není 
ve většině případů dřívější udělení 
znaku a přídomku v listinách – nyní 
vydaných již některou z dvorských 
kanceláří – zmíněno. Důvod tohoto 
kroku neznáme. Jistou roli ale sa-
mozřejmě mohl hrát pocit přezíra-
vosti ze strany státních úřadů vůči 
těmto „soukromým“ nobilitacím  
a snad i zášť státních úředníků, kteří 
v palatinech viděli nevítané konku-
renty. 

Palatinské erby a tituly neby-
ly samozřejmě vydávány jen pro 
měšťany královských měst, ale také 
pro vrchnostenské úředníky a kli-
enty aristokratických rodů, které 
disponovaly příslušnými privile-
gii (Slavata, Eggenberg, Martinic, 
Schwarzenberg a další). Je vysoce 
pravděpodobné, že většina znaků, 
které tyto osoby ve druhé polovi-
ně 18. století užívaly, byla udělena 
právě hlavami těchto šlechtických 
domů.

Druhá polovina 17. a počátek 18. 
století ale znamenaly také postupné 
snižování počtu udílených erbů. Po-
slední erbovní list v Čechách, který 
zároveň se znakem neudílel i šlech-
tictví, byl vydán roku 1670 Leopol-
dem I. Františku Jindřichu Střelov-
covi spolu s predikátem „ze Střely“. 
Vydávání prostých erbovních listů 

bylo stále častěji nahrazováno no-
bilitačními listinami udílejícími 
zároveň šlechtický titul, jehož zisk 
byl samozřejmě obtížnější a náklad-
nější. 

Logickým krokem po nobilitaci 
byla snaha povýšených proniknout 
mezi stavovskou šlechtu – tedy zís-
kat titul rytíře a právo zasedat na 
sněmu. Pro většinu měšťanů krá-
lovských měst ale byl tento postup 
z hospodářské stránky nezajímavý. 
Měšťané části královských měst 
(Starého a Nového Města pražské-
ho, Plzně, Českých Budějovic, Brna 
a dalších) totiž již v předbělohorské 
době směli nabývat deskové statky, 
aniž by se stali příslušníky rytířské-
ho stavu. Mohli tak kupovat panství 
a přitom nerezignovat na výkon 
měšťanských povolání. Ta pro ně 
většinou byla ekonomicky mno-
hem zajímavější než držba nevel-
kých a mnohdy nepříliš výnosných 
rytířských statků. Jedinou nevýho-
dou mohla být mírně problematic-
ká právní rovina: jako měšťané (byť 
se šlechtickým predikátem) i na-
dále podléhali městským soudům, 
zatímco jejich statky soudu zem-
skému. Navíc nemohli samostatně 
zasedat na zemském sněmu, ale 
museli se spokojit s korporátním 
hlasem královských měst. Kompen-
zace z příjmů z provozu obchodu 
a měšťanských živností ale zřejmě 
představovala více než dostatečnou 
náhradu. 

Erb udělený roku 1643 Jaroslavem 
Bořitou z Martinic malíři Antonínu 
Arnoštu Stevensovi (s predikátem 
von Steinfels)

Erb udělený roku 1655 karlštejn-
ským děkanem Albrechtem z Klim-
kovic Matouši Františku Chrastkovi 
(s predikátem von Englburg).

Erb udělený roku 1647 Jaroslavem 
Bořitou z Martinic bratrům Janovi 
a Václavovi Hejdům (s predikátem 
von Lowczicz). Roku 1908 potvrze-
no jako prosté šlechtictví.

V úterý 18. 9. 2018 odešel k Pánu po dlouhé a těžké ne-
moci J. M. Jiří Kopejsko, O.Cr., emeritní velmistr Ry-
tířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Byl pří-
znivcem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského a v minulosti českému velkopřevorství 
velmi pomohl a ochotně poradil. 

—red

Dne 25. 9. 2018 zemřel ve věku 56 let herec Milan Šimá-
ček, známý například jako vojín Vata z Černých baro-
nů. Byl příznivcem Řádu sv. Lazara a postulantem, ale 
nemohl se ze zdravotních důvodů dlouhodobě v řádu 
angažovat, i když se o jeho dění stále zajímal. Na našeho 
přítele budeme dlouho v myšlenkách vzpomínat. 

Ondřej Vanke, bailli

Se zármutkem oznamujeme úmrtí Mons. Dr. Endre 
Gaála, ECLJ, duchovního převora a emeritního vel-
kopřevora maďarského velkopřevorství, který zemřel 
20. 9. 2018 v Ostřihomi ve věku 73 let. Apoštolský pro-
notář, kanovník, rektor a profesor ostřihomského semi-
náře vystudoval ve Štrasburku a byl blízkým spolupra-
covníkem zesnulého kard. Lászla Paskaie, duchovního 
protektora Řádu sv. Lazara po r. 2004. Prelát Gaál, vždy 
usměvavý a optimistický, byl blízkým přítelem velmis-
tra J. E. Jana hr. Dobrzenského z Dobrzenicz i předsedy 
řádové vlády J. K. V. prince Charles-Philippa d’Orléans, 
vévody z Anjou.

Ondřej Vanke, bailli

V pátek 19. 10. odpoledne zemřela ve věku nedožitých 
80 let malířka Helena Schmaus-Shoonerová, které 
za dlouhodobou podporu vděčí Dětská psychiatrická 
nemocnice v Opařanech. Poslední dny prožila doma 
v Bechyni se svými blízkými. Pohřeb se konal 27. 10. 
v kostele sv. Matěje v Bechyni. Na fotografii Helena 
Schmaus-Shoonerová (druhá zleva) s Ing. Vladimírem 
Feixem, ředitelkou opařanské nemocnice MUDr. Ivou 
Hodkovou a Karlem knížetem Paarem.

—red
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zprávy z komendzprávy z komend

Výstava fotografií z pouti vozíčkáře 
Honzy Duška a jeho přátel do San-
tiaga de Compostela bude tentokrát 
k vidění v galerii kláštera v Hej-
nicích. Vernisáž za účasti poutní-

Drahé sestry, drazí bratři!
Dovolte mi, abych touto cestou po-
děkoval členům našeho řádu, kteří 
se 31. srpna zúčastnili oslav 100 let 
vzniku 2. československého jízdní-
ho pluku „Sibiřského“, kterého tra-
dice a čestný název nese současný 
71. mechanizovaný prapor „Sibiř-
ský“ v Hranicích. Druhý čs. jízdní 
pluk vznikl 4. října 1918 v ruském 
Jekatěrinburgu a během dvouleté 

vojenská oslava v Hranicích

„ruské anabáze“ se zúčastnil mnoha 
bojů podél Transsibiřské magistrá-
ly. Do vlasti se vrátil až 9. července 
1920.

Můj vděk a poděkování vojáků 
patří zejména Karlu hraběti z Morn-
steinu-Zierotina, za jeho přízeň naší 
jednotce a nádhernou zdravici pří-
slušníkům praporu, která nevšed-
ním způsobem přispěla k důstojnos-
ti celého slavnostního aktu. 

Na slavnostním nástupu jezdci 
na koních v autentických dobových 
uniformách přivezli repliku svého 
bojového praporu a symbolicky jej 
předali do rukou svých následovní-
ků – tedy veliteli 71. mechanizova-
ného praporu. Členové Vojenského 
a špitálního řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského – plk. gšt. Vojtěch 
Prýgl a chev. Zdeněk Kučera – pak 
předali útvaru insignie – čapku zva-
nou Poděbradka, vycházející z čes-
kého kroje, a dragounské šavle vz. 
1881, zvané Šašky. Oba tyto symbo-
ly, které jsou vyobrazeny na znaku 
71. mechanizovaného praporu, poté 
požehnal J. E. otec arcibiskup Jan 
Graubner. Po oficiální části cere-
monie vojáci představili svou práci 
svým příbuzným a přátelům, kteří 
zhlédli ukázky techniky a zbraní, 
boje zblízka, mohli navštívit pra-
covní zóny vojáků i celý areál kasá-
ren generála Zahálky.

Oslavy měly velmi pozitivní 
ohlas nejen u představitelů armá-
dy, ale i u široké veřejnosti. Členové 
moravské komendy velmi důstojně 
reprezentovali náš řád a přispěli 
k šíření jeho dobrého jména.

pplk. Petr Blecha, KLJ

Zástupci pražské komendy se na 
Italském vojenském hřbitově v Mi-
lovicích každoročně účastní pietní-
ho aktu k uctění památky italských 
vojáků, padlých na našem území 
během 1. světové války a dalších 
obětí světových válek. Letos se slav-
nostní pamětní obřad za účasti 
zástupců italského velvyslenectví, 
ministerstva obrany a Generálního 
štábu Armády ČR, města Milovice 
a Společnosti přátel Itálie uskuteč-
nil 6. října. Věnec za Řád sv. Lazara 
položili u památníku kancléř Petr J. 
Řehoř, GCLJ, csr. Lenka Šalamoun, 
SSLJ, cfr. Jakub Holman, SBLJ a cfr. 
Petr Šefl, BLJ. Po pietním aktu násle-
dovala mše svatá v kostele sv. Kate-
řiny Alexandrijské, kterou sloužil 
kaplan pražské komendy P. Pavel 
Porochnavec, ECLJ. 

Petr J Řehoř, GCLJ

V pondělí 24. září si malí i větší paci-
enti Dětské psychiatrické nemocni-
ce v Opařanech užili jubilejní třicáté  
setkání z cyklu Čteme s přáteli dětem 
v nemocnici. Dětem četl již potřetí 
sympatický herec Jan Potměšil, kte-
rý byl v březnu 2015 prvním hos-
tem tehdy nového projektu českého 
velkopřevorství. Od té doby přivezla 
organizátorka akce Kamila Malin-
ská, DLJ, do opařanské nemocnice 
téměř tři desítky známých osobnos-
tí a děti se na další pokračování po-
každé velmi těší.  

Další čtení se uskutečnilo 23. 
října – tentokrát byl hostem herec 
Kajetán Písařovic. Téhož dne dopo-
ledne byla na zahradě nemocnice 
vysazena lípa – Strom svobody – 
k oslavě 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Symbolického 
aktu se zúčastnili také kancléř ČVP 
Petr J. Řehoř, GCLJ, a Kamila Malin-
ská, DLJ.                                           —red

Októbrová fatimská púť v Starých 
Horách u Banskej Bystrice patrí  
k najkrajším v roku. Tohto roku 
sa uskutočnila v sobotu 6. októbra. 
Lazariánska pomoc nášho rádu za-
istila na púti službu prvej pomoci  
a v rámci bezplatného pitného reži-
mu sme pútnikom rozdali vyše 120 
porcií horúceho čaju.

Radovan Ocsovay, KCLJ

Třicáté čtení a Strom svobody

vzpomínka na padlé v Milovicích

Camino na kolečkách v Hejnicích

Čaj pre pútnikov

ků Honzy Duška, CompLJ, a Petra 
Hirsche, CompLJ, se koná v neděli 
11. listopadu 2018 od 13 hodin. Vý-
stava bude přístupná denně od 9 do 
17 hodin až do 4. ledna 2019. Toho 

dne se za účasti obou poutníků 
uskuteční dernisáž výstavy s pro-
mítáním filmu Camino na kolečkách.  

—red
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heraldické střípky Připravuje Croix Amaranth

Jean-Baptist-Alexandre de 
Faucigny-Lucinge, baron des 
Alymes (přelom XvII. a XvIII. 
století)
Štít zlatě a červeně pětkrát polcen 
(rodový erb de Faucigny). Nad štítem 
koruna, v klenotu do ní vloženém obr-
něná paže s šavlí. Pod štítem podložen 
osmihrotý kříž spojených řádů Panny 
Marie z Hory Karmel a svatého La-
zara z Jeruzaléma, ovinutý kolanou 
téhož řádu. Nahoře nade vším na stu-
ze pokřik USQUE QUO!, pode vším 
stuha s devisou Á LA BONNE VILLE, 
BONNE NOUVELLE.

Příslušníci rodu užívali také pol-
cený nebo čtvrcený štít rozmnože-
ný o erb de Lucinge (stříbrný štít se 
třemi kosmými břevny).

Savojsko švýcarsko francouzský 
rod baronů, hrabat a knížat z Fau-
cingu a Lucingu dodal na evropská 
válčiště několik generací udatných 
důstojníků, často odměňovaných 
svými monarchy, savojským vé-
vodou či francouzským králem, 
dekoracemi řádů svatých Mořice  
a Lazara nebo svatého Ludvíka, 
Čestné legie a dalšími. Pan Jan Křti-
tel Alexandr ale nesloužil ve vojsku, 
byl převorem v Noyers-le-Vicomte 
v kraji Vendée a komturem spoje-
ných řádů Panny Marie z Hory Kar-
mel a svatého Lazara z Jeruzaléma, 
Nazaretu a Betléma. Kupodivu ale 
v seznamu členů ani v erbovníku 
není k nalezení.

André-Claude markýz de 
Chamborant (*1732, oSLJ 1788, 
1805 prohlášen za mrtvého)
Na zlatém štítě černý lev. Týž lev, ale 
rostoucí, je klenotem, štít nesou dva 
zlatí odvrácení draci (saně, s gryfími 
hlavami a netopýřími křídly). Pod 
štítem osmihrotý kříž a kolana Řádu 
svatého Lazara. Mohly by být vyobra-
zeny ještě komandérský kříž řádu sva-
tého Ludvíka a kolany královských 
řádů. Dole pode vším páska s devisou 
ONQUE NE FAILLIT.

Mezi vzácnými pány, kteří v těch 
letech dostávali od krále odznaky 
už osamostatněného řádu svatého 
Lazara, má markýz de Chamborant 
výjimečné místo. Byl posledním 
jmenovaným řádovým rytířem 
před nešťastnou revolucí. To už byl 
na vrcholu své vojenské kariéry, 
započaté před téměř padesáti lety 
nástupem ke královským muš-
ketýrům. Prošel mnoha bitvami  
-a postupoval od mladého nadějné-
ho důstojníka přes velitele husar-
ského pluku až k hodnosti generál-
poručíka královské armády, který 
se vyznamenával a byl vyznamená-
ván. Přestože jako voják nesouhla-
sil s emigrací, zahynul kdesi v cizi-
ně, neznámo kdy a jak.

Louis François de Tryon de 
Montalembert (*1758, oSLJ 
1775, †1846)
Stříbrný čtvrcený štít, v 1. a 4. poli dva 
dvojité kosmé modré pruty provázené 
nahoře červeným kotvovým křížkem 
(de Tryon); ve 2. a 3. poli černý kotvo-
vý kříž (de Montalembert). Pod štítem 
podložen kříž spojených řádů Panny 
Marie z Hory Karmel a svatého Laza-
ra z Jeruzaléma, dole vpravo dekorace 
téhož řádu a vlevo rytířský kříž Čestné 
legie.

Tak, jak jsou řádové dekorace 
nakresleny pod štítem, se na hrudi 
pana de Tryon patrně nikdy nese-
tkaly. Každá je z jiného světa. Prvou 
dostal jako výtečný absolovent krá-
lovské vysoké vojenské školy, při 
revoluci se mu pak nepodařilo ode-
jít ze země, smířil se se ztrátou pri-
vilegií a podílel se na správě země. 
Napřed jako člen městské rady, pak 
kantonální rady a nakonec v Ná-
rodním shromáždění. V roce 1809 
povýšen na hraběte Říše (tedy fran-
couzského císařství) a rytíře Čestné 
legie.



Generální kapitula Ostrava 2018 / Foto Martina řehořová – Člověk a víra
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