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vítejte po čase u dalšího čísla řádového časopisu Reunion.
Od doby, kdy vyšel ten předchozí, se toho stalo opravdu
mnoho. Krizi ustupující pandemie nahradila metla války na
Ukrajině, která přímo či nepřímo zasáhla do životů mnoha lidí
nejenom v Evropě, ale také v České republice.
Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že náš řád za celou
dobu trvání krize na Ukrajině udělal maximum pro pomoc
uprchlíkům jak zde v České republice, a též díky bratrům
a sestrám z polského a maďarského velkopřevorství mohl
účinně pomáhat přímo na hranicích s Ukrajinou, kde je stále
mnoho lidí odkázáno na pomoc druhým. Více o naší pomoci
se dočtete v článcích níže.
Nemohlo též uniknout všeobecné pozornosti, že 13. května
Svatý otec František jmenoval novým arcibiskupem pražským
a primasem českým J.Ex. Jana Graubnera, který se úřadu
oficiálně ujme při slavnostní intronizaci v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha 2. července, a na kterou se velice těšíme.
Novému arcibiskupovi tímto srdečně gratulujeme, doufáme ve
spolupráci, a věříme, že vzájemně uděláme vše proto, aby se
urovnaly v poslední době napjaté vztahy mezi naším řádem
a pražským arcibiskupstvím.
Vyjma aktuálních zpráv o dění v českém velkopřevorství
naleznete ve vydání také ohlášení události zcela mimořádné. Je
jím zpráva o svolání velké generální kapituly rytířů a dam do
francouzského města Orleáns, kde proběhne volba nového, již
51. velmistra našeho řádu. V článku naleznete i modlitbu
za volbu nového velmistra, kterou můžete přípravy na kapitulu
provázet.
Děkujeme za veškerou projevenou hmotnou i modlitbení
podporu a věříme, že se při pomoci bližním a také v modlitbě
budeme spolu setkávat i v dalších měsících tohoto roku.

Drazí moji v Kristu,
tyto řádky píšu v oktávu svatodušním. Je to již dlouhá doba
od slavné liturgie neděle Vzkříšení Páně, vrcholu velikonočních
svátků, které jsme letos mohli konečně prožít spolu a bez omezení.
Je už pozdě zamyslet se nad křesťanskými Velikonocemi, nebo ne?
Nikdy není pozdě! Prožíváme dobu po Seslání Ducha Svatého,
a je třeba si uvědomit přesah prožitých Velikonoc pro náš
duchovní život. Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení je
naší spásou. Bez tohoto naplnění Velikonoc - které uskutečnil
Ježíš Kristus jako Bůh a člověk v jedné osobě vtěleného
Slova Božího - by nebylo pro nás, katolické křesťany, možné najít
odpověď na smysl našeho bytí, a nebylo by ani spásy a života věčného.
To je stěžejní článek naší víry, bez něhož by byla naprosto planá. Také liturgie nám to stále
zdůrazňuje slavením neděle. Každá neděle, ať v době velikonoční, vánoční, svatopostní či kdykoli
během roku, je oslavou Kristova zmrtvýchvstání. Pán vstal den po sobotě, proto křesťané slaví od
počátku neděli jako Dies Dominica - Den Páně.
Jestliže chceme být skutečně platnými členy katolického řádu svatého Lazara, musíme si toto neustále
uvědomovat. Náš život má být proniknut liturgickým slavením, a z tohoto pokladu církve máme
čerpat duchovní sílu pro svou činnost jak v osobním, tak v řádovém životě. Musíme se snažit
o správný duchovní život jako katoličtí křesťané a členové rytířského řádu. Možná si řekneme:
„Jak toto uskutečňovat?“ Odpověď je však vlastně triviální. Blahé paměti Jeho Eminence František
kardinál Tomášek napsal ve svém Katechismu katolického náboženství jednoduchou radu:
„Ani jedno ráno a večer bez modlitby! Ani jedna neděle beze mše svaté! Ani jeden měsíc bez svaté
zpovědi!“
Vypadá to tak trochu dětinsky, ale mnozí z nás by se měli zamyslet, jestli toto jednoduché pravidlo
praktikují... Je to naprostý základ. Nemůžeme hovořit o hlubinách duchovního života a apoštolátu,
ani o pravém a plném řádovém životě, jestliže ani nedodržujeme tato tři základní pravidla.
Čerpejme tedy hojně z pramenů spásy slavením neděle, pravidelnou modlitbou a přijímáním svátostí.
To vše totiž pramení právě z vítězství Pána Ježíše Krista nad smrtí a hříchem, z tajemství Velikonoc.

J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr, ECLJ

prælatus minor, 60. probošt litoměřické kapituly

ATAVIS ET ARMIS!
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ŘÁD SVATÉHO LAZARA POMÁHÁ UKRAJINĚ

O

d
24.
února
jsme
konfrontováni s válečným
konfliktem na Ukrajině, který
výrazně zasáhl nejen do prostoru
našeho regionu, ale významným
způsobem ovlivňuje též aktuální
politické dění jak v Evropě, tak
v Americe i na Dálném východě.
Vojenská agrese Ruska na Ukrajině
je smutným příkladem toho, jak
nelehké může být pro zemi, která
sama sebe prohlašuje za světovou
mocnost, dodržovat základní
principy lidské existence jako
jsou respekt a ohled na bližního,
v tomto případě na sousední stát.
Ať už jsou politické příčiny
probíhajícího konfliktu jakékoliv,
jeho zcela nezpochybnitelným
a tragickým důsledkem jsou
miliony ukrajinských občanů,
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kteří byli donuceni opustit
své domovy a přesunout se do
bezpečnějších regionů své země
a mnozí z nich svou zemi opustili.

Naším cílem byla a zůstává
konkrétní pomoc jako je například
finanční sbírka na pomoc Ukrajině.
Velmistr v této souvislosti oslovil
všechna světová velkopřevorství
Ukrajina čelí vojenské agresi, s prosbou o jejich účast na
která vyvolává na celém světě sbírce. Výsledek byl ohromující!
zděšení a strach. Vypadá to, že
dojem přátelské a oboustranně Je vidět, že sounáležitost a snaha
pozitivně vnímané spolupráce pomoci není omezena hranicemi
vystřídal diktát vydírání a nátlaku. ani kontinenty, a už vůbec není
Je to země, která není od České limitována vyznáním. Část těchto
republiky příliš vzdálená a tamější finančních prostředků byla, dle
konflikt se dotýká i nás. A to rozhodnutí velmistra, poukázána
nejen z hlediska geopolitického, do Polska a Maďarska, kde se
ale zejména tou skutečností, že naši řádoví spolubratři obětavě
pro mnoho běženců z Ukrajiny je angažují v pomoci uprchlíkům.
Česká republika cílem jejich útěku.
České velkopřevorství použilo
Vojenský a špitální řád svatého významnou část takto získaných
Lazara Jeruzalémského je svým financí na nákup léků pro
posláním orientován na pomoc dětské
pacienty
ukrajinské
lidem v nouzi, a proto jsme se hned psychiatrické nemocnice v Kyjevě
v začátcích válečného konfliktu ve spolupráci s jejich partnerskou
zapojili do pomoci uprchlíkům. nemocnicí v České republice,

tj. DPN v Opařanech. Tu české
velkopřevorství podporuje již
dlouhá léta a těší nás, že jsme na
spolupráci navázali v této velmi
konkrétní pomoci i s novým
vedením nemocnice, které zde
působí od ledna tohoto roku.
V současné době probíhá další
projekt
konkretní
pomoci
ukrajinských uprchlíkům, a to ve
spolupráci s pražským Centrem
psychosomatické medicíny v čele
s jejím ředitelem CFr. Martinem
Vlčkem, SBLJ, novým špitálníkem
českého velkopřevorství OSLJ.
Znovu bych ráda poděkovala
všem, kterým není lhostejné
utrpení druhých, a snaží se
pomáhat dle svých možností
nejen hmotně, ale i duchovně!
Dame Kamila Malinská, DCLJ
kancléřka velkopřevorství

Modleme se:
Bože, jenž nám neustále dáváš svá
spasitelná vnuknutí, v nás vzbuzuješ
dobré úmysly a pobádáš nás k činům
spravedlivým, uděl nám všem blaho
toho pokoje, který svět dáti nemůže,
abychom byli uchránění válečných
hrůz, žili v míru, a přikázání Tvá
svobodně plnili.
O to Tě prosíme skrze Tvého Syna
našeho Pána Ježíše Krista, který
s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
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GENERÁLNÍ KAPITULA
ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ
_______________________________
20. LISTOPADU L.P. 2021 NA ZÁMKU V CHOTĚBOŘI
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V

jejím
obětem,
jednali
tito
členové sobecky a šířili v řadách
velkopřevorství nedůvěru, nenávist
a chaos. Tento postoj není hoden
rytíře nebo dámy řádu svatého
Lazara Jeruzalémského, tím méně
postoje katolického křesťana.

sobotu 20. listopadu
L.P. 2021 se uskutečnilo
zasedání generální kapituly
českého velkopřevorství. Ten rok se
konalo na zámku v Chotěboři, který
je sídlem velmistra a velkopřevora
řádu Jeho Excelence Jana hraběte
Dobrzenského z Dobrzenic, GCLJ.
Náplní jednání kapituly bylo
objasnění všech otázek vzešlých
z událostí minulých dvou let, které
zasáhly do života velkopřevorství,
a dále také představení směru,
kterým se nyní ubírá, aby se
plně navrátilo ke svým řádovým
kořenům, charitativní a špitální
činnosti, i své liturgické tradici.
Po zasedání následovala slavná mše
svatá v zámecké kapli Nejsvětější
Trojice s investiturou nových
řádových členů P. Zachariáše
Tomáše Kristka, O.Praem, ECLJ,
CFr. Martina Vlčka, SBLJ,
a CFr. Dušana B. Šulce, SBLJ.
Hlavním celebrantem byl R.D.
Marcin Saj, SChLJ, homilii pronesl
P. Kristek. Hudbou doprovodil
řádový sbor Ensemble Lazarus
pod vedením Marie Vozkové.

Vážené sestry a vážení bratři
z českého velkopřevorství,
někteří členové vašeho českého
velkopřevorství našeho Vojenského
a špitalního řádu svatého Lazara
Jeruzalémského se domnívali,
že mají právo se bouřit, aniž by
za své jednání nesli důsledky.
Lhali a spolčili se používajíc řád
k uspokojení svých vlastních
zájmů a zašli tak daleko, že ohrozili
velmistra a jeho autoritu. Byli
vedeni egem, žárlivostí, závistí,
zapoměli na naše základní hodnoty
a neváhali se pokusit destabilizovat
velkopřevorství v okamžiku,
když se cítili zahnáni do kouta.

V době, kdy svět čelí nové
Na úvod jednání bylo přečtena “generaci“ války, kdy by je měl
zdravice předsedy řádové vlády. Její duch jednoty a služby ve jménu
překlad přinášíme v plném znění: svatého Lazara vést, aby pomáhali
8

Suscipe me, Domine,
secundum eloquium tuum et vivam;
et non confundas me ab expectatione mea.

Rozhodnutím
velmistra
byli
tito jedinci z řádu vyloučeni.
Velké Magistérium velmistra
v této krizi, jež se ho hluboce
dotkla, zcela podpořilo. Jménem
Velkého Magistéria a jménem
svým chci velmistrovi vyjádřit
svou nejhlubší vděčnost a vyjádřit
mu
bezvýhradnou
podporu,
jakožto i novému vedení Českého
velkopřevorství. Je tradicí, že
České velkopřevorství stálo vždy
v čele řádu svatého Lazara a bylo
příkladem pro všechna ostatní
velkopřevorství.
Žádám
Vás
všechny, abyste zůstali solidární,
abychom mohli společně psát
další stránky slavných dějin řádu
svatého Lazara Jeruzalémského
a zejména Českého velkopřevorství,
aby se znovu dostalo na výsluní
a opětovně zaujalo pozici lídra.
ATAVIS ET ARMIS!
J.K.V. princ Charles
Philippe d’Orléans GCLJ-J,
vévoda z Anjou,
předseda řádové vlády

Atavis et Armis!
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ZEMŘEL BISKUP
FRANTIŠEK VÁCLAV
PRINC Z LOBKOWICZ
Jan Pavel II. jmenoval titulárním
biskupem v Catabum Castra
a světícím biskupem pražským.
Biskupské
svěcení
přijal
7. dubna 1990 vkládáním rukou
a modlitbou pražského arcibiskupa
e věku 74 let zesnul Františka kardinála Tomáška.
17. února L.P. 2022 biskup Spolusvětiteli
byli
pomocní
o s t r a v s k o - o p a v s k é biskupové pražští Antonín Liška
diecéze a duchovní převor a lazarián Jan Lebeda, GCLJ.
českého velkopřevorství OSLJ
J.Ex. Mons. František Václav, Za své biskupské heslo si zvolil
princ z Lobkowicz
O.Praem, latinské úsloví: Pro vita mundi,
GCLJ-J. Na věčnost byl povolán tedy v překladu Pro život světa.
zaopatřen svátostmi v Městské
nemocnici v Ostravě, kde byl kvůli Mezi lety 1992 až 2001 vykonával
nemoci krátce hospitalizován. funkci apoštolského delegáta
jediného
českého
rytířského
Narodil se 5. ledna 1948 jako řádu Křižovníků s červenou
František z Assisi Karel Bedřich hvězdou, založeného sv. Anežkou
Klement Jaroslav Alois Leopold Českou. Stal se také ústředním
Gerhard Telesfor Odilio Jan duchovním
rádcem
největší
Bosco Pavel Marie Václav princ české skautské organizace Junák
z Lobkowicz. Jeho otcem byl pro skauty katolického vyznání.
Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz
a maminkou Gabriela von Dne 30. května 1996 jej tehdejší
Korff-Schmising-Kerssenbrock. papež Jan Pavel II. jmenoval
prvním sídelním biskupem nově
V roce 1966 nastoupil na ustanovené diecéze ostravskoFilozofickou fakultu Univerzity opavské, kterou spravoval až do
Karlovy v Praze, o rok později ale své smrti, tady přes pětadvacet let.
přestoupil do kněžského semináře
v Litoměřicích, následně studoval Roku 2000 byl přijat do
také na teologické fakultě Vojenského a špitálního řádu sv.
v rakouském Innsbrucku. Roku Lazara Jeruzalémského. Dne 25.
1968 vstoupil do řádu premonstrátů, listopadu 2004 jej velmistr J.K.V.
v němž tajně složil slavné princ Charles-Philippe d’Orléans
řeholní sliby dne 10. srpna 1972. jmenoval do funkce duchovního
převora českého velkopřevorství.
Na
kněze
byl
vysvěcen
o slavnosti Nanebevztetí Panny V
době
vykonávání
této
Marie 15. srpna 1972 v kapli funkce se nesmazatelně zapsal
arcibiskupského paláce v Praze do srdcí i pamětí mnoha
biskupem Františkem Tomáškem. řádových členů, kterým byl
Primici musel odložit, neboť nejenom
duchovní
vůdcem
v letech 1972–1974 vykonával a spolubratrem, ale též přítelem.
základní vojenskou služb. Od
roku 1975 pak začal působit jako Biskup František se vždy aktivně
kněz olomoucké arcidiecéze. účastnil řádového života, jak mu to
Od roku 1984 byl farářem jen dovolovaly povinnosti biskupa
farnosti v Mariánských Horách. i zdravotní stav. Ještě v roce 2018,
kdy už byl hodně omezen svou
Dne 17. března 1990 jej papež nemocí, se zúčastnil generální

V
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kapituly v Ostravě. Byl nositelem
řádového církevního velkokříže
a taktéž záslužného kříže Pro Fide
et Merite I. třídy. Nositelům tohoto
vyznamenání náleží neformální
titul „strážce tradic českého
velkopřevorství“ a úcta celého řádu.
Řádové requiem se konalo
v sobotu 14. května v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na
Mendlově náměstí na Starém Brně.

Svatí Boží přátelé ať tě
doprovodí. Andělé Páně ať ti
vyjdou naproti a přijmou tě mezi
sebe a představí tě před trůnem
Nejvyššího.
Kéž tě přijme Kristus, který tě
zavolal. Kéž tě andělé k němu
dovedou a představí tě před
trůnem Nejvyššího.
Ať ti dá Pán věčné odpočinutí
a věčné světlo ať ti svítí.
Modleme se:
Do Tvých rukou, Bože,
svěřujeme našeho bratra
biskupa Františka Václava,
neboť věříme, že žije,
i když zemřel
a prosíme Tě, dej
ať mu všechno, čím se
v lidské slabosti provinil,
Tvá milosrdná láska odpustí.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
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VELMISTR ŘÁDU SVOLAL
VELKOU GENERÁLNÍ KAPITULU

V

e dnech 13. až 16.
října L.P. 2022 uskuteční se
ve francouzských městech
Orleáns a Boigny velká generální
kapitula Vojenského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského,
kterou svolal jeho velmistr J.Exc. Jan
hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.
Události podzimní kapituly, které
se budou konat v prostorách tří
zámků na Loiře, zámeckém kostele
a následně v katedrále Svatého
Kříže v Orleáns, zahrnují volbu
nového 51. velmistra řádu, jeho
následnou investituru v katedrále,
jednání o směřování řádu v dalších
několika letech, vigilii s pasování
nových rytířů a dam, nedělní mši
svatou, ale i prohlídku bývalé
řádové komendy a hradu, který
lazariánům daroval francouzský
král Ludvík VII. roku 1154.
12

MODLITBA ZA DOBROU VOLBU
NOVÉHO VELMISTRA
Bože,
pastýři dobrý, Ty sám ustavičně řídíš
a chráníš celé své pozemské dílo:
vyslyš naše prosby a dej, ať se naším
novým velmistrem stane ten,
kdo se ti líbí svatostí života,
a kdo se bude o řád Tvého přítele Lazara
starat s pastýřskou horlivostí
a účinnou láskou.
Na přímluvu našeho patrona sv. Lazara
a Panny Marie Karmelské,
uděl, prosíme, dary Svatého Ducha
všem, kdo nesou odpovědnost za volbu
velmistra a všem členům řádu:
dej, ať upřímně hledají Tvou vůli
a stanou se tak Tvým nástrojem pro
dobro řádu i celé svaté katolické Církve,
a pro obracení všeho lidstva.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
S BLAHOSLAVENÝM KARLEM I
V sobotu 2. dubna L.P. 2022 se v Bílině na severu Čech konala tradiční svatopostní duchovní obnova našeho řádu
pod vedením bílinského arciděkana R.D. Marcina Saje, SChLJ. Jejím tématem byla křesťanská naděje.
Prvním bodem bylo rozjímaní a přednáška v budově arciděkanství. Vyjma rytířů a dam byl přítomen i velmistr
a velkopřevor J.Ex. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ-J, a kancléřka Dame Kamila Malinská, DCLJ.
Poté následovala komentovaná prohlídka chrámu svatých Petra a Pavla v Bílině. Kostelem nás provedl restaurátor
Václav Potůček, který je již mnoho let s tímto místem spojen. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá slavená
v kapli zasvěcené našemu řádovému patronu blahoslavenému Karlu Habsburskému.
Po mši svaté následoval oběd v sále bílinského arciděkanství a přátelská rozprava. Vyjma křesťanské naděje jsme
hovořili rovněž o současných válečných událostech na Ukrajině, ale také o 100. výročí úmrtí a životě posledního
rakousko-uherského císaře a českého krále bl. Karla I., který právě v Bílině prošel v letech 1905 a 1906 svým
vojenským výcvikem u 7. dragounského pluku.

POMOC LAZARIÁNŮ NA
HRANICÍCH S UKRAJINOU

Spolubratři z maďarského velkopřevorství
řádu již od 25. února pomáhají válečným
uprchlíkům nejen na maďarsko-ukrajinských
hranicích, ale i přímo na území západním
území Ukrajiny, kde se nyní nachází
mnoho utečenců z východu jejich země.
Celkově se již podařilo odbavit sedm
humanitárních transportů, ve kterých
dodali potřebným přes 20 tun potravin,
hygienických potřeb, oblečení, dětské výbavy,
spacáků, lékárniček a jiného materiálu.
Při pomoci spolupracují i s Kolpingovým
dílem nebo neziskovou organizací Hilfswerk
Liechtenstein. Nadále též probíhá podbora tří
uprchlických center, kam řád dodává teplá jídla.
Na finanční pomoci se podílí také české
velkopřevoství, maďarské spolubratry tedy lze
podpořit přispěním na účet naší řádové sbírky.

V dnešní uspěchané a neklidné době to byla skvělá příležitost najít si čas a udělat něco pro svoji duši. Obnovit
nejen víru, ale i posílit naději a také upevnit lásku k Bohu i lidem.

BENEFIČNÍ KONCERT
V OPAŘANECH
Dne 24. května se pod záštitou
českobudějovického biskupa J.Ex.
Vlastimila Kročila uskutečnil v kostele
sv. Františka Xaverského v Dětské
psychiatrické nemocnici v Opařanech
benefiční koncert organizovaný řádem
ve spolupráci se základními uměleckými
školami z regionu Jižních Čech.
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Tato akce byla výjimečná akce jak svým
rozsahem, tak i navázáním na naši letitou
spolupráci s DPN v Opařanech a zároveň
přizváním k účasti nových partnerů.
Při opakovaných lockdownech jsme byli
nuceni veškeré aktivity v dětské nemocnici
utlumit, organizace tohoto koncertu je pro
naší další spolupráci novým začátkem,
a velice se na ní těšíme.

15

ŘÁD FINANČNĚ PODPOŘIL
UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ V ČR
Vážení přátelé,
všichni víte, že jedním z našich projektů je spolupráce a podpora Centra psychosomatické
medicíny respektive jejich pacientů a klientů v rámci duševní a duchovní podpory. Centrum
psychosomatické medicíny postupně otevřelo ve spolupráci s majitelem nemovitosti firmou
Stabilplastik s.r.o. startovací byty pro pacienty s duševním onemocněním. V březnu 2022
byla část těchto bytů uvolněna pro potřeby ukrajinských matek s dětmi, kteří byli vyhnáni
ze svých domovů agresivní válkou Ruské federace. Vojenský a špitální řád svatého Lazara
Jeruzalémského se připojil k této pomoci, a rozhodl se finančně i osobně podpořit tento
projekt. Koordinátorem pomoci jsem já, jakožto špitálník řádu. Jako další krok předají řád
a Centrum psychosomatické medicíny uprchlickým rodinám počítačovou techniku pro
potřeby ukrajinských dětí, které mají on-line výuku na dálku ze svých domovských škol.
CFr. Martin Vlček, SBLJ, špitálník ČVP
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BRNĚNSKÁ KOMENDA
POMÁHÁ KONKRÉTNĚ

POUŤ VĚŘÍCÍCH
KE CTI SV. LUDMILY

Brněnská komenda si jako jednu z možností
charitativní práce určila pomoc konkrétním
lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci.

Krásnou fotografii ze soukromé pouti
věřících z našeho bývalého řádového kostela
Panny Marie Matky Ustavičné pomoci
a svatého Kajetána v Praze nám poslal
spolupracovník řádu R.D. Yvo Josef Rynda.

Vzhledem k tomu, že komenda působí při
Augustiniánském opatství a farnosti na
Starém Brně, chce primárně potřebné osoby
hledat v řadách místních farníků. P. Wit
Marciniec, OSA, SChLJ, jim tak zprostředkoval
seznámení
s
matkou
samoživitelkou
a bývalou lékařkou, Dagmar Vodovou.
Paní Vodová bydlí sama se dvěma dcerami
ve věku 16 a 17 let. Po prodělaném těžkému
onemocnění s vážnými neurologickými
následky musela opustit lékařskou praxi
a již mnoho let je v invalidním důchodu. Štěstí
neměla ani při výběru životního partnera, neboť
ten ji opustil a zanechal s dětmi samotnou.
Paní Vodová je hluboce věřící, a bere svůj
úděl tak, jak je. Všechnu svoji energii
a naději vkládá do obou dcer, kterým chce
umožnit co možná nejnormálnější život.
Obě dcery chtějí dále studovat, starší na
vysoké škole a mladší na střední škole.
Brněnská komenda s pomocí řádu tuto
rodinu již několikrát finančně podpořila
například proplacením školních potřeb
nebo tanečního kurzu. Do budoucna chce
finančně přispívat na další potřebné věci
a aktivity pro obě dcery. Spolubratr Chev.
Ivan Koláčný, KCLJ, též rodině významně
pomohl při řešení problémů s bydlením.
Nedílnou částí naší pomoci byla i pravidelná
duchovní služba P. Wita, neboť kvůli problémů
s chůzí se paní Vodová nemůže účastnit
bohoslužeb v kostele. Po přesunu P. Wita
do Prahy je tato situace složitější, nicméně
členové brněnské komendy ve zprostředkování
pomoci dle svých slov nepoleví, a vždy se
zastaví minimálně na přátelské popovídání.

ZÁDUŠNÍ MŠE
ZA ŘÁDOVÉ ČLENY

Zádušní mši svatou za zemřelé řádové rytíře
a dámy celebroval J.M. can Jiří Hladík, O.Cr,
ECLJ u bočního oltáře litoměřické katedrály
sv. Štěpána v kapli Bolestné Matky Boží.
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Ježíši, Tys nad Lazarem zaslzel a plakals
s jeho sestrami, než jsi ho opět živého
jim vrátil, pohnut jejich prosbami. Nám
vykoupeným krví Tvou to, Kriste, dej Tvá
dobrota, ať se žal smrti ponuré obrátí
v radost života.

Věřící tentokrát putovali na středočeské
hradisko Tetín, tedy na místo, kde byla babička
sv. Václava svatá kněžna Ludmila uškrcena
na příkaz kněžny Drahomíry dvěma vrahy.
Mše svatá, s hudebním doprovem barokních
písní a výhledem do údolí Berounky měla dle
zúčastněných neopakovatelnou atmosféru.
Další pouť je plánována na dobu letních
prázdnin, letos na Svatou Horu u Příbrami
v rámci oslav Nanebevzetí Panny Marie.

Čas, aby zář pravého slunce vz plála,
zde Kristův kříž,
zde, lide můj, se modli!
Jeden jest Bůh!
Jedna jest pravda, jíž spějem výš,
jedno jest světlo, a tím je kříž!

BENEFIČNÍ KONCERT
ENSEMBLE LAZARUS
Na tzv. Smrtnou neděli 3. dubna
L.P. 2022 uskutečnil se v kostele sv.
Františka u Karlova mostu benefiční
koncert pro Ukrajinu THEATRUM
DOLORIS aneb barokní postní písně
o umučení Páně. V průběhu večera
zazněla díla V. K. Holana Rovenského, J. J.
Božana, A.V. Michny z Otradovic a dalších.
Sbor pěl pod řízením Marie Vozkové,
na varhany doprovodil Michael Pospíšil.
Vybrané finanční dary byly věnovány
velmistrovi řádu Křižovníku s červenou
hvězdou pro podporu ukrajinských
uprchlíků ubytovaných v jejich klášteře.
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16. KVĚTNA
SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO

POUTNÍ PÍSEŇ KE SV. JANU
Odkud, Jene, smutně kráčíš za
večera k městu, ach proč, Jene,
slzou smáčíš svou k domovu cestu?
Ty z poslední kráčíš pouti a náš
osud tebe rmoutí, neopouštěj, svatý
Jene, své dítky ztrápené.

Měsíc květen patří mezi nejkrásnější
v roce. Máme ho spjatý s podvečerními
májovými pobožnostmi k Panně Marii.
Překrásné mariánské písně, litanie
a modlitby. To vše patří k řádné oslavě
Panny Marie.
V květnu ale také slavíme jednoho
z nejslavnějších českých rodáků. Je jím
svatý Jan Nepomucký. Jeho památka
připadá na 16. května a kdysi to byl tak
velký svátek, že měl i svůj ,,svatojánský“
oktáv. Ještě dnes žijí zbožní katolíci,
kteří tento svátek slaví soukromými
pobožnostmi po celých osm dní.
Jeho život i památky s ním spojené
v Čechách dobře známe. Pojdme se
tedy podívat na jednu méně známou
zajímavost mimo české země.
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě
se v rámci církevního pokladu nachází
tzv. polský kalich.
Do katedrály se dostal v roce 1766
jakožto odkaz někdejší polské královny
Kateřiny Opalinské (1680–1747),
manželky Stanislava Leszczynského
(1677–1766). Stanislav Leszczynski
byl v letech 1704–1709 a 1733–1736
polským králem, který po svém sesazení
dostal do svého užívání vévodství
lotrinské. Toho se musel vzdát František
Štěpán Lotrinký, kterému bylo
náhradou přislíbeno velkovévodství
toskánské po vymírajícím rodě Medici.
Lotrinsko se stalo důstojným příbytkem
sezazeného polského krále. Umělecky
pozvedl především své sídelní město
Lunéville. Stal se opravdovým
mecenášem vědy i umění a myslel také
na dobročinnost. Dcera Stanislava
Leszczynského, Marie (1703–1768),
byla provdána za Ludvíka XV., krále
Francie.

KOSTEL
SV. JAKUBA V LUNÉVILLE, FRANCIE
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Ty se vracíš z Boleslavi, tam, kde
Boží Máti, tam jsi Panně věčné
slávy chtěl si stěžovati. Maria ti
dala radu umřít, jen nespáchat
zradu, vyprosila ti dar síly v těžké
smrti chvíli.
Ó vy pole, Ó vy sady ozdobené
klasy, všude skví se květů vnady,
zevšad pějí hlasy, oslavujte nebes
Krále každým jarem neustále, Jan
též Bohu chválu vzdává, když se
rozžehnává.
Kde jste, posluchači moji, kde
sirotci, vdovy? Neplačte, v tom
světa boji jděte k Ježíšovi. On
vyhojí každou ránu, nahradí
vám strast a hanu, jemu vás Jan
odporoučí, když se s vámi loučí.
Praho, Čechů město skvostné, plné
krásy, zdoby, nebudeš-Ii věrné,
ctnostné, jsi jak bílé hroby. Já tě
volal v spásy sídla pod Kristovy
lásky křídla, tam tě, až života
zbudu, z hrobu volat budu.
A ty, věži nade Prahou u svatého
Víta, jíž to nehne žádnou snahou
živlů bouře lítá, aj, tvá báně, ta mi
kyne tam, kde bouře každá mine,
ukazuj vždy smutným v nebe, já víc
nezřím tebe.
Moste, jenž dvě města pojíš jako
k choti chotě, ty mi přechod slavný
strojíš v té noční mrákotě. Pode
mnou dva spojíš světy, vkročím
nocí do osvěty a přeplavu z hlubin
strasti k břehu pravé vlasti.
Sbohem, sbohem, drahý kraji, kde
jsem Kristu sloužil, jemu věrný
jazyk ztají, proč mě král tak soužil.
Naposledy kráčím k Hradu jako
Pán Ježíš v zahradu, požehnání
Čechům dávám,
s Kristem dokonávám.

„TOMU, KDO USILUJE
O SPRAVEDLNOST,
AČKOLI VÍ, ŽE
MU TÍM VZNIKNOU
JENOM NEVÝHODY,
PATŘÍ POŽEHNÁNÍ
BOHA“
Po smrti Stanislava Leszczynského
připadlo vévodství lotrinské Francii.
Stanislav byl velkým ctitelem sv.
Jana Nepomuckého, a byl mezi
významnými osobnostmi, kteří zaslali
papeži do Říma prosebné dopisy o jeho
svatořečení. Stanislav ho považoval za
svého ,,nebeského bratrance.“ Zlatý
kalich, který se dodnes ve svatovítském
pokladu nachází, je překrásnou ukázkou
zlatnické práce té doby.
Pojďme si ale připomenou ještě jednu
zajímavost.
V hlavním městě Lotrinska Lunéville
stojí kostel svatého Jakuba. Byl postaven
v letech 1730–1747 a plány dodal
Jean-Nicolas Jennesson. Celou stavbu
dokončil Emmanuel Héré. Zajímavé
je, že ctitel sv. Jana Nepomuckého
Stanislav Leszczynski pamatoval na
svého nebeského patrona a přímluvce
i zde.
Kostel byl slavnostně vysvěcen
biskupem z Toul Scipionem-Jéromem
Bégonem ještě před svým dokončením
roku 1745. Na první pohled zaujmou
dvě impozantní věže, které jsou téměř
52 metrů vysoké. Na vrcholcích
věží jsou umístěny na čestném místě
dvě sochy: Sv. Michaela Archanděla
a sv. Jana Nepomuckého od sochaře
Barthélemyho Guibala.
Tak se náš světec dostává díky svým
štědrým ctitelům i do daleké ciziny.
Socha svatého Jana Nepomuckého
zaujme asi každého, kdo přijíždí
z českých zemí do Lunéville. S rodinou
někdejšího polského krále je pak spjato
ještě jedno místo. Ve Versailles nechala
světci postavit oltář královna Marie
Leszczynská. V královské rezidenci
byla úcta ke světci proti pomluvě
a jedovatému jazyku více než příhodná.
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GRATULUJEME
J. EX. JANU
GRAUBNEROVI
KE JMENOVÁNÍ
ARCIBISKUPEM
PRAŽSKÝM
A PRIMASEM
ČESKÝM
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