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Henri, Comte de Paris
1933–2019

Náš milý spolubratr Ing. Milan Čejka, SBLJ, bude
9. března v Černošicích slavit kulaté šedesáté narozeniny. Milanovi přejeme i nadále hodně pohody v rodinném
životě, co nejvíce vnímavých studentů v jeho pedagogické činnosti, radosti z muzicírování a duchovní sounáležitosti v našem řádovém životě.

V neděli 10. března dosáhne významného životního jubilea pokračovatel starobylého šlechtického rodu, Jeho
hraběcí Milost Ing. Karel Mornstein-Zierotin, KLJ-J.
Oslavenci k osmdesátinám přejeme, aby své panství Bludov, které mu bylo Bohem i rodem svěřeno do péče (za
pomoci celé rodiny) i nadále v plné síle co nejlépe spravoval. Budeme se také těšit na jeho aktivity při dalším
rozvíjení činností moravské komendy.
Jiří Marek Kotrba, ChLJ, spatřil světlo světa 22. března
před 35 lety v Opavě. Jiří spojil celý svůj dosavadní kněžský život se severní Moravou, službou Bohu a potřebným.
Otci Jiřímu přejeme hodně Boží podpory v jeho důležitém duchovním poslání, jak v jeho rýmařovské farnosti,
tak i v rámci celého našeho řádu.

V pátek 12. dubna oslaví 85. narozeniny Ing. Vladimír
Haninger, SBLJ. Váženému spolubratru Vladimírovi
přejeme do dalších let zejména hodně zdraví, spokojenosti a radosti, a to jak v osobním, tak i řádovém životě.

Krásné kulaté osmdesáté narozeniny oslaví dne 29. dubna velevážený spolubratr, chevalier František Xaver
Thuri, KLJ. Profesoru Thurimu, který je často označován
jako „poslední žijící barokní skladatel“ přejeme mnoho
neutuchající inspirace a radosti z jeho celoživotní lásky,
kterou mu je umělecká tvorba klasické a duchovní hudby.
Viktor P. Sušický, KLJ-J
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slovo na cestu
Člověk modlitby dokáže překonat všechno
Sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský – biskupové a učitelé církve – se
setkali na studiích v Athénách a stali se dobrými přáteli (jako Ondřej
a Petr nebo jiní). Vytvořili společenství a žili v něm nějaký čas společně. Statečně hájili víru v Kristovo božství proti Ariánům (statečně také
hájili Ondřej a Petr katolickou větev řádu). Svatý Basil také sjednotil
stanovy mnichů a dal pevný řád životu v jejich společenství. Přál si,
aby komunity zůstávaly v živém kontaktu s okolním prostředím a spolupracovaly na jeho náboženském, kulturním a sociálním povznesení.
Sv. Basil plně uplatňoval své organizátorské nadání, ať šlo o církev,
liturgii, vzdělání nebo o problémy sociální. Sv. Řehoř byl výmluvný,
ale toužil po životě v ústraní. Sv. Řehoř píše o Basilovi i o sobě samém
kromě jiného toto: „Vedla nás stejná touha po vědění, tedy po něčem,
co bývá předmětem největší závisti. Nám však byla jakákoliv závist
cizí, naopak cenili jsme si horlivosti a snahy druhého. (Jak je to u mě –
u nás?) A přece jsme se v něčem předháněli. Nikoliv v tom, kdo z nás
získá první místo, ale v tom, kdo je tomu druhému přenechá, neboť čest
a slávu toho druhého jsme oba považovali za svou vlastní. Jediným cílem našeho konání a snažení byla ctnost a život v naději na budoucnost
a takové počínání, abychom se do budoucího života přenášeli už před
odchodem z tohoto světa. Pro nás bylo něčím velikým to, že jsme křesťané, a tak být nazýván křesťanem jsme považovali za vznešený titul.“
I když v našem svatolazarském řádu máme různé tituly a hodnosti nebo postavení, přece jsme všichni jedno skrze křest, jsme křesťané
s hodností Kristova následovníka. Modleme se jeden za druhého, abychom pochopili tato slova světců, která byla napsaná před stovkami let,
ale jak čteme a vidíme, platí pro nás i dnes, abychom nacházeli pokoj
a jednotu v našich srdcích a rozdávali ji kolem sebe tam, kde nás dobrý
Bůh svou vůlí postavil nebo určil. Sv. Vincent de Paul řekl – dejte mi
člověka modlitby a dokáže překonat všechno. S přáním Boží radosti za
společenství, do kterého patříme, a sjednocení v síle modlitby na přímluvu všech řádových patronů, nechť rok 2019 prožíváme s moudrostí
a silou slova, kterým jsme se chtěli povzbudit.
P. Miroslav Martiš, SChLj,
kaplan slovenské komendy ČVP
Kázání o památce sv. Basila Velikého na řádovém setkání v kapli
sv. Václava ve Svatovítské katedrále

R.I.P.
Ve věku 86 let zemřela 4. ledna 2019 po dlouhé nemoci paní
Jiřina Vernerová, která po mnoho let patřila mezi přátele a příznivce našeho řádu. Poslední rozloučení se konalo 12. ledna
v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Spolu s pozůstalými
pevně věříme, že se naplní slova evangelia ze smutečního oznámení: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“
(Mat. 5,8)
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slovo bailliho

z velké rady
Vážené spolusestry, vážení spolubratři,
v těchto dnech je dokončováno pozvání na Velkou generální kapitulu,
která se bude odehrávat po prázdninách ve Varšavě. Oficiální pozvánku
bude distribuovat řádová vláda, ale věřím, že všichni přivítáte předběžné
informace, které vás snad povzbudí k účasti.
Každá kapitula je důležitým momentem v existenci řádu, ta nadcházející bude důležitá také z hlediska další činnosti našeho velmistra Jana.
Řádová vláda na svém posledním jednání v Praze totiž rozhodla o tom,
že doporučí změnu mezinárodních stanov tak, aby velmistr nebyl nucen
vzdát se své funkce po dosažení „kanonického věku“ 75 let. Řád by se tak
navracel k tradici, kterou si pamatujeme z let devadesátých, kdy byl velmistr zvolen doživotně (anebo do doby, kdy sám na funkci rezignoval).
Ale tento bod jistě nebude tím nejdůležitějším, čemu se delegáti budou
věnovat. Jednání bude probíhat v duchu přátelství a jednoty, důležité
úkoly nás čekají v oblasti etablování jednotlivých národních jurisdikcí
v církevní struktuře a důležitých kroků v souvislosti s dalším rozvojem
řádu.
Konkrétní informace jsou následující: Kapitula začíná ve čtvrtek
12. září 2019 společnou večeří. V pátek 13. 9. je na pořadu jednání mezinárodní řádové vlády, ostatní mají možnost prohlédnout si město. V podvečer se bude konat vigilie a úvodní večeře v Královském zámku. V sobotu
14. 9. se bude odehrávat hlavní program – dopolední zasedání kapituly,
odpolední investitura ve varšavské katedrále a večerní gala dinner.
Celková cena je kalkulována na 300 EUR na osobu, zájemci si budou
moci zakoupit pamětní medaili zvlášť. Ubytování není v účastnickém
poplatku zahrnuto a každý účastník si jej musí v Hotelu Gromada rezervovat sám. Vedení hotelu snížilo pro členy řádu ceny, avšak je nutné
identifikovat se jako členové Řádu sv. Lazara heslem „LAZAR“. On-line
rezervace je možná prostřednictvím následující e-mailové adresy:
warszawahotel.centrum@gromada.pl.
Zbývá dodat, že kapituly se mohou zúčastnit pouze členové, kteří mají
uhrazeny všechny pohledávky k řádové pokladně.
Každé mezinárodní setkání je užitečné nejen pro svůj vlastní program, ale též pro řadu příležitostí k setkání se starými přáteli, možnosti
navázat nové vztahy a inspirovat se dílem zahraničních jurisdikcí. Věřím proto, že z našeho velkopřevorství využije této možnosti maximum
jeho členů.

Velká rada 8. ledna 2019
JJSpolubratr kancléř seznámil přítomné s průběhem
posledního rozloučení s Dianou hr. Dobrzenskou
z Dobrzenicz, jejíž památka zůstane navždy v našich
srdcích.
JJDále kancléř seznámil přítomné se stavem
pokladny ČVP, kde je 522 286 Kč, což přítomní členové
VR berou na vědomí.
JJPřítomní probrali nutnost vypracování Výroční
zprávy za rok 2018. Připomenuta povinnost velitelů
komend a delegací vypracovat do konce února zprávy
za jejich jednotky.
JJVelká rada vzala na vědomí dar 5 000 na podporu
pouti Praha – Číhošť, na památku mučedníka
P. Toufara a dalších obětí komunismu, kterou
organizuje Petr Hirsch, CompLJ.
JJVelká rada projednala termín slavnostního
kanonického předání kostela sv. Kajetána za účasti
J. Em. Dominika kardinála Duky – 22. května 2019
od 17:00 – po odsouhlasení J. E. velkopřevorem
a představeným řádu redemptoristů bude termín
potvrzen.
JJPřítomní byli seznámeni s průběhem lazariánských
rorátů dne 22. 12. 2018 v kostele sv. Kajetána, které byly
hojně navštíveny. Výborná byla přednáška chev. prof.
Royta o umělecké výzdobě.
JJVelká rada se shodla na potřebě zpracovat publikaci
o dějinách a uměleckém významu kostela, která bude
k prodeji přímo v kostele.
JJP. Porochnavec informoval, že mše se v kostele
konají každé úterý od 17:00 a kostel je veřejnosti
přístupný dvakrát v týdnu v zimním období od 13 do
17 hodin. Aktuální informace na www.svatykajetan.cz.
JJVelká rada rozhodla, že se bude dále jednat se
společností Agency Artistic International, s.r.o.,
o uzavření smlouvy o pořádání koncertů duchovní
hudby v kostele do konce roku 2019.
JJVelká rada souhlasí s návrhem smlouvy o užívání
kaple sv. Prokopa v Písku.
JJVelitel Lazariánské pomoci informoval přítomné
o jmenování cfr. Košťálka velitelem LP Západní Čechy.
JJKancléř informoval přítomné, že po dohodě
s velkopřevorem došlo k reaktivaci členství chev. Hozy.

NOVÝ ADRESÁŘ

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Redakce Reunionu připravuje nový adresář českého
velkopřevorství. V této souvislosti žádáme všechny
členy, postulanty a CompLJ, aby případné změny své
adresy nebo kontaktů od posledního vydání adresáře
(2017) zaslali do 20. 3. 2019 do redakce na e-mailovou
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Velká rada 5. února 2019
JJSpolubratr Arnošt Linzmaier jako ověřovatel zápisu
z Generální kapituly 2018 oznámil, že na jednání
bailliho, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů byla
schválena definitivní podoba zápisu.
JJP. Pavel Porochnavec informoval o zaslání žádosti
otci arcibiskupovi o ustanovení rektora kostela sv.
Kajetána.
JJBratr kancléř seznámil VR s tím, že je zapotřebí
dokončit úklid a vybavení sakristie vhodným
zařízením. Smlouva s úklidovou firmou bude uzavřena
od 1. 3. 2019 do konce roku. Byla podepsána pojistná
smlouva, smlouva s uměleckou agenturou a smlouva
o revizi zabezpečovacího systému kostela.
JJVelká rada byla seznámena s předáním kopie
Paládia Země české dne 13. 3. v Římě. Dílo společně
s již předaným obrazem P. M. Lidické ozdobí kapli
v titulární bazilice sv. Marcelína a Petra.
JJKancléř seznámil přítomné se stavem placení
členských příspěvků. V zásadě jsou placeny řádně;
velitelé komend byli požádáni, aby dlužníky do konce
února upozornili na uplynulý termín splatnosti.
JJNa den 22. května 2019 je potvrzeno slavnostní
předání kostela sv. Kajetána řádu za účasti Jeho
Excelence velmistra a Jeho Eminence kardinála.
Symbolický klíč od kostela vyrobí firma Triga, etuje
bude ozdobena znaky ČVP a redemptoristů.
JJVelká rada bere na vědomí plány úprav a úklidu
kostela a pověřuje kancléře přípravou akce, včetně
přípravy pozvánky pro členy, rodinné příslušníky,
přátelé a hosty z ostatních řádů.
JJVelká rada děkuje spolubratru Milanu Čejkovi
za Tříkrálovou sbírku, kterou vykonal ve spolupráci
s ČKAIT. Výtěžek 9 000 Kč půjde na řádové dílo.
JJZa Západočeskou delegaci podal obsáhlou zprávu
o řádovém díle na západě Čech cfr. Arnošt Linzmaier.
JJChev. Kučera informoval Velkou radu o vzniku
Korunky Velké Losiny.
JJSekretář chev. Zdeněk Kučera informoval o činnosti
Komise pro úpravu stanov. Velká rada si přeje, aby byla
pravidelně informována o výsledcích jednání Komise
a uložila sekretáři za povinnost organizovat její
činnost, aby dle rozhodnutí Generální kapituly
proběhla úprava stanov co nejrychleji.
Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
sekretář Velké rady ČVP a Ústavní rady

adresu reunion.cvp@seznam.cz a veliteli své komendy či delegace. Aktualizovaný adresář bude před vytištěním zaslán v elektronické podobě velitelům a sekretářům komend a delegací ke kontrole. Děkujeme
za spolupráci.
Petr J. Řehoř, GCLJ, kancléř
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Le Roi est mort, vive le Roi
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Henri d’Orléans, hrabě pařížský a vévoda Francie, hlava francouzského královského domu, zesnul v pondělí 21. ledna
2019 ve věku 85 let. Pohřeb se konal
2. února v královské kapli svatého Ludvíka v Dreux za účasti mnoha představitelů královských rodin a organizoval jej synovec zesnulého princ Charles-Philippe
d’Orléans, vévoda z Anjou, předseda řádové vlády Řádu sv. Lazara.
5

Pozemská smrt

H

enri VII., hrabě pařížský, byl malířem, penzionovaným armádním důstojníkem
a spisovatelem. Jako hlava Domu d’Orléans a potomek krále Ludvíka-Philippa
d’Orléans byl veřejností a legitimisty považován za
následníka francouzského trůnu, ačkoliv si obdobné
postavení v tradiční rivalitě pokoušejí deklarovat
také Bourboni. Francouzské zákony platné do r. 1950
neumožňovaly potomkům královské rodiny žít ve
Francii, proto se Henri narodil 14. června 1933
v Belgii. Vystudoval Institut politických věd v Paříži,
sloužil v Alžíru. Z prvního manželství s Marií Theresií Württemberskou se narodilo pět dětí, dauphin
Jean se narodil 19. 5. 1965. Druhé manželství hraběte
pařížského bylo s Micaëlou Annou María Cousiño
y Quiñones de León.
Po volbě svého synovce, prince Charles-Philippa
d’Orléans, vévody z Anjou, velmistrem Řádu sv. Laza-

je znovuzrozením

D
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Náš Pán Ježíš Kristus nás učil, že pozemská smrt je
jen znovuzrozením do světa pokoje, kde vládne Boží
milosrdenství a laskavost. Členové Řádu svatého Lazara projevují svou upřímnou soustrast francouzské
královské rodině a modlí se k Pánu, aby duše pařížského hraběte pana Henriho nalezla věčné odpočinutí v ráji, zatímco zůstane navždy v naší paměti.
Prosíme Boha, aby ho přijal k sobě společně se všemi
francouzskými králi, kteří ho předešli.
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz,
velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara
Jeruzalémského

foto archiv reunionu

ne 21. ledna, na výročí popravy krále
Ludvíka XVI., odevzdala svou duši Bohu
Jeho Královská Výsost, princ Henri, hrabě
pařížský, vévoda Francie, hlava Královského domu Francie.
Při uplatňování výsad hlavy Královského domu
Francie hrabě pařížský dne 8. prosince 2004 slavnostně obnovil ochranu Vojenského a špitálního
řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Tato ochrana
byla zajištěna všemi nejvyššími představiteli Královského domu Francie od krále Filipa IV. Sličného až po
krále Ludvíka XVIII.

ra v r. 2004 v Orléans, navázal Henri VII. na staletou
tradici, obnovil světský patronát francouzského
královského domu nad Řádem sv. Lazara a sám přijal
místo dočasného světského protektora řádu.
Členové českého velkopřevorství se mohli seznámit s J. K. V. Henrim právě na investituře v roce 2004
a během dalších let na některých řádových událostech, když mu zdravotní stav umožnil účast. Častější
kontakty byly od jisté doby s následníkem princem
Jeanem, vévodou z Vendôme, nyní Jeanem IV., který
kupříkladu před několika lety u příležitosti svatby
navštívil Chotěboř a se kterým mají řádoví představitelé časté a úzké vazby.
Le Roi est mort, vive le Roi! Modlíme se za spásu
duše zesnulého Henriho VII. a těšíme se na novou
etapu v řádovém životě společně s Jeanem IV.
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP
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Silná žena s laskavým srdcem

V

tomto vyšinutém světě všichni litují ztráty
pevného cíle a křesťanských hodnot. Ale pozemský život je jen krátkou poutí a zapomínáme, že na druhé straně budeme skládat
účty. Nikdy není příliš pozdě na to, najít smysl, který
hledají všichni. Přesto se mnozí z nás odevzdají
Zlému, aby jim pomohl získat peníze a moc. Málokdo
z nich si uvědomí, že jestliže existuje ďábel, je to jen
proto, že mu všemohoucí Bůh dovolí existovat. Každý
z nás by se měl rozhodnout a neodmítat víru, zdroj
života.
Modlitba zasvěcení Francie Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu
- Prosme o přímluvu sv. Markétu Marii, která
v roce 1675 žádala krále Ludvíka XIV., aby zasvětil
Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, protože naše
osudy jsou s ním pevně spojené.
- Prosme svatého archanděla Michaela, ochránce
naší svaté církve a Francie, starší dcery církve, aby
nám skrze tuto modlitbu pomohl v boji proti démonům, kteří na nás útočí skrze naši slabost a nedostatek víry. Kníže vojska nebeského, svrhni božskou
mocí do pekla Satana a zlé duchy, kteří obcházejí
světem ke zkáze duší.
- Prosme neposkvrněnou Pannu Marii, naši mírnou přímluvkyni: velmi pokorně prosíme, přimluv se
za nás u Boha, aby vyslal svatého Michaela a anděly
odstranit všechny překážky, které brání panování
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v našich duších.
- Modleme se, aby na nás sestoupil plamen Ducha
svatého, aby se stal chlebem života a svatým kalichem v nitru naší duše, předobraz nejsvětější svátos-
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ti, a aby tak mohla začít proměna naší vlasti Francie
a celého vesmíru.
- Modleme se za toto společenství, aby nás už nic,
živé i zemřelé, stejně jako společenství svatých, nemohlo odloučit od Boha a abychom se ničeho nebáli,
protože pozemský život je jen dočasný a my nezemřeme, ale budeme žít navěky.
- Modleme se za nás všechny lidi, abychom se stali
bytostmi sloužícími Bohu a našli království ve svém
nitru, abychom se stali svatostánkem Nejsvětějšího
Kristova Srdce. Pak se celý náš život stane oslavou
„Kořene“, jak pravil svatý Jan od Kříže a lidstvo bude
moci zvolat jako Panna Maria: „Má duše velebí Pána
a můj duch se raduje v Bohu, mém Spasiteli.“
- Při rozjímání o těchto modlitbách jsem já, Henri
VII., jako potomek králů, kteří s francouzským
národem vybudovali tuto zemi, požehnanou Bohem
a svatými patrony, s pokorou vyslechl přímluvu sv.
Markéty Marie a zasvětil Francii, nyní ohroženou,
Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci.
Francie, starší dcero církve, pamatuj na svůj křest,
aby Nejsvětější Srdce Ježíšovo navždy bylo tvým štítem v nadcházejících bitvách a na věky věků.
Amen.
Projev hlavy královského domu Francie, J. K. V. hraběte
pařížského a vévody Francie, Henriho VII., pronesený
v sobotu 23. 6. 2018 v kostele Saint-Germain l’Auxerrois
u příležitosti odhalení sochy sv. Ludvíka krále v jinošském věku, věnované princem a starobylým Královským
a suverénním řádem hvězdy a Panny Marie z hory
Karmel této původní farnosti francouzských králů.
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Diane Dobrzensky z Dobrzenicz, roz. Hoppenot
(27. 8. 1945 – 24. 12. 2018)

S

velkým zármutkem
jsme přijali zprávu,
že nás navždy opustila paní hraběnka
Diane Dobrzensky z Dobrzenicz. Dlouhé měsíce jsme
na ni mysleli, drželi jí palce
v jejím boji s těžkou nemocí
a modlili se za její uzdravení. Přesto nakonec podlehla
a dne 24. prosince 2018 odešla k Pánu. Hraběnku Dianu
si navždy budeme pamato-
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vat nejen jako dobrou manželku našeho velmistra Jana
a matku jeho čtyř dětí, ale
také jako svébytnou osobnost
s velkým laskavým srdcem,
bystrou pozorovatelku, která
se živě zajímala o každého
z nás a vždy byla tam, kde jí
bylo třeba. Podporovala svého muže v jeho práci a byla
také velkou přítelkyní Řádu
sv. Lazara. Snad nejkrásnějšího ocenění se jí dostalo při

posledním rozloučení, které
proběhlo ve čtvrtek 4. ledna
2019 ve farním kostele sv. Petra ve francouzském Montfort-l’Amaury. Její dcery zde
nad matčinou rakví pronesly:
Byla to silná a nezávislá žena.
Requiescat In Pace.
Petr J. Řehoř, GCLJ
kancléř ČVP
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Do věznice chodím mezi své
R. D. Mgr. Pavla Aloise Porochnavce, ECLJ, všichni dobře znáte jako velmi aktivního řádového duchovního českého velkopřevorství. Narodil se roku 1972
v Praze, ale mládí prožil s rodiči a čtyřmi mladšími sourozenci na Slovensku, nedaleko poutního místa Turzovka, kde byl jeho dědeček kostelníkem.
Myšlenka, že by se mohl stát knězem, napadla Pavla už v dětství a po určité
přestávce se znovu a silněji ozvala na prahu dospělosti.

P

řihlásil se do kněžského
semináře v Nitře a později přestoupil na pražskou
teologickou fakultu. Po vysvěcení v roce 1997 se stal farářem
v Poříčí nad Sázavou, kde s pomocí
kamaráda v podstatě vlastníma rukama vybudoval z ruiny nedaleko
kostela chybějící faru. Po několika
letech v Poříčí byl na určitou dobu
vyslán do Vídně, kde měl na starosti
českou komunitu, ale také sloužil
mše v němčině. V červenci 2005 byl
ustanoven administrátorem farnosti Lysá nad Labem, kde působí
i v současné době. Po půl roce byly
k farnosti připojeny ještě farnosti
Kostomlaty nad Labem a Milovice.
Členem Českého velkopřevorství
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského se
stal v roce 1996, později byl jmenován vikářem duchovního převora.
Málokdo už ale ví, že kromě pastýřské práce pro své farnosti a pro řád
vykonává otec Pavel jako dobrovolník už téměř deset let také duchovní službu ve vězení. V září 2018 byl
po letech dobrovolnictví konečně
oficiálně ustanoven jako vězeňský
kaplan s částečným úvazkem ve
věznici Jiřice nedaleko Lysé nad Labem. Zejména o této jeho nelehké
práci je následující rozhovor.
JJOtče Pavle, vyrůstal jste
v katolické rodině. Když si
vzpomenete na své dětství, jak vás
rodina vedla k víře v Boha? Co na
vás nejvíce zapůsobilo?
Maminka nás vedla skrze modlitbu růžence a jednotlivá tajemství,
k pochopení života jako žití ne „jen
pro sebe“, ale pro společenství, pro

10

druhé. Takový by měl být život křesťana.
Zapůsobilo na mě, že i v čase nesvobody za socialismu nás rodiče
přihlásili na hodiny náboženství.
Přihláška se tehdy odevzdávala
soudruhu řediteli a ten si pozval rodiče do školy, aby přihlášku stáhli.
Maminka to nechtěla udělat a ředitel vyhrožoval, že je to bude mrzet.
Prostě nestydět se za víru, za Krista
v čase svobody i v čase nesvobody.
Jak jsem slyšel od svých farníků,
tady v Čechách to v 70.–80. letech
minulého století bylo ještě tvrdší.
Na Slovensku kněží i přes nesvobodu náboženství ve školách vyučovali.
JJO možnosti stát se knězem jste
uvažoval už jako kluk. Co ale bylo
tím hlavním impulsem? Kdy přišlo
to definitivní rozhodnutí?
Ano, již jako kluk jsem toužil stát
se knězem. Od čtyř let jsem se svými bratránky na Slovensku ministroval, u dědy kousek od Turzovky.
Byli tam pro mě tehdy kněžskými
vzory kaplani, jejich elán, zapálení
pro Krista. V čase dospívání, když
přišla „telecí léta“, jsem přemýšlel
i o jiném zaměření, třeba o filozofii
nebo historii literatury, ale Pán mne
tajemným spůsobem pozval a já se
„nechal svést“.
JJDětství jste prožil na Slovensku,
studium teologie jste se rozhodl
dokončit v Praze. Co vás k tomu
vedlo?
Ač jsem vyrůstal na Kysuciach,
které hraničí s Moravou a Polskem,
byl jsem rodilej Pražák, jak se říká
„křtěn Vltavou“. Prázdniny, Vánoce

Samuel Truschka
Foto Martina Řehořová
(Člověk a víra)

a Velikonoce jsme prožívali většinou v Čechách a ono mne to pořád
lákalo „zpátky domů“. Kdysi jsem
slyšel, že „kde se člověk rodí, tam se
nejlíp hodí“, a já pořád cítím, že Pán
mne chce mít zde.
Když jsem toto své přání přednesl svému světiteli, blahé paměti
nitranskemu sídelnímu biskupovi Jánu Chryzostomovi kardinálu
Korcovi, poslal mě po vysvěcení
do služby v Arcidiecézi pražské se
slovy, která zůstanou v mé paměti: „Kdysi jsem četl knihu Všude je
zem Páně, tak jdi a služ Pánu v Čechách, jak nejlépe umíš.“ V mládí
a vůbec v životě mám opravdu štěstí na osobnosti, které mi Pán posílá
do cesty osobní formace.
JJJeště v průběhu studia jste se stal
členem Řádu sv. Lazara. Kde jste se
s řádem seznámil a co vás na něm
upoutalo?
V průběhu studia teologie v Praze jsem poznal kamarády spolubratry, kteří mě oslovili svým přístupem k životu podle vzoru rytířstva
sv. Lazara Jeruzalémského. Především si vzpomínám na vzácného
přítele chev. Petra Adama. To on mě
obeznámil s bohatou historií bratří,
sloužících za hradbami Jeruzaléma,
kteří nikdy neholdovali „ozdůbkám“, ale ač byli sami stiženi malomocenstvím, sloužili vyvrženým...
Nezapomenu na to, když Petr říkal:
„Co ti naši bratři v polorozpadlých
stanech přednášeli Pánu za modlitby? I za nás, za budoucí. Být lazariánem to je čest, ale také závazek!“ Ale
vzpomínám i na další spolubratry –
chev. Vildu Horáka, Libora Holého,
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Jeho Exc. tehdejšího velkopřevora,
vzácného Radslava hraběte Kinského, Menčíka z Menštejna a další.
Jó, to byla doba, to byly historické
okamžiky! A to jsem nemohl tušit,
co nás čeká dál, že muž české krve
bude 50. velmistrem a generálním
kaplanem bude náš Dominik kardinál Duka. To je radost.
JJJak vzpomínáte na svou první
farnost v Poříčí nad Sázavou? Faru
jste tam postavil sám s kamarádem.
Co vám tato zkušenost přinesla?
Když jsem tam měl nastoupit,
navštívili jsme s farářem od sv. Václava na Smíchově, P. Vojtěchem Homolou, tehdejšího faráře v Kolíně,
našeho milého rektora, nynějšího
litoměřického biskupa Jana Baxanta a on mi říká: „Pavle, jsi povolán
do Poříčí? Benešovsko také znám.
Víš, tam jsou kopečky a kde jsou kopečky, tam jsou dobří lidé.“ A také
byli. Rád na Poříčí vzpomínám. První farnost, to je první láska, na tu se
nezapomíná, to nejde. A těch zážitků, i se stavbou nové fary u kostela
sv. Havla. Pán nám žehnal, já to cítil
a dílo se zdařilo.
JJJiž čtrnáctým rokem působíte
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jako farář v Lysé nad Labem. Jak
vás přijalo tamní společenství? Je
pro vás Lysá skutečným domovem?
Povolání do Lysé nad Labem mě
zastihlo ve Vídni. Pan kardinál Miloslav Vlk si mne zavolal do Prahy,
že v Lysé zemřel mladý farář otec
Tadeusz a že je třeba nastoupit na
jeho místo. Tak jsem byl ustanoven
administrátorem, později pak farářem v Lysé. V počátcích tam bylo
společenství 6–7 místních rodin,
v posledních osmi letech se sem
stěhuje omladina a farnost mládne.
Má už nějakých 20 rodin a víc žije,
to je pro duchovního radost. Duch
vane kam chce, o budoucnost farnosti nemám strach. Společenství
farníků pomáhá, aby farnost vzkvétala a pulzující život a svědectví živé
víry přitahuje. Jsem za to rád.
JJPosláním Řádu sv. Lazara je
pomáhat nemocným, strádajícím
a vězněným. Byl to ten hlavní motiv
pro rozhodnutí přidat si k náročné
práci faráře ještě duchovní službu
ve vězení?
Ano, ten motiv pro službu ve
vězení byl jednoznačný. Pán Ježíš
mimo jiné říká: „...a byl jsem ve vě-

zení a navštívili jste mě.“ Po třetím
roce mého působení v Lysé mě oslovil pan biskup Karel Herbst a já to
přijal jako výzvu k něčemu novému
ve své službě. A přiznám se, ač pro
mne začátky byly překvapující (a
stále jsou), že jsem se v této službě
našel – je to moje cesta s Ježíšem. Je
to už osm let, co jsem začal působit
jako dobrovolník, od září minulého
roku jsem oficiálně ustanoven vězeňským kaplanem.
JJVěznice Jiřice, kam docházíte,
je mužská věznice s ostrahou
s oddělením pro výkon trestu
s dozorem. Celková kapacita
věznice je 725 míst, z toho 534
míst je pro vězně s ostrahou, tedy
s přísnějším trestem. Asi celkem
deprimující místo, ne?
Právě že deprimující vůbec ne.
Dnes, když vstupuji do objektu věznice, tak jdu mezi své, kteří jsou
opravdu šťastní, že mají mezi sebou kněze. Psycholog, terapeut, to
je také služba, jenomže kněz jim
zpřítomňuje Krista a on uzdravuje,
odpouští, dává novou šanci, i kdyby
je celá společnost hodila takříkajíc
přes palubu.
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JJJaká byla vaše první návštěva ve
vězení? Jak vás odsouzení přijali?
Tehdy tam byl kaplan z Církve
bratrské, také dobrovolník, který
nám „představil terén“. Poznávali
jsme a viděli, že jsou jednotlivci, kteří touží, přímo prahnou po smíření,
chtějí začít znova, i kdyby měli ještě
ve svém životě padnout, nechtějí to
vzdát.
JJČasto tam bývají pěkní gauneři
už od pohledu. Není vám mezi nimi
trochu úzko? Jak si k nim vytváříte
pozitivní vztah?
Ono se to má tak, troufám si
tvrdit, že až z 60 % páchají kriminální skutky pod vlivem drog
nebo jiných psychotropních látek
a alkoholu. Nakonec i gauner se
může změnit v síle milosti, když
se jí otevře. Takové zázraky, které
činí Kristus uprostřed nás, mohu
v průběhu měsíců a let vidět. Pak si
jen vzpomenu, co říkal mistr apoštolům: „Uvidíte ještě větší věci.“
A je to tak. To bych musel být slepý,
abych to neviděl.
JJJak taková návštěva ve vězení
probíhá? Sloužíte tam mši svatou,
nebo je to spíše povídání o Bohu
a o víře?
Návštěva ve vězení probíhá
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tak, že od rána máme rozhovory
s odsouzenými, katechumenát,
poselství ve společenství, terapii.
Vrcholem dne je mše svatá a svátost smíření. Dnes jsme ve věznici kaplani dva, jáhen Robert a já.
Přímo v centru věznice máme tzv.
oddíl s programem rozšířeným
o pastorační a psychospirituální
péči pro odsouzené hledající duchovní hodnoty.
JJNemáte pocit, že někteří vězni
vás mají jen jako zpestření svého
pobytu za mřížemi? Nedělají si z vás
legraci?
Ano, můžou být takoví, kteří
to berou jako zpestření, ale vše je
v dobrovolném duchu, a pokud to
nemyslí vážně, velmi rychle svou
účast ve společenství ukončí. Ale
stejně, většinou poznají, že kněz
není žádný fanatik, že má porozumění, že chce pomoci, a proto
k nám mají úctu a váží si naší služby uprostřed nich.
JJO co se zajímají? Na co se ptají?
A co se jim snažíte sdělit vy?
O příběhy z dob dávno minulých,
svědectví světců – v našem vězeňském „refektáři“ jsou na stěně vyobrazeni sv. Maximilián Maria Kolbe,
farář Josef Toufar a nedávno blaho-

slavený biskup Óskar Arnulfo Romero. Rádi slyší, že světci byli také
jen lidé, i chybující, ale pracovali na
sobě, chtěli být ve službě těm „druhým“ a to je hodné následování.
JJJaké texty z Písma svatého jsou
nejvhodnější nebo na ně nejvíce
působí?
Třeba dnes, když odpovídám na
vaše otázky, bylo v evangeliu liturgie podobenství o rozsévači. Těší
mě, když pozorně poslouchají a po
mši svaté se ještě ptají. Boží slovo je
slovem života, to je síla, která přetváří, která zve.
JJÚčastní se bohoslužby jen ti
lehčí vězni nebo třeba i vrazi?
Účastníky jsou vězni napříč, jsou
mezi námi i vrazi a jsou vděčni, to
chci zdůraznit, za službu duchovního v tomto nápravném zařízení.
JJLitují někteří z vězňů skutečně
svých činů nebo litují hlavně sebe?
Jsou takoví, kteří litují sebe – pochopitelně jsou nevinní, to společnost je vinna... Ale na druhé straně
jsou mezi námi ti, kteří opravdu
přiznávají svou vinu a chtějí učinit
nápravu a pokání.
JJV roce 2010 vám zloděj na faře
v Lysé ukradl z pokladny skoro 200
tisíc, určených mimo jiné na opravu
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kostela v Kostomlatech. Poté vám
do očí drze tvrdil, že přišel nahlásit
sňatek. Nevzpomenete si občas mezi
vězni na tenhle případ?
To víte že ano, také si říkám, jak si
s tím ten človíček žije dál, jaký je asi
jeho životní příběh? Modlím se za
něj, ale i pro mne to byla lekce, která
mě naučila ještě intenzivněji doufat
v Pána – dopustí, ale neopustí, vždy
vám do cesty pošle přátele, kteří
v nouzi pomůžou, na které se můžete spolehnout. Když je Pán s námi,
čeho nebo koho se bát?
JJV mládí jsme četli knihu Dýka
a kříž od Davida Wilkersona
o mladých gangsterech, kteří uvěřili
a začali hlásat Krista. Myslíte, že se
takové zázraky opravdu dějí?
Mohu potvrdit, že ano. Od té doby
byly na základě různých originálních
příběhů sepsány jiné a také poutavé
příběhy, s jedním z gangsterů-autorů
jsem měl možnost se poznat v listopadu minulého roku. Pochází z Norska, jmenuje se Jan Eriksen a co nám
vyprávěl, to byla síla. Také je autorem
několika knih, ve kterých popisuje,
čím si prošel a jak Ježíš uzdravil jeho
život. I v prostředí „naší“ věznice probíhá po hledání období katechumenátu. Kolika takových „zrození k věčnému životu“ jsem již byl svědkem...
Pán uzdravuje, Pán zve, Pán s námi
počítá.
JJMohou vězni přistupovat
ke svátostem? Využívají toho?
Neočekávají někdy spíš jen
povzbuzení a psychologickou
pomoc?
Katolík v milosti posvěcující
může svobodně přistoupit k Eucharistii. Ve věznici Jiřice jsme dva
kaplani a psycholog je také katolík,
jsme sehraná parta, připravená po-
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moci. Já posloužím svátostí smíření,
kolega psychololog zase službou
rady z oblasti doprovázení. V mnoha případech se to osvědčilo, takže
i vedení věznice pohlíží na naši duchovní službu s úctou jako na prospěšnou věc.
JJJak vás přijímají dozorci?
Neprojevili někteří také zájem
o víru?
Pracovníci Vězeňské služby, i ti
uniformovaní, nás přijali do kolektivu. Někdy je to až překvapivé,
když se otevřou diskuse, jak prahnou, jak chtějí poznat, jak jsou
překvapení... To si pak musím říci:
„Vidíš, milost působí“. Je mezi nimi
spousta hledajících, ba dokonce
i na cestě poznání Krista.
JJKolik vězňů se asi na vašich
setkáních vystřídalo a kolik je těch
věrných, kteří chodí pravidelně?
Vězni se střídají poměrně často,
v určitých měsíčních intervalech.
Každý týden přijedou autobusy
s odsouzenými a my pak chodíme
na nástup a ptáme se, zda jsou mezi
nimi křesťané a zda mají zájem
o naši službu. Tak se to naše společenství pořád omlazuje. Ale těch
skalních, kteří jsou v našem oddíle,
je asi 16–19, na bohoslužby jich pravidelně přichází 38, ke svátostem
jich přistupuje pět a máme také tři
katechumeny.
JJStalo se, že by vás někteří
vyhledali i po propuštění z vězení?
Ano, stalo a teď se to stává již
pravidelně. Někteří se i usadí v našem městě a založí rodiny. A jeden
už dokonce pravidelně přichází do
společenství.
JJMáte nějakou konkrétní
zkušenost, která vás ve vězení
hodně potěšila?

Loni v říjnu měla maminka jednoho z odsouzených, upoutaná na
lůžko v domově důchodců, velké
přání – vidět se ještě se svým jediným synem. Ale vedení věznice ho
nechtělo pustit, leda s ozbrojenou
eskortou. My jsme se opakovaně
přimlouvali u pana ředitele a on nakonec souhlasil – syn přijel za svou
maminkou v doprovodu vychovatele a duchovního, smířil se s ní
a maminka druhého dne skonala.
Smíření syna s matkou bylo velice
dojemné a nakonec i pan ředitel
uznal, že takové momenty sehrávají
v životě člověka důležitou roli, i na
cestě obrácení a nápravy jeho jednání.
JJSetkal jste se naopak někdy
s odporem nebo nenávistnými
reakcemi vůči víře a Bohu?
Ano, i nenávist je tam znatelná
a viditelná, ale když třeba někteří
odsouzení pokřikují, že jsou satanisti, časem je jejich kolegové usměrní,
ať toho nechají a neblbnou. Kněz je
i v tomto prostředí ctěn a brán jako
ten, který vnáší pokoj a usmíření.
Alespoň to tak cítím.
JJKde čerpáte energii na náročnou
službu ve vězení?
Jako křesťan, před vystavenou
Nejsvětější svátostí, ale i v přírodě,
v hudbě. A také pookřeju, když se
sejdu s kamarády a přáteli ve společenství, to je pak taková síla, že človíček s novým elánem a především
s úsměvem na tváři jde prožívat další dobrodružství s Pánem.
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Příběh Poradny sv. Apolináře/9

Listinář Řádu sv. Lazara
ve Svaté zemi

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

Ohlédnutí za rokem 2018 a plány na letošek

Mgr. Jan N. Adámek, SBLJ (regesty) – Zdirad J. K. Čech, KCLJ (kresby znaků)
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XXXII.
1216, 1. září
Rupin (Rupinus), kníže antiochijský,
syn knížete Raimunda Rata, pro
spásu duše své, svého otce a všech
svých živých i zemřelých předchůdců, potvrzuje donaci svého děda,
antiochijského knížete Bohemunda
(Boamundus), který daroval a svěřil
svým bratřím, totiž malomocným,
kteří přebývají za branou svatého
města Jeruzaléma a všem bratřím
v témže místě, kteří zde dobrodušně slouží Bohu (fratribus suis, scilicet leprosis qui manent extra portam
civitatis sancte Jerusalem et omnibus
ejusdem loci fratribus ibidem Deo famulantibus bono animo), který jim
daruje na věky každoročně v měsíci
září tisíc úhořů z oněch, k nimž má
právo uvnitř i vně hradeb Antiochie.
Svědkové: Acharius senešal Antiochie; podkoní Mansellus; maršálek Thomas; Julianus Jaunus, antiochijský číšník, komoří Symon;
Willelmus de Hassard; Amauricus
de Crosi; Pontius Lombardus; Anfredus de Margato; Americus de
Rodanos.
Dáno
rukou Rupinova
kancléře Jordana.
XXXIII.
1226, březen
Jan z Ibelinu
(Johannes
de
Hibelino), pán
Bejrútu (Berriti
dominus),
potvrzuje donaci,

XXXIV.
1228, říjen, v Akkonu
Císař Fridrich II., král jeruzalémský a král sicilský, v touze zajistit
příjmy posvátnému domu Svatého
Lazara (sacre domui Sancti Lazari)
potvrzuje a obnovuje privilegium,
jež mu předložili bratr Gualterus
de Novo Castello, mistr domu Svatého Lazara v Jeruzalémě a konvent
téhož domu (magister domus Sancti
Lazari in Jerusalem et conventus ejusdem domus), kterýmžto privilegiem
kdysi Humfroi (Haimfridus), syn
Humfroi mladšího, se souhlasem
a vůlí svého pána knížete Rainalda,
obdaroval řečený dům Svatého Lazara (je inserován text listiny číslo
XXIX).
Svědkové: Balianus, pán Sidonu; podkoní Odo de Montebeliard;
Johannes de Hibelino; Guarnerius
Alemannus a mnozí další.
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kazy, exekuce a insolvence). Opakují se dotazy z rodinného práva. Ve
dvou případech proběhla úspěšně
rodinná mediace. Výsledkem bylo
sjednání dohody rodičů o úpravě
poměrů k dítěti po rozvodu manželství. S pomocí Centra sv. Basila
byla sjednaná dohoda schválena
soudem. Díky zprostředkovanému
vyjednávání se také podařilo smířit
rodiče ve sporu o výživné.
V programu Centra sv. Basila
v roce 2018 je k 1. 2. 2019 celkem
10 mužů a 6 žen, z toho jeden muž
a pět žen nepatří mezi závislostní
pacienty. Jedná se o osoby se sociálním znevýhodněním nebo s vážným zdravotním omezením, např.
rotný Stanislav K., bývalý aktivní
voják po těžkém úrazu. V programu jsou dvě mladé ženy pečující
o malé dítě. Jedna z nich je neslyšící. Podpora klientům poradny
a centra spočívá kromě právního
poradenství také ve zprostředkování komunikace, zejména se soudy,
exekutory a insolvenčními správci.
Klientům poradny a centra je umožněno za individuálních smluvních
podmínek právní zastoupení před
soudem civilním anebo trestním,
popř. při úkonech trestního a správního řízení. U šesti osob (4 muži
a 2 ženy) je sjednána podpora
v rámci exekučního řízení, u pěti
osob (4 muži a 1 žena) v řízení insolvenčním. Na řádovém dnu 2018 jste
se mohli s některými z nich v doprovodu maminek potkat.
V loňském roce jsme společně
zažívali radost, ale také smutek

a zklamání. Dvě naše „apolinářské
děti“ se musí vyrovnat s recidivou.
Někteří se k drogám vrátili, aniž by
léčbu dokončili. Pan Vladimír odešel s tím, že ho volá makové pole.
Jiného našeho svěřence recidiva
vrátila do odvykací léčby v komunitním centru. Abstinoval od silné
drogové závislosti zdárně více jak
dva roky. Věřil, že závislost překonal. Těšil se z obnovení rodinných
vazeb s maminkou. Chtěl jít na vysokou školu. Vše vypadalo slibně,
ale drogy nad ním pro tentokrát
zase zvítězily. Nevzdal se. Držme
mu palce. U jiné osoby si vybrala
svou daň touha zahrát si (spíše toužebné přání vyhrát) a v herně skončily těžce vydělané a nastřádané peníze. Někteří bojují s insolvencí, jiní
s depresí a obtížnými rodinnými
vztahy. Jejich příběhy jsou barvité.
Stanislav omezil kouření a vrací se
mu hlas. Věří, že zase začne zpívat.
Poprvé po mnoha letech to nečekaně zkusil v našem řádovém kostele.
Rád by si tam přišel zazpívat častěji,
až se mu zhojí noha po vážné operaci a zotaví se z chřipky, která je pro
bývalé pacienty adiktologie zrádná
a nebezpečná.
S lidmi zapojenými do programu Centra sv. Basila anebo s jejich
blízkými máte příležitost se čas od
času potkat v našem kostele nebo
na Josefském sympoziu, kterého se
v předchozích letech někteří účastnili nebo pomáhali s přípravou a zajištěním. Všichni jste srdečně zváni.

JUBILEJNÍ X. ROČNÍK JOSEFSKÉHO SYMPOZIA
Umění odpočívat – cesta ke klidu a štěstí

Zámek Křtiny, Křtiny u Brna, 15. 3.–17. 3. 2019
Program:
Pátek 15.3.
Příjezd účastníků
18.00 hod.
Společenský večer – vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice
19.00 hod.
Ohlédnutí za předchozími ročníky
Sobota 16. 3. Sobotní josefské sympozium
9.30 – 17.00 hod.
Základní program, doprovodné aktivity
10.00 hod.
Umění odpočívat – cesta ke klidu a štěstí
Přihlášky a více informací na www. josefske-sympozium.cz.
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XXXI.
1186, 30. října
Adam Veliký (Adam Magnus), obyvatel dvorce Svatého Jiljí (habitator
casalis Sancti Egidii), se souhlasem své manželky Floraty a svého
syna Balduina, pro spásu své duše
i svých bližních svěřil a předal Bohu
a malomocným Svatého Lazara
v Jeruzalémě (leprosis Sancti Lazari
de Jerusalem) z jakési své vinice, totiž z rostlin na jakémsi kusu země
s ročním výnosem XXV liter vína
a z jiné vinice, kterou má u Bílé
země (ad Terram Blancam) XXV liter. Ustanovuje pro lepší zajištění,
aby také všichni budoucí držitelé
těchto vinic platili ročně malomocným u svatého Lazara L liter vína.
A z jiné vinice, která leží nad zemí
(pozemkem) Chanteperditz (?), již
drží Vilém Veliký (Guillelmus Magnus) XXV liter vína, které řečený
baron svěřil a předal týmž malomocným. Toto jsou Vilém Veliký, jakož i Robert Evronův povinni dávat,
jakož i kdokoliv, kdo po nich bude
onu vinici držet. Protože Adam Veliký neměl pečeť, požádal kanovníky
Chrámu Božího Hrobu, aby na stvrzení připojili pečeť svoji (canonicos
ecclesie Dominici Sepulcri domus sue
sigillum apponere rogavi).
Svědkové z obyvatel dvorce
Svatého Jiljí: Gwillelmus Magnus;
Adam mladší; Robertus Evronis;
Hugo štítař. Za přítomnosti bratra
Bernarda, mistra domu malomocných Svatého Lazara (fratre Bernardo, domus leprosorum Sancti Lazari
magistro existente).

kterou učinil Gualterius Brisebarre,
někdejší pán Bejrútu, který daroval domu malomocných Svatého
Lazara (leprosorum Sancti Lazari Jerosolimitani) deset saracénských byzantů ročně, vyplácených z příjmů
z Bejrútské brány. A protože v onom
původním privilegiu nebyl uveden
žádný termín pro splácení této renty, ustanovuje jej na Velikonoce.
Svědkové jsou: R. de Mimars;
Thomas de Retel; Girardus Liece;
Clemens de Gibelin; Baldouinus de
Gibelin; Henricus Pingre; Guillelmus Arneis.

předchozích článcích
jsem v této rubrice seznamovala členy a příznivce
řádu s činností Poradny
sv. Apolináře, která pod
patronátem řádu působí na klinice
adiktologie VFN 1. LF UK nepřetržitě od ledna 2015. V loňském roce
jsme poradnu rozšířili o Centrum
sv. Basila, jehož náplní je poskytování dlouhodobé odborné pomoci
osobám zařazeným do programu.
Centrum vzniklo na základě Memoranda o spolupráci podepsaného
k 1. 5. 2018 mezi řádem a ESI, o.p.s.
V říjnu 2018 bylo centrum v Praze společně úspěšně představeno.
Chev. Zdirad Čech mu namaloval
znak s atributy sv. Basila, jednoho
z řádových patronů. Nemalý podíl
na přípravě prezentace v pražské
kavárně U sv. Ludmily měli bývalí
klienti poradny a účastníci programu Centra sv. Basila. Od VFN jsme
pro účely poradny na konci roku
získali nové multifunkční zařízení
s tiskárnou, skenerem a kopírkou.
Obnoveno bylo i oprávnění pro užívání internetového připojení.
V roce 2018 Poradna sv. Apolináře fungovala pravidelně, stejně jako
v předchozích letech, každý pátek
od 10.00–13.00, v celkovém rozsahu
144 hodin odborné poradenské činnosti. V průběhu roku s poradnou
vypomáhaly dvě studentky práv.
Jedna z Brna, druhá z Prahy. Studentka Jana studia úspěšně ukončila a odjela na zahraniční stáž. Studentka Barbora postoupila o ročník
výše a rozhodla se více času věnovat
závodnímu tancování. V každém
případě jí patří veliký dík za pomoc,
jak v poradně, tak při formování
Centra sv. Basila.
V roce 2018 byly služby poskytovány většinou opakovaně celkem
21 hospitalizovaným pacientům.
Dále jednomu v léčbě ambulantní
a jedna osoba byla z řad zaměstnanců kliniky. Řešené případy se
týkaly převážně trestné činnosti
a řešení zadluženosti (platební roz-

Rozdělení řádů sv. Lazara a Panny Marie z Hory Karmel
Zdirad J. K. Čech, KCLJ, herold ČVP

V

roce 1765 zemřel Ludvík
z Bourbonu, francouzský
dauphin z Viennois, bratr
krále Ludvíka XV., a titul
dauphina přešel na jeho nejstaršího
syna Ludvíka Augusta (*1754), vévodu z Berry, od roku 1757 velmistra
spojených rytířských řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma. A protože začala
dauphinova příprava na převzetí
trůnu a přibývalo mu povinností
i hodností, mohl splnit toužebné
přání svého mladšího bratra Ludvíka Stanislava Xavera z Bourbonu,
hraběte z Provence (*1756) a se souhlasem krále Ludvíka i papeže Klementa XVIII. mu v roce 1773, loni
v prosinci tomu bylo dvě stě čtyřicet pět let, hodnost svatolazarského
velmistra postoupil.
Nový velmistr byl instalován 17.
prosince při velkolepé slavnosti
v kostele sv. Ludvíka. Aby zvýšil prestiž svého řádu, rozhodl o významných změnách v jeho stanovách.
Řád Panny Marie z Hory Karmel
osamostatnil s tím, že bude nadále
sloužit jako vyznamenání pro výtečné absoloventy Vojenské školy
(l’École militaire) a jeho karmínově
smaltovaný osmihrotý kříž se bude
nosit na karmínové stuze v knoflíkové dírce. Rytíři Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma měli pro příště
pocházet v deváté generaci z vojenské šlechty (u řádových prelátů měl
jejich otec dvacet let sloužit v armádě nebo být zabit v bitvě) a řád měl
být udělován ve dvou třídách. První
třída měla být se zeleným nákrčním
křížem na zelené stuze a na prsou se
zeleným flitrovým a dracounovým
křížem (s vyšitým řádovým heslem
ATAVIS ET ARMIS), druhá třída jen
s nákrčním křížem.
Ale už za patnáct let měli všichni
dobrou budoucnost za sebou. Král
Ludvík XVI., bývalý velmistr svatolazarského řádu, byl prohlášen
za občana Kapeta a sťat, velmistr
Ludvík Stanislav Xaver odešel do
exilu a odtud prohlásil za nového
krále Ludvíka XVII. svého synovce
dauphina Ludvíka Karla, ale ten se
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o nové hodnosti asi ani nedozvěděl,
protože ho, destiletého, utýrali bitím a hladem jacísi venkované, jimž
to dovolil týž revoluční konvent,
který jeho otce poslal pod gilotinu.
Sám velmistr se posléze prohlásil
za krále Ludvíka XVIII., vrátil se a
panoval, hodnost velmistra svatolazarského řádu si ponechal. Po jeho
smrti přešla na třetího z bratří, Karla Filipa, hraběte z Artois, který se
stal králem Karlem X., a zůstala mu
i v exilu, z něhož se už domů nevrátil. V roce 1836 zemřel na choleru a
je pohřben u františkánů ve slovinské Nové Gorici.

Panny Marie z Hory Karmel
a svatého Lazara z Jeruzaléma
před jejich reformou, tedy po
roce 1773.

3. Znak velmistra Ludvíka Stanislava Xavera (příštího krále
Ludvíka XVIII.), hraběte z Provence (od narození), jako vévody
z Anjou (1771), vévody z Alensonu
(1774) a vévody z Brunoy (1777),
podle nedatovaného žetonu,
s kolanami Řádu svatého Lazara, Zlatého rouna (španělského),
Řádu svatého Michaela a Řádu
Svatého Ducha (od křtu).

z Anjou (*1755, král Ludvík XVIII.
1814, 1815–1824) a vpravo Karel Filip, hrabě z Artois, vévoda
z Mercœur, (*1757, král Karel X.
1824–1830, †1836 v exilu).

5. Znak pana Marka Antonína
de Noe, biskupa v Leskaru, církevního komtura, prvního řádového preláta přijatého po reformě Řádu velmistrem Ludvíkem
Stanislavem Xaverem v roce
1779. Jeho otec, Marek Roger de
Noe, baron de L’Isle byl majitelem pluku královského vojska

1. Znak prince Ludvíka Augusta,
dauphina z Viennois (de France,
příštího krále Ludvíka XVI.) jako
velmistra spojených řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého
Lazara z Jeruzaléma, tedy mezi
lety 1765 a 1773.

2. Znak prince Ludvíka Stanislava Xavera (příštího krále Ludvíka
XVIII.), hraběte provensálského,
jako velmistra spojených řádů

a vojenským velitelem provincie
Guyenne na jihozápadě Francie.

6. Znak pana Víta Ondřeje Petra
de Laval-Montmorency, 1. vévody
de Laval, 1. barona de la Marche,
markýze z Lezay, barona z Arnacu, atd., prvního rytíře reformovaného Řádu svatého Lazara.
Chtěl-li mladý velmistr proměnit svůj řád v nejvyšší vojenské
vyznamenání, těžko mohl nalézt
lepšího kandidáta pro první promoci. Pocházel z rodiny, jež dala
Francii generace vojáků, dokon-

ce postupně dvanáct maršálů,
prošel vítězně mnoha bitvami,
samozřejmě nosil královské řády
(Svatého Michaela a Svatého
Ducha). Nepřežil revoluci.

7. Znak pana Ludvíka Hyacinta
Jindřicha Alphonse de Plantade
(někdy je psán d’Alphonse), prvního rytíře osamostatněného
Řádu Panny Marie z Hory Karmel. Zůstal v armádě, později
byl odměněn řádem Čestné Legie, vstoupil do Maltského řádu.

doporučujeme
Archiv český XLIII
Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis
1407–1410 comparata, editor
Mgr. Jan Adámek, Filosofia, Praha 2018.
Pod tímto názvem vyšla edice dochovaných akt úřadu korektora
kléru při pražském arcibskupství
z počátku 15. století. Náročné editorské práce se ujal cfr. Mgr.
Jan Adámek, SBLJ, zástupce
ředitele Prácheňského muzea v Písku, který je současně velitelem tamní delegace
Řádu sv. Lazara. V rámci ediční řady Archiv český knihu vydalo
Centrum medievistických studií,
společné pracoviště Filosofického
ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Edice před-

4. Znaky tří bratří, synů Francie,
kteří se postupně stali velmistry
Řádu svatého Lazara a francouzskými králi, ačkoliv jejich otec,
Ludvík Francouzský, dauphin
z Viennois, nenosil ani řádovou
kolanu, ani královskou korunu:
vlevo Ludvík August, vévoda
z Berry (*1754, dauphin 1765, král
Ludvík XVI. 1774–1792, popraven), uprostřed Ludvík Stanislav
Xaver, hrabě z Provence, vévoda
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stavuje poměrně unikátní materiál
– jediný dochovaný svazek akt úřadu korektora kléru, z let 1407–1410,
tedy z druhé poloviny episkopátu
arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házm
burka (1403–1411). Funkci korektora, tedy de facto trestního soudce
pro duchovenstvo, zřídil v pražské
arcidiecézi Arnošt z Pardubic a také
ustanovil prvního nositele tohoto
úřadu. Korektor měl poměrně širokou pravomoc, některé kompetence převzal od arcijáhnů. Šlo o zcela
specifický úřad pražské arcidiecéze,
který neměl ve středověké Evropě
obdoby. Zanikl se začátkem husitských bouří.
Kniha byla slavnostně představena 7. února 2019 na Arcibiskupství
pražském.
—red

17

18

V lednu 2019 byla na základě dobrých zkušeností moravské komendy se spoluprací s Korunkou
Luhačovice založena její sesterská
organizace – Korunka Velké Losiny.
Jejími zakládajícími členy jsou paní
Veronika Záhorská, CompLJ, chev.
Karel hr. Mornstein-Zierotin, KLJ-J,
Karla hr. Mornstein-Zierotinová,
CompLJ a Martina sv. p. Podstatzká–
Thonsern z Prusinovic, manželka
chev. Richarda sv. p. PodstatzkéhoThonsern z Prusinovic, KLJ-J.
Cílem organizace je pomoci nemocným a sociálně vyloučeným
dětem a seniorům v Olomouckém
kraji. Prozatím se uskutečnily dvě
akce. Paní Veronika Záhorská předala v lednu vánoční nadílku dětem
z dětských domovů v Černé Vodě,
Jeseníku a Šumperku a paní Karla
Mornstein-Zierotin předala v polovině ledna dárky dvěma dětským
domovům na Jesenicku. Dary od Korunky Velké Losiny si vyzvedl Filip
Haltmar, ředitel Dětského domova
a Školní jídelny Jeseník a část předal
do dalšího dětského domova. Ostatní věci jsme odvezli do Dětského
centra Ostrůvek v Šumperku. Zatím
nás naleznete zde: www.facebook.
com/korunkakorunkapomaha/.
Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
velitel moravské komendy
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FOTO Klára Mágrová

Ve čtvrtek 7. února proběhla v ambitu Lorety v Rumburku vernisáž
výstavy fotografiií z Camina na
kolečkách, které v roce 2017 uskutečnila skupina poutníků pod patronací českého velkopřevorství.
Vernisáže se zúčastnili hlavní aktéři poutě Honza Dušek a Petr Hirsch
(oba CompLJ), kteří vyprávěli
o svých prožitcích na Caminu na
kolečkách a promítli některé scény
ze stejnojmenného dokumentárního filmu.
Výstava v ambitu Lorety v Rumburku (Tř. 9. května 149/27) je přístupná od úterka do soboty 9–16
hodin do 31. března.
—red

Camino vystavuje v RumburkuI

Svatý Kajetán pod lazariánskou vlajkou

FOTO: samuel truschka

Korunka se rozrůstá

V prosinci bylo oblíbené čtení v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech vystřídáno dvěma předvánočními
událostmi uspořádanými ve spolupráci s českým velkopřevorstvím – tradičním koncertem souboru Musica
da Chiesa a v pořadí již pátým adventním dobročinným
bazárkem. Nakupující si mohli na bazárku vybrat z velkého množství věcí darovaných zaměstnanci i přáteli nemocnice – oblečení, obuvi, hraček, knih, bižuterie, doplňků do domácnosti nebo kabelek. Kuriozitami byly zcela
nový cestovní kufr a nové sáňky – obojí prodáno. Za řád
se zúčastnila Kamila Malinská, DLJ, která zorganizovala
sbírku ve škole a mateřince v Líšnici u Mníšku pod Brdy
a přivezla na bazárek mnoho krásných věcí. Výtěžek bazárku činil 11 383 korun, tedy více než v předchozím roce.
Bude věnován na koncerty pro pacienty nemocnice.
V lednu a únoru se v Opařanech uskutečnily další dva
díly seriálu Čteme s přáteli dětem v nemocnici. Ve čtvrtek
31. ledna byla milým hostem známá herečka Bára Štěpánová, v úterý 19. 2. dětem četla a vyprávěla herečka Jana
Plodková.
prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka DPN

FOTO archiv moravské komendy

Bazárek byl zase úspěšnější

zprávy z komend

FOTO DPN OPAŘANY

zprávy z komend

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána stojí
ve střední části Nerudovy ulice na
Malé Straně. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století, za Josefa II.
byl málem zbořen. V 19. století ho
získala Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele (redemptoristé). V roce
1950 řeholníky vyhnali komunisté, kostel byl redemptoristům vrácen až v roce 2005. V červnu 2018
uzavřelo české velkopřevorství
s redemptoristy dohodu o užívání
kostela. Bude mít v kostele své sídlo
a může ho využívat pro potřeby
řádu. V prosinci 2018 začalo postupné přebírání kostela – proběhl první
větší úklid, oprava dveří, osvětlení
a zabezpečení. V sobotu 22. 12. jsme
v kostele zpívali roráty a vyslechli
výklad prof. Jana Royta, KLJ, o architektuře a výzdobě kostela. Od
poloviny prosince je ve sv. Kajetánu
každé úterý od 17.00 sloužena mše
svatá, v postním období přibude
křížová cesta od 16.30. Od 16. února se v kostele opět konají sobotní
koncerty. Pražská komenda chystá
důkladný „jarní úklid“, informace budou včas rozeslány. Hlavním
úkolem je příprava kostela na slavnostní oficiální předání 22. května.
V 17.00 začne slavná mše svatá za
účasti pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky, při níž zazní Missa Kajetána, kterou v tomto
kostele před 60 lety složil náš spolu-
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bratr F. X. Thuri, KLJ. Poté provinciál redemptoristů symbolicky předá
klíče od kostela našemu velkopřevorovi. Členové řádu s rodinami, přátelé a příznivci řádu jsou samozřejmě
zváni na mši svatou i na pohoštění

v reprezentačních prostorách Arcibiskupství pražského. Pozvánky budou včas rozeslány. Více informací
o kostele najdete na novém webu
www.svatykajetan.cz.
Petr J. Řehoř, GCLJ, kancléř
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heraldické střípky

Baron Alberto Palumbo
(OSLJ 1930)
Na modrém štítě stříbrná holubice
s olivovou ratolestí v zobáku, vše přirozených barev. Pod štítem podložen
zelený zlatě lemovaný svatolazarský
kříž ovinutý svatolazarskou rytířskou
dekorací.
O některých rytířích Řádu svatého Lazara by bylo možné napsat
knihu, o jiných nevíme skoro nic.
Barona Alberta Palumbo jmenuje
velkokancléř Guy Coutant de Saisseval ve svém seznamu rytířů, kteří se v roce 1935 sešli na generální
kapitule, když velmistrem byl princ
François de Bourbon, vévoda sevillský a jeho koadjutorem princ
François de Bourbon et Bourbon
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Romolo (Romulus) Pavan
Colonna (OSLJ 1930)
Dělený štít, v horním modrém poli
zlatá lilie, dolní pole třikrát červeně
a stříbrně kosmo dělené. Krydla
vpravo modrá a zlatá, vlevo červená
a stříbrná. Pod štítem podložen zelený
zlatě lemovaný osmihrotý svatolazarský kříž ovinutý dvěma stuhami
s rytířskými dekoracemi, zprava svatolazarskou a zleva mercedářskou (na
červené stuze bíle smaltovaný tlapatý
kříž, na středovém medailonu znak
mercedářů).
Pan Romulus Pavan Colonna
z původně padovské, v Benátkách
usazené rodiny se zúčastnil svatolazarské generální kapituly v roce
1935, ale jeho pole působnosti bylo
širší. Měl podíl na snaze oživit rytířskou část mercedářského řádu jako
Svrchovaného královského vojenského řádu Panny Marie della Mercede (Milosti), který uznával španělský i italský královský dům (po
polovině minulého století i Italská
republika), ale papežského uznání
se dostalo jen jeho řeholní větvi,
založené pro vykupování křesťanských zajatců, řazené mezi žebravé
řády.

Připravuje Croix Amaranth

Filip Antonín Rigaud baron
z Vaudrevil (*1693, OSLJ 1717,
†1742) a Jan R. vikomt z V.
(komtur OSLJ 1716)
Na stříbrném štítě červený korunovaný lev obklopený devíti červenými
štítky se stříbrným břevnem. Pod štítem zeleně a fialově čtvrcený osmihrotý kříž spojených řádů Panny Marie
z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma, ovinutý jejich kolanou.
Dva bratři z vojenské rodiny Rigaudů z Vaudrevil, kanadští rodáci,
synové markýze Filipa, královského
guvernéra Québecu, studovali na
vojenské škole v domovské Francii
a odznaky spojených řádů Panny
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara z Jeruzaléma obdrželi rok po
sobě. Zatímco Jan ve vojenské kariéře dosáhl vysokého postavení (a velkokříže řádu svatého Ludvíka, jako
i mnozí jiní muži jeho rodu), plukovník Filip Antonín se zúčastnil francouzské okupace Prahy v roce 1742,
při níž byl zasažen pražským střelcem a jeho kosti čekají na vzkříšení
na hřbitově u kostela svatého Karla,
z jehož kláštera si Francouzi udělali
velitelství a v jehož sklepech našli
a vypili zásobu vzácných vín.
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Blahopřejeme
J. M. can. Mgr. Jiří Hladík Ocr.,
ECLJ, byl 13. února 2019 na zasedání sídelních kanovníků
svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích po uplynutí pětiletého
mandátu opět zvolen proboštem
kapituly. Ke znovuzvolení mu
blahopřál také velmistr a velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenicz.

Foto: Dominik Faustus
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Stavaři podpořili Tříkrálovou sbírku

Spolubratr Ing. Milan Čejka, SBLJ, stavební inženýr a pedagog, uspořádal také letos
Tříkrálovou sbírku ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, jejímž je členem. Sbírka vynesla 9 000 korun. Výtěžek bude věnován na řádové dílo
českého velkopřevorství.
—red

Putování za poznáním

Poutník Petr Hirsch, CompLJ, si vás dovoluje pozvat na některou z poutí, které v letošním roce
organizuje. Poutě jsou většinou několikadenní a mají vždy duchovní rozměr. Podrobnější informace se dozvíte na Petrově Facebooku (www.facebook.com/poutnikpetr) a webu (www.pout.
eu), kde se můžete předregistrovat a žádná pouť vám neunikne. České velkopřevorství Řádu sv.
Lazara v letošním roce přejímá záštitu nad Petrovou poutí do Číhoště k uctění obětí komunismu (27.–28. 6.).
Letošní poutě s Petrem Hirschem:
 26. 4.–5. 5. – Velikonončí pouť z Opavy přes Svatý Kopeček u Olomouce na Svatý kopeček nad
Mikulovem
 9.–11. 5. – Via Sacra z Rumburku přes Žitavu do Hejnic
 30. 5.–2. 6. – Beneﬁční pouť pro Domov sv. Josefa po východočeské svatojakubské cestě
z Broumova do Žirče u Dvora Králové nad Labem
 13.–16. 6. 2019 – První jeruzalémské putování – trasa bude upřesněna
 27.–28. 6. 2019 – Extrémní 100 km pouť za 24 hodin – Praha – Číhošť k uctění obětí komunismu
 4.–21. 7. 2019 – 4. etapa putování do Santiaga (Švýcarsko)
 21.–24. 8. 2019 – Cyrilometodějské putování z Trenčína na Velehrad
 5.–8. 9. 2019 – Děkovná pouť do Skoků k Panně Marii Pomocné ze Skoků – www.skoky.eu
 18. 10.–3. 11. 2019 – Palestina – Jeruzalém (uzavřená „průzkumná“ skupina)
 14.–17. 11. 2019 – Pouť za Svobodu z Prahy do Číhoště
 28. 11.–1. 12. 2019 – Adventní pouť na Velehrad – trasa bude upřesněna
—red

Piero della Francesca (1417–1492), Křest Kristův, tempera na dřevě, 167 × 116 cm, cca 1450.
National Gallery, Londýn

