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Vážení spolubratři a vážené spolusestry,

vážení přátelé a příznivci Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského,

po více než dvou letech se společně setkáváme nad stránkami časopisu 
Reunion. Jeho smyslem je informovat řádové členy i širší veřejnost  
o společenství řádu sv. Lazara Jeruzalémského a jeho činnosti.

Úvodem mi dovolte stručné zamyšlení.

Máme za sebou velmi náročné období plné bouřlivých emocí, různorodých 
nařčení a osočování, které nás ve svém důsledku přivedly k novým 
zkušenostem, a samozřejmě se odrazily i na fungování řádu.

Všichni víme, že emoce jsou nedílnou součástí našich životů, díky nim je 
naše lidská existence naplněná radostí, nadšením, vírou, ale i smutkem a 
jejich prostřednictvím vnímáme život, v němž se často obě roviny prolínají. 
Jedna je součástí druhé a obě tvoří ve výsledku jeden celek.  
I do společenství jako je náš řád emoce patří, nakonec jsme to my všichni, 
kdo ho tvoří a čas od času je dobré emoce vyjádřit. Jediným kritériem je 
však z působ a forma jejich projevu.

Nejen posledních dva a půl roku v našem řádu ukázalo, že život je 
nekonečná a nikdy nekončící “škola”! Stále znovu čelíme jeho výzvám  
v různých podobách a stále znovu se učíme jak nejlépe obstát.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského je řádem rytířským, 
jehož podstata a fungování jsou založeny na křesťanských hodnotách 
vyjádřených v desateru. Jimi jsou vyjádřeny základní principy lidské 
existence. Vypadá to, že na jejich respektování není nic složitého, ale  
i události v našem řádu v posledních dvou a půl letech svědčí o tom,  
že tak snadné to není.

Pokusme se v našem řádovém společenství v dalších etapách jeho působení 
ještě více dbát na tyto křesťanské principy, protože pomáhat těm, kdo si 
sami pomoci nemohou či neumí, je především veliká odpovědnost.

Pokusme se být nositeli a hlasateli těchto principů a to především našimi 
skutky a činy.

Pokusme se žít naší křesťanskou víru a neztrácet naději, jestliže se někdy 
odchýlíme.

Pokusme se nebát se života a radovat se z každého okamžiku tohoto 
daru, jenž nám byl svěřen.

Pokusme se ještě více důvěřovat Pánu.

Pokusme se ještě více milovat život.

Atavis et Armis!
Dame Kamila Malinská, DCLJ

kancléřka českého velkopřevorství

Vážené dámy, ctění rytíři, 
důstojní pánové v kněžské službě, drazí přátelé

v těchto dnech se scházíme, abychom společně pracovali na obnově 
úcty a respektu ke starobylým principům a vznešeným tradicím 
Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

Během několika těžkých minulých let se našemu českému 
velkopřevorství úspěšně podařilo vyrovnat s mnoha problémy 
a nežádoucími faktory, které znevažovali naše dobré jméno
a omezovali hladké fungování řádu.

Svět se neustále mění, a my jsme znovu a znovu nuceni přizpůsobovat 
se jeho realitě, avšak přitom nadále musíme pevně hájit základní principy 
řádu tak, jak jsou zakotvené v naší ústavní listině.

Do budoucna se tedy znovu řiďme těmito neměnnými zásadami našeho řádu:

- Lži a krádeže nemají mezi námi místo.
- Nespekulujeme ani finančně, ani nikterak jinak.
- Osobní prospěch a střet zájmů nikdy nebudou naším mottem.
- Nešíříme pomluvy o našich bratřích a sestrách s úmyslem poškodit jejich pověst.
- Jsme loajální katolíci, kteří se drží učení, tradic a dogmat svaté katolické Církve.
- Jsme hrdí na to, že jsme byli uznáni jako katolický rytířský řád.
- Naše přísaha věrnosti a úcty k řádu, a k jeho představeným je povždy platná.

Buďme tedy v tomto duchu připraveni na dobu plnění nových výzev.

Všude ve světě panuje zmatek. Církev hledá nové cesty, jak naplňovat myšlenky Evangelia a hlásat jej po celém 
světě, avšak přitom zůstat v pastorační realitě pro dnešní svět. I ve společnosti existuje velký strach z neznámého. 
Nově zaváděná legislativa v mnoha zemích vytváří právní i lidské konflikty, ať již jsou to otázky humanitárního 
či sociálního charakteru, či například role žen ve společnosti, v Církvi, a v řádech. Velmi aktuálním tématy jsou 
stále také problematiky rasismu či uprchlíků. Všechny tyto záležitosti se úzce dotýkají i našeho řádu, a jejich 
řešení je provázáno s tradicí.

Jsem zcela přesvědčen, že všichni máme dostatek zkušeností a kvalit, abychom, s Boží pomocí, společně všem 
těmto a dalším budoucím výzvám dokázali úspěšně čelit.

Máme přece čisté ruce a nemáme co skrývat. Naše mysli i srdce jsou otevřené celému světu.

Atavis et Armis!
J.Exc. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ-J, K.C.S.G.

50. velmistr Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
velkopřevor českého velkopřevorství



7. prosince oslaví své 68. narozeniny generální 
vikář našeho řádu a probošť kapituly u sv. Štěpána 
v Litoměřicích J.M.can. Jiří Hladík, O.Cr, ECLJ. 
Do dalších let mu přejeme mnoho spokojenost  
a v modlitbě vyprošujeme hojnost Božího požehnaní 
v jeho neúnavné práci pro náš řád i celou Církev.

Dne 24. listopadu oslaví své narozeniny Dáma Jana 
Tetourová, DLJ, almužnice našeho řádu. Naší 
vážené sestře srdečně gratulujeme, a přejeme mnoho 
radosti ze života i mnoho sil při plnění nelehekých 
výzev, které s sebou náročná služba almužnice přináší.

Dne 3. října 2021 dosáhl významného jubilea šedesáti 
let života J.Exc. Ondřej Vanke, GCLJ-J, emeritní 
baili našeho řádu. K tomuto jeho slavnostnímu dni 
srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho 
úspěchů v osobním, pracovním i řádovém životě. AD MULTOS ANNOS!AD MULTOS ANNOS!

NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI

Dne 12. října 2021 oslavil své 68. narozeniny Chev. 
Tomáš Hlaďo, KLJ, emeritní špitálník českého 
velkopřevorství. Ctěnému spolubratrovi a váženému 
panu doktorovi přejeme mnoho Božího požehnání 
a úspěchů v jeho lékařské praxi i v charitním díle.

Bože,  vzdáváme  Ti díky  za  dar  života.  Slyš  
modlitby  našich sester a bratrů v Kristu, kteří si 
připomínají den svého narození a radují se z darů, 
kterými jsi je zahrnul. Žehnej jim, zahrň je svou láskou 
a dopřej jim další roky života v pokoji a věrnosti 
Tobě. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.

9. října 2021 oslavil své jubilejní šedesáté 
narozeniny emeritní velitel pražské komendy Chev. 
Stanislav Přibyl, KLJ.  Při příležitosti slavného 
dne  našemu spolubratruovi a zaloužilému členovi 
řádu gratulujeme a do dalších let vyprošujeme 
ochranu a požehnání Matky Boží Svatohorské. 

V sobotu 30.  října oslavila své narozeniny Dáma 
Martina Tesaříková, DLJ, velitelka brněnské 
komendy našeho řádu. Tímto srdečně gratulujeme 
ke krásnému jubileu, a na přímluvu Panny Marie 
Svatotomské přejeme mnoho dalších pokojných let.

Dne 18. listopadu oslavil své 37. narozeniny 
CFr. Arnošt Linzmaier, BLJ, velitel plzeňské 
komedy našeho řádu. K jeho životnímu 
výročí přejeme mnoho Božího požehnání  
a ochranu  bl. Hroznaty, patrona diecéze plzeňské.
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P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem, ECLJ (nar. 1983) 
Kněz, řeholník kanovník sv. Norberta. Roku 2004 vstoupil do 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově, kde v roce 2010 
přijal kněžské svěcení. Během let v klášteře vystudoval katolickou 
teologii na KTF UK v Praze, a později absolvoval studium na VŠE 
v Praze, kde roku 2019 obdržel titul inženýr. V současné době působí 
jako farní vikář u kostela sv. Václava na pražském Smíchově, a také 
jako sekretář Konference vyšších představených mužských řeholí. 
Dále též studuje doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů 
VŠE. V posledních letech obětavě působil v řádovém kostele Panny 
Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze, kde celebroval 
pravidelné nedělní a sváteční mše svaté v tradiční formě římského ritu.

VÍTÁME NOVÉ ČLENYVÍTÁME NOVÉ ČLENY
ŘÁDU SV. LAZARAŘÁDU SV. LAZARA

Během investitury českého velkopřevorství v kapli Nejsvětější Trojice na chotěbořském zámku byli do 
našeho řádu ceremoniálně přijati tři spolubratři, kteří jsou aktivními a oficiálními členy řádu již od 
dob minulého roku, avšak kteří nemohli být dosud ceremoniálně přijati, neboť pandemie znemožnila 
konání generální kapituly v roce 2020. Jmenovitě jimi jsou:

CFr. Dušan Vilém Šulc, SBLJ (nar. 1997) 
Student a pracovník advokátní kanceláře. Pochází z Prahy, konkrétně 
z farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, kde byl pokřtěn 
a o sedmnáct let později biřmován. Po celý život ho zajímá liturgie 
a vypomáhal jako kostelník a ceremoniář v několika pražských 
kostelech. V současné době studuje na Fakultě právnické Západočeské 
univerzity v Plzni a pracuje jako asistent v advokátní kanceláři. 
V posledních dvou letech působil jako ceremoniář v řádovém 
kostele Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze, 
kde vykonal postulát. Ve svém volném čase se věnuje  především 
studiu historie, hudby a liturgických knih. Příležitostně též působí 
jako odborný poradce při natáčení filmů s církevní tématikou.

CFr. Martin Vlček, SBLJ (nar. 1964) 
Adiktolog a ředitel Centra psychosomatické medicíny. 
Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ve 
studijním oboru speciální pedagogiky. V současné době působí 
na klinice adiktologie Vojenské fakultní nemocnice v Praze, 
a v již zmíněném Centru psychosomatické medicíny, zkráceně 
CEPSYMED, v pražských Řepích, které stojí vedle ikonického 
boromejského kláštera, a které v roce 2017 spoluzaložil. Zde 
společně s kolegy vytvářejí prostor pro diagnostiku, prevenci 
a léčbu psychosomatických onemocnění pacientů, kteří trpí různými 
druhy závislostí. Základním prvkem, na kterém staví svou péči, 
je multioborovost a multidisciplinární přístup. Ve svém volném 
čase rád relaxuje manuální prací, sportem a procházkami se psem.

Dne 12. října tohto roku  Dne 12. října tohto roku  
oslavil požehnané jubileum oslavil požehnané jubileum 
30. výročí svého kněžského 30. výročí svého kněžského 
svěcení  kaplan velkého svěcení  kaplan velkého 
magisteria a generální vikář magisteria a generální vikář 
briského velkopřevorství R.D. briského velkopřevorství R.D. 
Simon Henry, ECLJ, GOMLJ.Simon Henry, ECLJ, GOMLJ.

Otec Simon mimo své řádové Otec Simon mimo své řádové 
činnosti působí též jako farář činnosti působí též jako farář 
farnosti sv. Catherine Labouré farnosti sv. Catherine Labouré 
v rámci arcidiecéze Liverpoolské. v rámci arcidiecéze Liverpoolské. 
Dlouhodobě  úzce  spolupracuje Dlouhodobě  úzce  spolupracuje 
s  Mezinárodní školou sv. Petra s  Mezinárodní školou sv. Petra 
ve Francii a je též význačným ve Francii a je též význačným 
propagátorem mše svaté propagátorem mše svaté 
v tradičním římském rituv tradičním římském ritu..

Při této příležitosti otci  Simonovi   Při této příležitosti otci  Simonovi   
srdečně gratulujeme, vyprošujeme srdečně gratulujeme, vyprošujeme 
hojnost Božího požehnání hojnost Božího požehnání 
a přímluvu Panny Marie a sv. Lazara,  a přímluvu Panny Marie a sv. Lazara,  
aby mnoho dalších let mohl věrně aby mnoho dalších let mohl věrně 
sloužit Bohu, lidem a našemu řádu.sloužit Bohu, lidem a našemu řádu.

30. KNĚŽSKÉ 30. KNĚŽSKÉ 
JUBILEUMJUBILEUM

Modleme se:Modleme se:
Vzbuď, Bože, ve své Vzbuď, Bože, ve své 

Církvi a v našem řádu Církvi a v našem řádu 
ducha zbožnosti a síly, ducha zbožnosti a síly, 

aby vždy měl hodné aby vždy měl hodné 
služebníky tvého oltáře, služebníky tvého oltáře, 
ony odvážné hlasatele ony odvážné hlasatele 

tvého slova. Skrze tvého slova. Skrze 
Krista, našeho Pána.Krista, našeho Pána.

Amen.Amen.
76

Doporučujeme čtenářům novou knihu 
našeho spolubratra Chev. RNDr. Ivana 
Koláčného, KCLJ. Publikace byla vydána 
k poctě 32. výročí kanonizace sv. Anežky 
České a k oslavě 788. výročí vzniku Rytířského 
řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Jedná se o první knihu, která detailně 
dokumentuje vývoj insignií členů řádu na 
pozadí metamorfózy jeho heraldického 
znaku a to od jeho založení až po současnost. 
V knize jsou vedle křižovnických stavebních 
památek a meče velmistra fotograficky 
zdokumentovány a technicky popsány 
všechny dochované pektorální insignie 
nacházející se v majetku řádu a VHÚ v Praze 
- včetně dvou, které prošly v minulosti aukcemi 
v zahraničí. Kniha je rozdělena do osmi 
kapitol, přičemž jednotlivé kapitoly jsou vždy 
zakončeny německým a anglickým souhrnem.

Monografie Kříž s hvězdou vyšla vlastním 
nákladem autora, čítá 188 stran formátu A4 
v celoplátěné vazbě s přebalem na křídovém 
papíru a přináší na 80 celobarevných 
vyobrazení. V případě faleristických objektů 
v měřítku 1:1. Celkový náklad je 300 
kusů. Autorská cena výtisku činí 850,- Kč.

NOVÁ PUBLIKACENOVÁ PUBLIKACE
O ŘÁDU KŘIŽOVNICKÉMO ŘÁDU KŘIŽOVNICKÉM
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GENERÁLNÍ KAPITULA POLSKÉHO GENERÁLNÍ KAPITULA POLSKÉHO 
VELKOPŘEVORSTVÍ VELKOPŘEVORSTVÍ 

31. ČERVENCE 202131. ČERVENCE 2021
HNĚZDNOHNĚZDNO
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           e dnech 30. července až    
                1. srpna L.P. 2021 konala 
                se  s účastí velmistra řádu, 
J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského 
z Dobrzenic, GCLJ-J, v polském  
městě Hnězdně generální 
kapitula Polského velkopřevorství 
a též také zasedání lazariánské 
skupiny tzv. Visegrádské čtyřky.

První den setkání byl zahájen mší 
svatou v  boční kapli katedrální 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Vojtěcha, a  ihned 
poté pokračoval zasedáním 
lazariánské skupiny V4, tedy 
setkáním zástupců řádu z Polska, 
Maďarska, Slovenska a České 
republiky, které vedl emeritní 
baili J.Exc. Ondřej Vanke, GCLJ-J. 
O  úspěších a činnosti Maďarského 
velkopřevorství hovořil jeho  
velkopřevor P.  Árpád  Stipitz, OFM, 
ECLJ, kterého doprovázeli  jeho 
kancléř chev.  Tibor Csaszar, KLJ , 
a pokládní CFr. Peter Ratkai, BLJ.

První den kapituly byl zakončen 
vigilíi, při které dva postulanti 
složili své řádové sliby za účasti  Atavis et Armis!Atavis et Armis!

ostatních členů řádu, jenž své 
sliby obnovili. Obřad vigilie se 
konal v kostele  sv.  Jana Křtitele v 
Hnězdně, který patří k jedněm z 
mála kostelů v Polsku dochováných 
ve své původní gotické podobě. 
Spolu s přilehlým klášterem, 
založeným  knížetem Přemyslem 
I. a jeho bratem Boleslavem VI. 
Pobožným  sloužil  též dlouhá 
století, až do dob pruské okupace, 
jako sídlo řádu Božího hrobu.

Druhý den se konalo zasedání 
zástupců všech polských komend, 
kterému předsedal polský 
velkopřevor J.Exc. Krzystof 
Polasik-Lipiński GCLJ-J, EOSGM. 
Po projevu velmistra řádu řídil 
zasedání J.Exc. Jan Szmyd, GCLJ, 
baili tamnějšího velkopřevorství. 
V první části jednání jednotlivé 
komendy přednesli své zprávy 
o  činnosti za rok 2020 a první 
polovinu roku 2021, ve druhé 
pak byly projednávány návrhy na 
činnost v následujícím období. 
Vrcholem kapituly se stala 
slavná mše svatá v hnězenské 
katedrále, kterou celebroval  
J.Exc. Wojciech Polak, arcibiskup 

hnězdenský a primas polský. Ten 
ve své homilii vyzdvihl jak: „je 
důležité, že členové řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského vydávají 
svým životem, jenž je v plném 
souladu se zásadami katolické 
víry a milosrdenství vůči druhým, 
důležité svědectví současným 
generacím. Atavis et Armis - na 
příkladu našich předků a tradici 
zbraní - dnes pokračujte v díle 
milosrdenství, v boji za člověka.“

Součástí mše svaté, za účasti Mons. 
Wojciecha Przybyła, řádového 
generálního vikáře Polska, a Mons. 
Józefa Kubalewského, ECLJ, byl též 
obřad investitury nových členů. Na 
závěř mše svaté pak předal velmistr 
řádu polskému velkopřevorství 
relikvii s ostatkem sv. Lazara 
Jeruzalémského, který pro 
podporu řádového díla v Polsku 
věknovalo české velkopřevorství.

Našim polským spolubratřím 
přejeme mnoho dalších úspěchů 
v naplňovaní neměnného poslání 
našeho řádu a vyprošujeme jim 
k tomu Boží požehnání a pomoc 
Panny Marie, Matky Polska.  

Primas Polska k lazariánům: Primas Polska k lazariánům: 
„Pokračujte v díle milosrdenství!“„Pokračujte v díle milosrdenství!“



DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ

PIETNÍ AKT V MILOVICÍCHPIETNÍ AKT V MILOVICÍCH
Na vojenském hřbitově dnes 
odpočívá přes šest tisíc osob. 
Z toho 5170 italských, 521 
ruských a 51 srbských vojáků. 
Za první světové války bylo  
v Milovicích internováno přes 
více než dvacet tisíc zajatých 
vojáků, z nichž mnoho zemřelo na 
následky tyfové epidemie či hladu. 

Právě zde jim také již více než před 
sto lety duchovně a hmotně sloužil 
mladý kněz a vojesnký kaplan, 
pozdější arcibiskupský kancléř, 
kanovník a řádový prelát Msgre. 
Antonín hrabě Bořek-Dohalský, 
OSLJ, který sám zahynul při další 
světové válce v koncentračním 
táboře Osvětim. Účast na pietním 
aktu je pro české velkopřevorství 
více než vzpomínkou, je to předvším 
závazek pokračovat v jeho stopách.
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     ne 23. října se členové 
      českého velkopřevorství 
           opět připojili k účasti na 
pietním aktu na vojenském hřbitově 
v Milovicích na Nymbursku, 
který byl v loňském roce omezen 
karanténou kvůli celosvětové 
pandemii. Přestože i v letošním 
roce panovala určitá omezení, 
mohli jsme již osobně a na místě 
vzpomenout na všechny zemřelé 
válečné zajatce u posvátného místa 
jejich posledního odpočinku, 
za což jsme nesmírně vděční.

Letošního pietního aktu se opět 
zúčastnil italský velvyslanec J. Exc. 
Mauro Marsili, zástupci Armády 
ČR, místní samosprávy a církve. 
Po ukončení pietního aktu byla 
celebrována mše svatá v místním 
kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

svatý apoštol Pavel nás ve čtvrté 
kapitole listu Filipským vybízí 
k radosti: „Radujte se stále 
v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán 
je blízko.“ A poté pokračuje: „Vaše 
ušlechtilost ať je známá všem 
lidem. Pán je blízko.“ Avšak z čeho 
se máme radovat?  Brzy budeme 
vstupovat do posvátné doby 
adventní, ve které oslavíme i řádový 
svátek sv. Lazara Jeruzalémského, 
a právě tato slova plná naděje již 
po staletí znějí v rámci úvodní 
antifony mše svaté v jednu z 
adventních nedělí, konkrétně té 
třetí, která je lazarskému svátku 
nejblíže, a která se právě podle 
této antifony nazývá Gaudete, tedy 
v překladu z latiny: „radujte se.“ 
Kolikátý náš advent náš, a kolikátý 
advent lidský, to už asi bude? 

Jeden můj spolubratr v kněžské 
službě, když mu bylo čtyřicet let, 
si nechal zhotovit od medailéra 
pamětní medaili tohoto svého 
životního jubilea. Medailér tedy 
připravil grafický návrh, ale pak 
začal – ze svého pohledu věřícího 
- přemýšlet: „Co bych mu tam 
měl napsat?“ Po úvahách nad 
různými citáty z Písma apod. 
se nakonec rozhodl na onu 
medaili vyrýt: „Čtyřicet životních 
adventů.“ A vystihl to přesně! 
Celý náš život je totiž advent. 

V dnešní moderní době se advent 
ze společnosti už téměř vytratil, a 
když už někteří vědí, co je to advent 

vůbec je, tak ho stejně zjednodušují 
jen na tu dobu příprav na vánoční 
svátky, ve které se peče, běhá se 
po obchodech s nákupy dárků, 
uklízí, kupuje stromek, a vyřizuje 
se mnoho dalších povinností, 
které je třeba stihnout do chvíle 
usednutí k vánočnímu stolu. 

Tak se pro moderního člověka 
stal advent dobou stresu. Avšak 
my jako křesťané víme, že 
advent je něco jiného. Advent je 
především příprava na příchod 
Pána Ježíše, který se narodil 
a přišel na svět také právě proto, 
aby nám ukázal malichernost 
shonů tohoto světa, a nasměroval 
náš pohled k věcem podstatnějším, 
k věcem přesahujícím dnešní 
dny, k věcem nadpozemským. 
Advent v pochopení života 
katolického křesťana není pouze 
liturgická doba, je mnohem více. 
Je to příprava nejenom na první, 
ale na čtverý příchod Kristův.

V prastaré adventní písni Vesele 
zpívejme, Boha Otce chvalme, která 
pochází z vyšebrodského sborníku, 
zpíváme: „Krista čtvero příští, 
Písmo svaté jistí: nejprvnější v těle.“ 
Zde je myšlen ten advent, který si 
připomínáme liturgicky. Onu dobu 
volání Izraele, chvíli Zvěstování, 
dobu očekávání Panny Marie na 
narození Spasitele, dobu duchovní 
přípravy na vánoční svátky, i dobu, 
kdy přichází aby kázal spasení, 
volal k pokání, a uzdravoval 
nemocné tělem i duchem.

Dále píseň pokračuje: „druhý 
v duši celé.“ Pán Ježíš už je mezi 
námi! Tady si připomínáme 
nejen vánoční události betlémské, 
narození Pána Ježíše v lidském těle, 
v duši celé, ale především v jeho 
druhém příchodu při křtu svatém, 
když vstupuje do našeho srdce. Od 
doby kdy jsme byli pokřtěni a naše 
duše byla obmyta a znovuzrozena 
z vody a z Duchu Svatého, tak 
i my máme kráčet v Božím světle 
od této křestní kolébky až do 
hrobu, a prožívat tak svůj osobní 
životní advent, který netrvá jen 
čtyři týdny před vánoci, ale celý 
náš život až do setkání s Ním. 

Poté se zpívá: „třetí při skonání.“ 
Po tomto životním adventu 
následuje setkání s Kristem. Tak 
jako jsme se s ním setkali při 
křtu svatém, tak se s ním jednou 
setkáme i při osobním soudu po 
naší smrti. Abychom však při tomto 
soudu obstáli, musí mu předcházet 
poctivá celoživotní příprava 
a křesťanská životní praxe právě při 
tom osobním adventu na této zemi. 

Sloka písně končí slovy: „čtvrté 
o vzkříšení!“  Poslední příchod je 
čtvrtý na konci všech věků, kdy 
Pán v soudný den přijde, aby ovce 
postavil po své pravici, a kozly po 
levici. Tedy jsou zde čtyři adventy, 
které máme prožívat osobně, 
a jeden advent souhrnný,  který je 
obsažen v putování lidstva, Božího 
lidu, a vůbec celého stvoření 
k tomuto vrcholu. Putování 
k vrcholu, nikoliv ke konci, neboť 
poslední soud a konec světa 
nebude koncem, ale vrcholem 
všeho, neboť bude v Kristu. 

Kristus je alfa i omega – začátek 
i konec. Kéž bychom si toto vždy 
uvědomovali, a dokázali to sdělit 
i těm, pro které je advent stále 
jenom dobou světských vánočních 
příprav, dobou stresu, ze které se 
vytratil jakýkoliv duchovní přesah.

Prožijme proto letošní advent 
a vánoce tak, abychom naši lásku 
k narozenému Spasiteli ukazovali 
nejenom vnější formou ozdob 
a koled, ale především vnitřní 
křesťanskou radostí a modlitbou 
u jesliček. Připomínkou vánoc 
na zemi si totiž připomínáme 
vánoce v Božím království, 
a to je to nejpodstatnější. Tam 
přece všichni směřujeme, ať už 
chceme nebo ne. Dojdeme tam 
však pouze tehdy, budeme-li na 
to náležitě duchovně připraveni.

Požehnané prožití těchto 
nadcházejících časů vám všem 
srdečně přeje a  v modlitbě vyprošuje

J.M.can. Jiří Hladík, O.Cr, ECLJ
generální vikář 

českého velkopřevorství
60. probošt litoměřické kapituly
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ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA J.J. KARLA VI. ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA J.J. KARLA VI. 
KNÍŽETE ZE SCHWARZENBERGU KNÍŽETE ZE SCHWARZENBERGU 

V ZÁMECKÉ KAPLI NA ORLÍKUV ZÁMECKÉ KAPLI NA ORLÍKU
        ne 30. října se v zámecké     
    kapli Panny Marie na 
      zámku Orlík konala zá-
dušní mše svatá za obnovitele 
řádu v Čechách a prvního 
českého velkopřevora Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského J.J. Karla VI. 
knížete ze Schwarzenbergu, 
GCLJ-J, a jeho choť  J.J. Antonii 
Leontinu ze Schwarzenbergu, 
rozenou princeznu z Fürstenbergu.

Mši svatou, uspořádanou při  110. 
výročí narození knížete Karla, 
celebroval  církevní komtur řádu 
P. Zachariáš Tomáš Kristek, 
ECLJ, za hojné asistence členů 
a podporovatelů řádu. Velký 
dík patří především rodině 
Schwrazenbergů a správcům 
zámku Orlík, kteří konání mše 
svaté v tomto krásném prostoru tak 
ochotně a laskavě opět umožnili.

Prostor kaple je pro řád sv. Lazara 
Jeruzalémského  velice významný, 
neboť právě v ní se náš první 
velkopřevor denně účastnil mše 
svaté, a v modlitbách jistě svěřoval 
řádové dílo i celý řád do rukou 
Božích a pod ochranu Panny Marie 
nejenom v časech pro řád slavných, 
ale především i v těch těžkých v 
letech 1939-1945, kdy bylo mnoho 
členů řádu zabitu, a též před  
odchodem do exilu v roce 1948. 

Mše svaté se osobně zúčastnil též 
jeho syn J.J. Karel VII., FeM I, 
současný kníže ze Schwarzenbergu, 
jenž poté nadšeně vzpomínal, 
jak jako malý chlapec pravidelně 
ministroval  u tohoto  oltáře,   
a byl rád, že měl možnost se opět 
zúčastnit mše svaté v tradičním 
římském ritu. Jak sám pronesl: 
„Je to mše mého dětství, kterou 
můj tatínek vždy tolik miloval.“

DD



DD                           ne 31. července tohoto                  
                                roku se náš řád rozloučil 
                      s kostelem Panny Marie 
             Matky Ustavičné pomoci 
a sv. Kajetána v Praze, který po 
několik let spravoval, a který mu 
byl na základě vypovězení nájemní 
smlouvy ze strany Kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. 
redemptoristů, k tomuto datu 
ze správy odebrán. Níže proto 
přinášíme závěrečnou zprávu, 
která obsahuje souhrn všeho 
podstatného, co se v kostele za 
dob řádového působení událo, 
a také celkové zhodnocení této 
“lazariánské misie“ v Praze.

Od 11. prosince 2018 do 31. 
července 2021 bylo v řádovém 
kostele odslouženo téměř 250 
mší svatých, které byly slouženy 
buďto za živé a zemřelé členy 
řádu, nebo na intenční úmysly 
zadané místními věřícími. 

V rámci doby postní mši svaté 
vždy předcházela křížová cesta. 
Zpovědník byl k dispozici 
přede mší svatou, případně po 
mši svaté, nebo na požádání. 
V dobách postních a adventních byla 
též konána krátká duchovní obnova. 

V květnových měsících se 
vždy několikrát týdně konala 
májová pobožnost ke cti Panny 
Marie, v červnových měsících 
pravidelný eucharistický výstav 
s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně. Tyto pobožnosti se 
též pravidelně konaly každý měsíc 
v rámci prvopátkového týdne. Před 
každou mší svatou se též konala 
modlitba posvátného růžence.

Náš řád se velice dobře zapsal 
nejenom u obyvatel Malé Strany, ale 
i u většiny věřících v Praze, turistů 
a poutníků, a kostel se tak stal 
oblíbeným místem zastavení nejen 

věřících. Již od první vlny pandemie 
koronaviru v březnu roku 2019 byl 
kostel, při zachování veškerých 
hygienických opatření, denně 
otevřen k osobní modlitbě věřících, 
neboť restrikce nedovolovali 
slavení veřejných mší svatých. 

Tato praxe se udržela i po pominutí 
vládních nařízení, a tak kostel byl 
k soukromé modlitbě věřících 
otevřen po celou dobu působení 
našeho řádu až do července 
letošního roku téměř denně, a to od 
dopoledne až do večerních hodin.

Mše svaté pravidelně celebrovali 
řádoví kněží, či hosté, preláti, 
infulovaní opati nebo biskupové. 
Bohoslužby byly celebrovány 
pravidelně v úterý v 17:00 dle 
misálu sv. papeže Pavla VI. 
promulgovaném roku 1970, 
a od března 2020 též pravidelně 
v neděli a o slavnostech v 11:00 
dle misálu sv. papeže Jana XXIII. 
promulgovaném roku 1962. Tato 
mše byla celebrována řádovým 
prelátem P. Zachariášem Tomášem 
Kristkem, ECLJ, a přivedla do 
kostela mnoho dalších věřících, 
a to včetně mládeže a rodin s dětmi. 

Hudební doprovod původně 
zajištovala tzv. Svato=Ludmilská 
schola, která se později přetvořila 
v samostatný místní sbor 
Ensemble Caietanus pod vedením 
Marie Vozkové. Díky nim bylo 
provedeno mnoho známých 
i méně známých hudebních děl, 
a též tradiční adventní rorátní 
mše. Nejen většina mší, ale též i 
pobožností a křížových cest byla 
vždy s hudebním doprovodem, 
což bylo věřícími hojně kvitováno.

Vyjma řádových svátků a slavností 
jsme též navázali na tradice 
předchozích řádů, které zde 
působili, a důraz tak byl kladen na 
zachování historické kontinuity 

při oslavách svátků a odkazů 
řádů theatinů a redemptoristů. 

Slaveno tak bylo nejenom 
patrocinium a den posvěcení 
kostela, ale samostatně též i 
svátky sv. Kajetána z Tiene, 
Panny Marie Matky Ustavičné 
pomoci, Panny Marie 
Bolestné, sv. Gerarda Majelly, 
sv. Alfonse Maria z Liguori, 
sv. Klementa Maria Hofbauera, 
sv. Václava a mnoha dalších.

Zvláštní úsilí bylo díky tomu 
též věnováno obnově kultu 
milostného obrazu Panny Marie 
Matky Ustavičné pomoci, a stejně 
tak obnově kultu milostného 
obrazu sv. Gerarda Majelly, které 
během posledních padesáti let 
výrazně upadly. K bočnímu 
oltáři sv. Kajetána, kde se tento 
obraz nachází, byly po více než 
sedmdesáti letech instalovány 
i dvě nové votivní děkovné tabulky 
od věřících, kteří jimi vyjádřili 
vděčnost za splněné prosby.

Význačnou událostí též bylo slavení 
Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého, 
celebrované apoštolským exarchou 
J.Exc. Mons. Ladislavem Hučkem, 
při které řeckokatolická církev 
oslavila 110. výročí kněžského 
svěcení bl. Metoděje Dominika 
Trčky, který svou primiční mši 
svatou slavil právě na hlavním 
oltáři v tomto kostele. Bylo to 
poprvé v historii kostela, kdy 
se zde slavila mše svatá dle 
východního liturgického obřadu.

Před příchodem našeho řádu 
se mší svatých v tomto kostele 
účastnilo zhruba deset věřících. 
Díky usilovné práci a modlitbě se 
nám podařilo tento počet zvrátit, a 
po roce a půl působení byla účast 
na úterní mši svaté kolem čtyřiceti 
věřících, a při nedělní mši svaté 
leckdy až ke stovce účastníků. 

Věřící všech generací byli 
zváni vždy po mši svaté ke 
společenskému do sakristie, 
což velice prohloubilo vztahy a 
vytvořilo okolo našeho řádu milé 
společenství, které je i přes to, že se 
nyní již neschází v tomto kostele, 

Toto zde vzniklé společenství 
chce a nadále bude pokračovat 
ve své činnosti při plnění 
výzev naší doby ať již na poli 
světském, tak i církevním, a musí 
s ním být do budoucna počítáno jako 
s existujícím tradičním subjektem, 
a to i v rámci aplikace motu 
propria Traditionis custodes 
ze dne 16. června tohoto roku.

Co se týče restauračních,   stavebních  
a údržbových prací, jako první 
byla zrekonstruována sakristie, 
později byla také, ve spolupráci 
s redemptoristy, opravena střecha 
nad známým Santiniho schodištěm. 

Za veškeré stavební, údržbové 
a úklidové práce patří dík především 
Chev. Miroslav Hoza, KLJ, který 
v kostele vyjma této činnosti 
uspořádal též několik benefičních 
koncertů a kulturních akcí. 

Též bylo vždy dbáno na úklid 
vnitřního prostoru i prostoru před 
kostelem. Dále pak na květinovou 
a jinou výzdobu oltářů, obnovu 
dispozic kostela a umístění soch 
do původní podoby, opětovné 
užívání místních unikátních 
historických parament, atd. 

Velký pozitivní ohlas mezi 
věřícími též vzbudilo opětovné 
užívání hlavního oltáře poté, 
co byl neestetický obětní stůl 
vyhodnocen jako nevyhovující 
a se souhlasem tehdejšího 
rektora R.D. Pavla Porochnavce a 
vědomím pražského arcibiskupství 
přemístěn na více vyhovující místo. 

Kostel se též aktivně zapojoval do 
kulturních akcí, jako byla např. Noc 
kostelů, kdy byl kostel i sakristie 
s vystavenými bohoslužebnými 
předměty zpřístupněny veřejnosti, 
a účast se počítala na několik tisíc 

Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko,  

slyš náš hlas!

V nebez pečí a strádání
přímluva Tvá nás ochrání.

Lidská kde síla 
bezmocná,

Tvá kyne ruka pomocná,
neoslyš proseb dítek svých

k Tobě tak vroucně 
lkajících.

Matkou ukaž se 
laskavou,

sešli nám v nouzi  
pomoc svou.

Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Marko,  

slyš náš hlas!

Panno Maria,  
Matko Ustavičné pomoci,

oroduj za nás!

osob. Stejně tak stojí za zmínku 
účast v projektu Kostelní slavnosti 
za spolupráce s MČ Praha 1, a za 
přímé účasti starosty Ing. Petra 
Hejmy a místostarosty Petra Burgra, 
jehož záznam je dohledatelný na 
kanálu městské části na YouTube. 

Kostel se též opakovaně zapojil do 
Svatojánských slavností Navalis, 
když pravidelně připravoval 
uvítání procházejícího průvodu, 
přičemž výzdoba štítu kostela byla 
vždy poutníky vysoce ceněna.

Řád se s kostelem samozřejmě 
rozloučil s těžkým srdcem, avšak 
též s neskonalou vděčností za  
prožité chvíle i mnohé dané 
milosti, které zde katolickým 
věřícím mohli být  zprostředkovány 
právě díky působení a neúnavné 
práci členů našeho řádu. 
Je nám též určitou poctou, 
že jsme kostel museli opustit 
pouze kvůli důvodům politickým. 
Řád nikterak nepochybil ve 
své místní pastoraci či správě 
kostela, neboť  jsme byli v tomto  
roce opakovaně ujištěni, že 
v kostele je po těchto  stránkách vše 
v pořádku, a není proti nim námitek 

Proto lze jednoznačně shrnout, že 
působení našeho řádu v kostele 
Panny Marie Matky Ustavičné 
Pomoci a sv. Kajetána v Praze, ač 
krátké, bylo Bohem požehnané,  
úspěšné a vysoce milostiplné,  
a položilo dobré základy pro 
další rozvoj tohoto kostela.

Nezoufejme nad odchodem! 
Nejsme první, kdo odsud byl odejit. 
Uchopí-li tento posvátný prostor 
opět někdo, kdo zde bude působit 
se zapáleným srdcem, horoucí 
láskou k Bohu, a katolickou vírou, 
Pán jistě opět učiní zázrak a kostel 
znovu bude plný věřících, kteří se 
mu budou klanět v duchu a v pravdě. 

Místo, které přežilo josefinské 
reformy, vyhnání několika řádů,  
a obě totality, jistě  přežije i dnešní 
nelehkou dobu a znovu bude 
místem poutním. Do té doby 
nám nezbývá nežli se modlit.

1716
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„MUSÍME TU 
BÝT JEDEN 

PRO DRUHÉHO, 
NEBOŤ BŮH NÁM 
UKÁZAL, ŽE ON JE 

TU PRO NÁS.“ 
SV. ALŽBETA

V měsíci listopadu si připomínáme hned 
dvě patronky našeho řádu. Jednou je sv. 
Anežka Česká, a druhou její příbuzná 
sv. Alžběta Uherská, známá též jako 
sv. Alžběta Durynská nebo také sv. 
Alžběta z Thüringen. Její svátek nyní 
připadá na 17. listopadu, dle tradičního 
kalendáře a našich stanov se její svátek 
slaví v tomto měsíci dne devatenáctého. 

Narodila se v roce 1207 jako dcera 
uherského krále Ondřeje II. (1177–
1235) a jeho první manželky Gertrudy 
Meranské (1185–1213). Přes svého 
otce byla sestřenicí sv. Anežky České. 
Její matka byla sestrou sv. Hedviky 
Slezské. Jako místo její narození se 
dříve uváděl hrad v Prešpurku, dnes se 
historici přiklánějí k městu Sárospatak. 

Od svého dětství byla známa svou 
zbožností a pomocí trpícím a ubohým. 
Od svých čtyřech let byla vychovávána 
na dvoře durynského lankraběte 
Heřmana I. Durynského (1155–1217) 
jako budoucí nevěsta jeho syna Ludvíka 
na hradě Wartburg. Když byla roku 
1213 její matka zavražděna, byl to pro 
ni podnět k její větší odhodlanosti 
sloužit Bohu, nemocným a trpícím. Její 
zbožnost byla především v modlitbě  
a odříkání. 

V roce 1216 zemřel lankrabě Heřman, 
který Alžbětu miloval jako vlastní dceru, 
a dával jí svou lásku jako svým vlastním 
dětem. Po jeho smrti zažívala mnoho 
ústrků od vdovy po lankraběti Žofii z 
Wittelsbachu (1171–1238). S pokorou 
přijímala každou urážku, posměch nad 
její zbožností i opovrhování. Tomu byl 
učiněn konec v jejích čtrnácti letech 
roku 1221. Tehdy ji konečně pojal za 
manželku Ludvík IV. Durynský (1200–
1227). Její zbožnost, dobrota a soucit 
s trpícími okouzlila jejího chotě, který 

H
EN

ISTRU
 PTA

EREPERO
 M

O
S D

O
LU

M
 ESTIO

N
SED

I D
U

S D
O

LO
RITATE REM

 IN
T

LIS REPUDA CONSEQUI BLABORI NIS INCTATEM ID UT OPTATIUM NES NONSECTI

LIS REPUDA CONSEQUI BLABORI 
NIS INCTATEM ID UT OPTATIUM NES 
NONSECTI

ji projevoval manželskou úctu a lásku. 
Také její manžel vynikal nejen rytířským 
duchem, ale též zbožností, návštěvami 
nemocných a rozdáváním almužen. 
Jejich manželství bylo šťastné a bylo 
ozdobeno vzácnými ctnostmi. Svatá 
Alžběta si oblíbila tehdy mladou řeholi 
sv. Františka z Assisi. Dle legendy nosila 
ráda starý plášť sv. Františka, který ji 
poslal. Tehdy se poprvé setkala se svým 
zpovědníkem Konrádem z Marburku. 
Tento asketa byl horlivým bojovníkem 
s herezí a bludařstvím, a měl na mladou 
Alžbětu velký vliv. V pozdější době 
však i neblahý.

Matkou se stala v roce 1223, tehdy 
porodila na hradě Kreuzburku syna 
Heřmana, později ještě tři dcery. V této 
době se její manžel Ludvík zúčastnil 
několika bitev po boku císaře Fridricha 
II. Štaufského. Osudnou se mu stala 
výprava do Svaté země po boku císaře, 
kde roku 1227 zemřel na horečnaté 
onemocnění, pravděpodobně morem, 
ještě před vyplutím v italském Otrantu. 
Byl pohřben v klášteře benediktinů v 
Reinhardsbrunnu. Těžko nesla Alžběta 
ztrátu milovaného manžela. Trpká 
zkouška ji ale teprve čekala.

Trůn v Durynsku uchvátil bratr jejího 
zesnulého manžela Jindřich Raspe se 
svým bratrem Konrádem. Alžběta byla 
vyhnána i s dětmi a věrnými služebníky 
z vlastního domu. Žila po nějakou dobu 
v Isenaku, a i z mála, které měla, stále 
podporovala chudé, nemocné a jinak 
potřebné s pravou křesťanskou láskou. 

Těžký kříž snášela v pokoře, rozjímala 
o utrpeních Páně a doporučovala se 
do ochrany Panny Marie. O její bídě se 
doslechl bamberský biskup Ekbert z 
Andechs–Meranien, který byl bratrem 
její matky. Ujal se své neteře a jejích 
dětí. Mezitím se vrátili udatní rytíři z 
křižácké výpravy zpět do Duryňska 
a pod jejich nátlakem ustoupil uchvatitel 
Jindřich Raspe právům vdovy. Smířil se 
se svou švagrovou Alžbětou a uznal její 
děti. Zůstal pak až do zletilosti jejího 
syna vládcem v Durynsku. Alžběta 
ve své dobrotě odpustila nepříteli bez 
hněvu a smířila se s ním. 

V roce 1228 se usadila na hradě 
Wartburce, ale hned následujícího roku 
přesídlila do Marburku. Zalíbila si řeholi 

sv. Františka. Přála si jít ve šlépějích 
jeho a sv. Kláry. Stala se členkou třetího 
řádu sv. Františka. Založila zde špitál 
a chudobinec a věnovala ho do správy 
Menších bratří sv. Františka. Nebála 
se zde tvrdě pracovat pro potřebné. 
Připravovala pokrmy, prala i obvazovala 
rány nemocným. Zemřela zaopatřena 
svátostmi v chudobě 18. listopadu 
1231.

Její hrob v Marburce se ihned po její 
smrti stal poutním místem. Na její 
přímluvu byl uzdraven nejeden poutník 
a zázraků přibývalo. Brzy po její smrti 
dal bez odkladu zkoumat svatosti 
života Alžběty papež Řehoř IX., a ta 
byla 26. května 1235 slavně v Perugii 
svatořečena. Její hrob se nacházel v jí 
zasvěceném kostele až do zpustošení 
protestanty roku 1539, které paradoxně 
vedl jeden z jejích potomků. Až  
v roce 1854 byly její ostatky objeveny 
v olověné skříňce a pohřbeny ve vší 
tichostí na původním místě.

Jak již víme, svatá Alžběta Uherská byla 
příbuznou svaté Anežky České a sv. 
Hedviky Slezské. Všechny tyto světice 
ve své době vynikají nevšední zbožností 
a křesťanským životem v pomoci 
chudým, nemocným, potřebným  
a osamělým. Nebála se rozdat vše, co 
měla, aby ostatním bylo její bohatství 
ku prospěchu. Vezměme si také my 
příklad v odříkání a modlitbách, 
ale nezapomínejme také na lásku k 
bližnímu a v odpuštění.

Nechť slunko klonilo se ku západu,
nechť na východě vstával nový den,

šla chudým ku pomoci, paní z hradu,
a těšila, kdo trpěl nešťasten.

   Kdys manžel její, jeda v doubravinu,
chtěl dárky svojí choti uvidět.

Ty před pohledem jeho, v choti klínu,
se náhle proměnily v růži květ.

Ó svatá Alžběto, kéž v lidu chudém 
u mnohého dar náš se uhostí.

Až u Božího soudu jednou státi 
budem,

Bůh změní ho ve věčné radosti.

Svatá Alžběto Uherská, 
oroduj za nás!

Chev. Libor A. Černý, KLJ
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ŘÁDOVÁ MODLITBA  ŘÁDOVÁ MODLITBA  
ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU 
SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHOSV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, který jsi nás ze své milosti povolal do řad 
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, 

smiluj se nad námi a vyslyš naši modlitbu.

Dej, prosíme, abychom ti po vzoru našich svatých patronů vždy sloužili 
dle tvé svaté vůle, a svým bratrům a sestrám i celému světu 

byli vzorem ctností křesťanského rytířstva.

Na přímluvu nejsvětější Panny a Bohorodičky Marie, 
svatého Lazara Jeruzalémského, svatého Augustina, blahoslaveného Gérarda, 

a všech svatých tě prosíme, dej nám své požehnání při plnění řehole 
a všech závazků, které jsme na sebe přijali.

Posiluj nás v pravé katolické víře, 
abychom zůstali vždy věrni svaté Matce Církvi, její katolické tradici,

našemu velmistrovi a všem představeným daným nám 
z vůle Boha a našeho řádu.

Učiň nás hodnými věrně ti sloužit v posláních, do kterých nás voláš,  
a posiluj nás v pomoci slabým, nemocným, potřebným, vězňům, zajatcům, 

opuštěným, i ve službě našemu řádu.

Pamatuj na všechny naše bratry a sestry, 
našeho velmistra a všechny řádové představené, dej jim své požehnání, 

aby vždy věrně spravovali poslaní a úřady, které jim byly svěřeny, 
a veď je svým Svatý Duchem, aby jejich služba vedla k posvěcení řádu, 

jeho díla, a celé svaté Církve ke tvé větší cti a slávě.

O toto všechno tě pokorně prosíme, neboť ty žiješ a kraluješ,  
s Bohem Otcem, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.

Amen.

65. LET OD ÚMRTÍ 65. LET OD ÚMRTÍ 
BISKUPA MOŘICE PÍCHYBISKUPA MOŘICE PÍCHY

VV
              
                                         ečer 12. listopadu uplynulo  
    65. let od úmrtí 22.    
                                       královéhradeckého biskupa  
        J.Exc. Mořice Píchy, OSLJ. 
Tento významný biskup zanechal 
svou stopu nejen ve východočeské 
diecézi, ale též v arcidiecézi 
pražské, v oblasti církevního 
práva, a neposledně i v našem řádu.

Mořic Pícha se narodil v roce 
1869 v moravském Šebetově. Po 
teologických studiích v Římě, kde 
dosáhl licenciátu teologie,  byl 
25. února 1893 v Lateránské bazilice 
vysvěcen na kněze. Po návratu do 
Čech působil čtyři roky v duchovní 
správě, a roku 1897 jej František 
z Pauly kardinál hrabě Schönborn 
povolal a jmenoval ceremoniářem 
pražských arcibiskupů. V této 
funkci jej později potvrdil i nový 
arcibiskup Lev kardinál Skrbenský, 
svobodný pán z Hříště, který 
jej na přelomu století jmenoval 
navíc svým osobním tajemníkem. 

Několikrát doprovázel arcibiskupa 
do Říma, a to např. roku 1900 
k oslavám jubilejního roku, na jaře 
1901 při jeho kardinálské kreaci, 
při konkláve roku 1903, nebo 
při příležitosti oslav 50. výročí 
kněžství papeže Pia X. Některé 
zajímavé žážitky zaznamenal ve 
své knize nazvané „Vzpomínky 
z pobytu Leona Skrbenského, 
knížete arcibiskupa Pražského ve 
věčném městě a o jubilejní pouti 
r. 1900” Pravidelně též pořádal 
pouť Čechů a Moravanů do Lurd, 
přičemž roku 1911 je doprovázel 
i sám kardinál Skrbenský.

V roce 1911 dosáhl na pražské 
bohoslovecké fakultě doktorátu 
teologie, 4. prosince byl kapitulou 
zvolen svatovítským kanovníkem 

a 20. února 1912 císařem 
Františkem Josefem I. jmenován 
jako canonicus regius II. Děkan 
kapituly ho poté 17. března za 
přítomnosti arcibiskupa instaloval 
do úřadu. Později toho roku 
byl jmenován radou církevního 
soudu, a dále do několika menších 
výkonných funkcí, z nichž se 
nejvíce proslavil jako ředitel Díla 
šíření víry a redaktor jeho věstníku.

Nový arcibiskup hrabě Huyn jej 
v únoru 1917 jmenoval kancléřem 
konsistoře, a o měsíc později 
generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. Když po převratu 
v říjnu 1918 odešel arcibiskup Huyn 
ze země, svěřil Píchovi plnou moc, 
aby v jeho zastoupení spravoval 
arcidiecézi, a on ve vykonávání 
této svěřené služby pokračoval až 
do příchodu nového arcibiskupa 
Kordače v říjnu 1920. Za své 
zásluhy byl o rok později jmenován 
apoštolským protonotářem, 
a při pouti do Říma roku 1923, 
u příležitosti třicátého výročí 
svého svěcení, jej papež Pius 
XI. přijal v soukromé audienci.

Zlom v jeho dosavadním 
životě přichází 22. října 1931, 
kdy jej papež Pius XI. jmenuje 
22. královéhradeckým biskupem. 
Přesně o měsíc později přijímá 
v pražské katedrále sv. Víta od 
biskupa Karla Kašpar biskupské 
svěcení, a 6. prosince se po instalaci 
v královéhradecké katedrále 
Svatého Ducha ujímá správy diecéze.

Ve své funkci se biskup Pícha věnoval 
především charitativnímu dílu 
a misionářské činnosti, Pečoval též 
opravy chrámů a jiných církevních 
historicko-uměleckých památek. 

Roku 1937 byl přijat do 
Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského 
v hodnosti řádového preláta. 
Tohoto si velice cenil, a následně 
začal užívat lazariánské insignie 
i ve svém biskupském znaku.

V dobách nacistické okupace se 
Mořic Pícha snažil především 
provést diecézi skrz toto těžké 
období tak, aby co nejméně ohrozil 
své kněze i věřící. Tyto stresové 
situace se odrážely i na jeho 
zdraví. Přesto zůstal nezlomným 
a pevně se držel Kristova kříže. 

Po druhé světové válce a nástupu 
komunistické totality se stal vězněm 
nového režimu, který proti němu 
již od roku 1945 vedl diskreditační 
kampaň. Dne 15. června 1949 se 
Pícha připojil k odporu ostatních 
biskupů, spolupodepsal pastýřský 
list Hlas československých 
biskupů a ordinářů věřícím 
v hodině velké zkoušky, a v neděli 
19. června jej veřejně přečetl. 
V dubnu 1950 předčasně vysvětil 19 
seminaristů a 30. dubna 1950 tajně, 
avšak se souhlasem tehdejšího 
papeže Pia XII., konsekroval 
Karla Otčenáška, budoucího 
23. královéhradeckého biskupa. 

Od 3. května 1950 byl 
internován v domácím vězení.
Biskup Pícha zemřel 12. listopadu 
1956 v Hradci Králové. V neděli 
18. listopadu byla jeho rakev 
vystavena v katedrále Sv. Ducha, 
a o den později se konal pohřeb, 
po kterém byl Mořic Pícha 
pohřben v Chrasti u Chrudimi. 
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