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Slovo na cestu

Střídání období v roce hraje prastarou, ale stále novou 
dramatičnost o radosti a smutku, o věčných návratech 
života a smrti, o tom jak se rodí, kvetou i dozrávají tako-
vé stromy i lidé.

Podobně i v oblasti duchovního růstu právě pomocí 
změn liturgických období člověk usiluje pochopit smysl 
své životní cesty. A není tomu jinak ani v tomto čase, kte-
rý má velice vážný ráz, vyzívající k odpovědnosti práce 
na sobě. Vstupujeme do tohoto času po masopustu pope-
leční středou — ten den má zvláštní označení.

Nádobě na odpadky obvykle říkáme popelnice, i když 
dnes už v našich městech a na vesnicích bychom jen stě-
ží hledali popel mezi odpadky, označení se udrželo i když 
v době plynových a elektrických kotlů je tento termín 
překonán.

I tato skutečnost může být problémem, proč tomuto 
symbolu, který se uděluje v podobě kříže na čela věří-
cích, nerozumíme anebo ne úplně.

Popel. Kdopak chce v současnosti ještě mít co do čině-
ní s popelem? Vždyť s ním obyčejně spojujeme představu 
o špíně anebo o věcích, které vůbec nejsou příjemné. Jen 
Církev, samozřejmě, ta se drží překonaných věcí — řekne 
společnost, mnozí ze společnosti.

Právě proto, že popel budí v nás nepříjemné pocity, byl 
ve starozákonních časech symbolem bolesti a smutku.

Člověk, který se prohřešil, na znamení svého pokání a 
snahy změnit svůj život si roztrhal roucho, posypal hlavu 
popelem a oblékl se do pytloviny.

Udělování popele chce být i pro nás, lidi atomové doby, 
ne běžným znakem. A to nejen pro to, že se tento úkon 
provádí jen jednou v roce.

Připomeňme si slova proroka Joela, který i nám vy-
světluje hluboký smysl pokání: „Obraťte se ke mně celým 
svým srdcem, půstem, pláčem a nářky; roztrhněte si srd-
ce, a ne roucha, a obraťte se k Pánu, svému Bohu. Vždyť 
on je dobrotivý a milosrdný, trpělivý a velmi lítostivý“ 
(Joel 2, 12-13).

Liturgický úkon popela nás tedy chce uchránit před 
tím, abychom nežili povrchně, zapomínajíce na Boha, a 
zapadli do slepoty každodenních všedních událostí. Chce 
osvobodit naše srdce, proto nás nabádá k obrácení ke 
změně. Takto se popel stává symbolem naděje a také 
nové cesty, ke které jsme především v této začínající 
postní době zváni…
Váš otec Pavel

Popel – symbol Naděje

P. Pavel Porochnavec, SChLJ, 
je vikářem duchovního převora
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Slovo bailliho

Vážené spolusestry a spolubratři!

Přemýšlel jsem o aktivitách a akcích, které pořá-
dáme a kterých se naši členové ve větší či menší 
míře účastní. Každý člen našeho Řádu, který do něj 
vstupoval s pokorou, čistým srdcem a vůlí pomáhat 
těm, kteří pomoc a podporu potřebují, je jistě pod-
le svých možností plně zapojen a dělá maximum.  
A není také tajemstvím, že je další skupina lidí, 
kteří do Řádu vstoupili … proč vlastně? Pro pocit 
vlastní důležitosti? Pro dodání něčeho, co v životě 
nemají? Z romantiky? Pro možnost ukázat se občas 
v plášti a s dekorací?

Nejsme povoláni k tomu, abychom zkoumali  
a posuzovali motivy těch formálních a nečinných 
členů, kteří v Řádu stále ještě jsou. A ubývají, právě 
na úkor těch, kteří si stále více a více uvědomují, že 
„facta, non verba“ jsou tím, co se počítá.

Během několika posledních let je možno sledovat 
velký pokrok v otázkách duchovních. To je něco, co 
nesmírně stmeluje naše členy a duchovní dimenze 
tak ovlivňuje naše veškeré aktivity. Na půdě křes-
ťanského rytířského řádu to jistě není překvapivé 
zjištění. Přesto však stojí za zmínku několik věcí. 
Severočeská delegace organizuje již druhé rekolek-
ce. Toto usebrání všichni z nás potřebují, stejně tak 
jako prostor pro obnovení slibů, které při vstupu do 
Řádu skládali. Dlouhodobá aktivita členů Pražské 
komendy stojí za zmínku také na poli mezinárod-
ním – vždyť členové komendy již od října minulého 
roku drží řetězovou modlitbu, k níž se může při-
pojit každý, kdo má chuť a možnost se každé ráno 
modlit za Řád a jeho členy. Modlitba Páně, Zdrávas 
Maria a Řádová modlitba jsou minimem, které nás 
každým dnem spojují a posilují. Nově zavedená 
postní páteční setkávání v rotundě sv. Longina dá-
vají tomuto magickému prostoru další náplň a vý-
znam. Společná křížová cesta, v letošním roce opět 
na Skalce a s klienty terapeutické komunity Magda-
léna je dalším hlubokým duchovním zážitkem.

Je potěšitelné, že duchovní hodnoty jsou inte-
grální součástí života členů našeho Řádu. A tak 
si lze do budoucna snad přát jen to, aby také naši 
duchovní přispěli k tomu, aby aktivity laiků vedly 
správným směrem.

Ondřej F. Vanke, KCLJ 
bailli ČVP

Z Velké rady

Jednání Velké rady 20. ledna 2010

 Velká rada projednala stav placení členského příspěvku na rok 2010. Seznam těch, kteří zapla-
tili, bude zaslán Mezinárodnímu sekretariátu k vystavení faktury. Na členství v Řádu rezignovali  
z různých důvodů chev. Karel Zvejška, chev. Leo Ge a chev. Beno Ge. Členové, kteří ani přes něko-
lik výzev nezaplatili nebo oznámili svoji rezignaci na členství, pozbývají členských práv (účast na 
řádových akcích, účast a hlasování na kapitule, používání pláště a insignií, zasílání Reunionu). 

 Členové Velké rady si vyjasnili, co si představují pod pojmem „výroční zpráva“, tedy informace 
pro veřejnost s bilancí a přehledem hlavních činností v roce 2009. Tato zpráva bude připravena do 
konce března, zveřejněna na internetové stránce a v písemné podobě distribuována dle potřeby.

 ČVP má na účtě k 31. 12. 2009 celkem 388.000 Kč. Další peníze za členské příspěvky jsou na 
cestě. Z této částky je pevně rezervována částka 230.000 Kč, z toho 30.000 na Mariánský sloup  
a 200.000 činí adresná podpora vydání knihy Chrám světla. Audit za roky 2007 – 2008 byl zveřej-
něn na internetové stránce velkopřevorství.

Jednání Velké rady 17. února 2010

 ČVP na rok 2010 vykazuje pro Mezinárodní sekterariát 38 členů, dále je několik čekatelů a zájem-
ců o postavení společníka.

 Ve dnech 10. - 14. března 2010 se v Budapešti koná setkání řádové vlády. Jednání se zúčastní 
velkopřevor a bailli. Na programu jsou hlavně otázky organizační, dojde k inauguraci nového vel-
kého špitálníka, d. Ute Harms bude v řádové vládě nadále pověřena jinými úkoly. Cesty na jednání 
budou spojeny s dalšími řádovými jednáními v Bratislavě a Uherském Hradišti.

 Velká rada projednala a uznala užitečnost vytvoření řádové delegace, která bude koncentrovat 
členy a zájemce z této oblasti. Koordinací je pověřen cfr. Robert Šíma s tím, že na Velké radě před-
loží základní teze k této organizační jednotce.

 Velká rada vzala s výhradami na vědomí zápis z lednové schůzky Moravské komendy. Zajištění 
efektivního chodu a rozvoje řádových aktivit je významným úkolem, proto VR posoudí návrhy  
a strategii chev. Ivana Koláčného k zajištění tohoto úkolu.

 Chev. Kamil Kalina oznámil, že novým zástupcem velitele Pražské komendy bude cfr. Viktor 
Sušický. Cfr. Michal Brich je v současné době zaneprázdněn studijními povinnostmi. Velká rada 
přeje cfr. Sušickému mnoho zdaru v této funkci a zároveň děkuje cfr. Michalu Brichovi za dosud 
odvedenou práci.

 Velká rada se zabývala myšlenkou v r. 2010 uskutečnit pouť do Svaté země. Není to v současné 
situaci vhodné, ale myšlenka zůstává stále živá. Program bude připravován s těžištěm na duchovní 
prožitek, pohodu, návštěvu významných křesťanských a křižáckých míst. Informace o tom to vý-
jimečném programu budou připraveny a představeny na Generální kapitule 2010 tak, aby se pouť 
mohla uskutečnit v r. 2011.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli Českého velkopřevorství
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tec arcibiskup Duka se narodil 26. 
dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůs-
tal v rodině důstojníka, který se účast-

nil zahraničního odboje (v r. 1944 přes 
organizovaný útěk vládního vojska P. Jiřím M. 
Veselým OP odešel do Anglie, kde do konce vál-
ky bojoval v Československé zahraniční armádě.  
V 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západ-
ní fronty).

Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání  
v Hradci Králové, v r. 1960 maturoval na gymná-
ziu, později se vyučil strojním zámečníkem.  
V roce 1965 byl po dlouhých průtazích na odvo-
lání přijat ke studiu na Cyrilometodějské boho-
slovecké fakultě v Litoměřicích a v lednu 1968 
vstoupil do tehdy zakázaného dominikánského 
řádu. 22. června 1970 přijal kněžské svěcení  
z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let 
působil v duchovní správě v pohraničních ob-
lastech pražské arcidiecéze: Chlum svaté Máří, 
Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes v oblasti 
diecéze plzeňské). Sedmého ledna 1972 složil 
slavné sliby v dominikánském řádu.

V r. 1975 mu byl odňat „státní souhlas k du-
chovní správě“, pracoval pak 15 let jako rýsovač 
v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální 
řádový život a věnoval se studiu. Od r. 1975 do 
roku 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 
do r. 1981 magistrem kleriků. Současně spolu-

pracoval na zřízení tajného řádového studijního 
centra a organizoval náboženskou činnost mladé 
generace na celém území Československa.  
V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské 
teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě.

V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen 
a odsouzen za trestný čin maření státního do-
zoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona 
k zákonu 218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn 
v Plzni – Borech pro řádovou činnost, organizo-
vání studia dominikánských kleriků, samizdat 
a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl 
magistrem Řádu dominikánů jmenován provinci-
álem Československé dominikánské provincie a 
byl jím až do r. 1998. Po listopadu 1989 byl před-
sedou Konference vyšších řeholních představe-
ných v ČR a viceprezidentem Unie evropských 
KVŘP (1992-1996). Přednášel jako odborný asi-
stent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci a byl v letech 1990-1998 
členem Akreditační komise při vládě ČR.

Šestého června 1998 byl papežem Janem Pav-
lem II. jmenován 24. sídelním biskupem králové-
hradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svě-
cení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška  
a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apo-
štolského nuncia arcibiskupa (dnes kardinála) 
Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha  
v Hradci Králové. 

Ke 13. únoru 2010 přijal 
Svatý otec Benedikt XVI. 
rezignaci J. Em. Miloslava 
kardinála Vlka na úřad 
pražského arcibiskupa, 
podanou dne 19. dubna 
2007. Novým, v pořadí již 
36. pražským arcibiskupem 
byl jmenován dosavadní 
královéhradecký biskup 
Dominik Jaroslav Duka OP.

XXXVI. nástupce 
svatého Vojtěcha FO
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Navázal na velkorysou činnost a projekty své-
ho předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška, 
emeritního duchovního převora Řádu sv. Lazara. 
Založil Diecézní teologický institut a církevní 
gymnázium ve Skutči. Svolal druhý Diecézní eu-
charistický kongres v r. 2002. Za jeho působení 
byla dokončena rekonstrukce Nového Adalber-
tina a v jeho areálu vybudována nová Biskupská 
knihovna v salla terreně. Též byla rekonstruo-
vána historická Biskupská knihovna Biskupství 
královéhradeckého v rezidenci, původně založe-
ná biskupem Trautmannsdorfem. 10. 11. 2004 
vydal nový statut a jmenoval nové kanovníky 
Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha 
v Hradci Králové. Svatým otcem byl 6. 11. 2004 
jmenován apoštolským administrátorem diecé-
ze litoměřické. Tuto funkci vykonával do 22. 11. 
2008. 

V letech 2007–2008 organizoval oslavy 700. 
výročí katedrály Svatého Ducha, kterému před-
cházela rekonstrukce vitráží a interiéru kated-
rály, včetně liturgické úpravy. V letech 2008 a 
2009 inicioval „Týden vzájemného poznávání a 
porozumění“, pastorační aktivitu velkých měst 
mezi věřícími napříč konfesemi a hledajícími.  
K datu 1. 7. 2009 založil Diecézní církevní soud. 
Královéhradeckou diecézi spravuje dvanáctým 
rokem, systematicky vypracoval a naplnil die-
cézní Sedmiletý pastorační program s přípravou 
pastorace diecéze v novém století.

Třináctého února 2010 byl Svatým Otcem Be-
nediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem praž-
ským.

V letech 2000-2004 byl místopředsedou České 

biskupské konference. V rámci ČBK je předse-
dou Komise pro nauku víry a předsedou Komise 
pro katolickou výchovu.

Je široce zapojen do společenského a kultur-
ního života. Je členem Etického fóra ČR, Vědec-
kých rad KTF UK Praha, Technické univerzity 
Liberec, Univerzity Hradec Králové, Lékařské 
fakulty UK HK, je předsedou správní rady Čes-
kého katolického biblického díla, členem Centra 
biblických studií, je členem Konfederace politic-
kých vězňů, šéfredaktorem Salve — revue pro 
teologii, kulturu a duchovní život, členem redak-
ce Mezinárodní katolické revue Communio  
a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o.s.

Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají mono-
grafie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma 
svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. 
Mimořádný vědecký význam má jeho autorský 
podíl a třicet let trvající organizační práce na 
překladu Jeruzalémské Bible do češtiny (která 
vyšla v roce 2009). V době nesvobody publikoval 
v samizdatu zahraniční studie, články v Sursum. 
Nyní publikuje v Salve — revui pro teologii, kul-
turu a duchovní život, v Monitoru, vedle toho je 
autorem desítek článků v domácích i zahranič-
ních sbornících, časopisech odborných i popula-
rizujících a v denním tisku.

Přejeme otci arcibiskupovi mnoho Božího po-
žehnání a zdaru při náročné práci pro pražskou 
arcidiecézi.

-red-
S použitím materiálů Pražského arcibiskupství.

Mluvím jménem Evropské unie  

Nejdůležitějším a nejobtížnějším úkolem čes-
kého předsednictví v HDG bylo  prosazovat a 
obhajovat zásady drogové politiky EU na 52. za-
sedání Komise OSN pro narkotika (CND) v břez-
nu 2009 ve Vídni. CND sice zasedá každoročně, 
ale tentokrát šlo o zcela mimořádnou událost, 
která měla po deseti letech zhodnotit plány při-
jaté na mimořádném zasedání Valného shromáž-
dění OSN o drogách, které se konalo v r. 1998 
v New Yorku (UNGASS 1998) a stanovit obsah 
a směr drogové politiky světového společenství 
na další léta: přijmout Politickou deklaraci a 
Akční plán. Příprava těchto dokumentů začala 
už v listopadu 2008  a ostré debaty se protáhly 
takřka do posledních chvil před slavnostním za-
hájením. Náš úkol byl prosadit v nich co nejvíc 
„evropského“.

Střídal jsem se ve Vídni s dalšími dvěma ko-
legy-experty z Prahy. Účastnili jsme se koordi-
načních schůzek národních delegací zemí EU 
(celkem těchto schůzek bylo 80 a mně se při 
nich hodila moje erudice ve skupinové psycho-
terapii), vystupovali na plénu, kde se obtížně 
rodil text Politické deklarace a Akčního plánu, 
vedli jsme desítky rozhovorů, podávali zprávy 
o Vídni v Bruselu a naopak, vyjednávali strate-
gii, rozesílali informace, psali návrhy, vymáhali 
stanoviska, zkrátka jsme se velmi angažovali.  
Spolu s našimi diplomaty jsme si vysloužili re-
nomé aktivního, schopného a odborně zdatné-
ho předsednictví (jaké tam prý ještě nebylo), 
všichni nás oceňovali za to, že jsme udělali 
snad všechno, co bylo možné – ale výsledek ne-
byl příliš uspokojivý. Velké nasazení, obrovský 
výdej energie, a přitom jen mírný pokrok proti 

UNGASS 1998 a skromný úspěch EU.  Zpětně 
si kladu otázku, zda by výsledek nebyl podobný, 
kdyby české předsednictví kromě formální ko-
ordinace nedělalo nic navíc. 

Ale mluvit na světovém fóru „jménem Evrop-
ské unie“ bylo nakonec zaslouženou odměnou.

 

Drogová politika EU na světové scéně
–  nezdařilý export   

Jako  ilustraci „skromného úspěchu a mírného 
pokroku“ uvádím několik principů drogové po-
litiky EU, které tvořily východiska pro vyjedná-
vání ve Vídni – a jak to s nimi dopadlo.  

Drogová politika má být vyvážená1 a komplex-
ní. Tuto evropskou zásadu jsme mohli představit 
jako prokazatelně úspěšnou, aspoň na teritoriu 
EU.  Svět evropské úspěchy uznává, ale o evrop-
ský směr příliš nestojí. Pozoruhodný byl postoj 
Ruska, postiženého drogovou a AIDS epidemií, 
podobně jako vyspělá Evropa před 25 lety: Rus-
ko tvrdilo, že jeho prioritou jsou rázná  opatření 
ke snižování nabídky a dostupnosti drog, „vyvá-
ženost“ je politicky nepřijatelná a občané Ruska 
by ji hodnotili jako slabost v boji proti drogám a 
ústupek narkomafiím. Nakonec je v Akčním plá-
nu OSN na další období represi věnováno 2,5x 
více stran a 4x více úkolů než prevenci, včasné 
intervenci, léčbě, resocializaci apod. 

Dále jsme prosazovali zásadu, že drogová 
politika musí být postavena na kvalitních infor-
macích a vědecky podložených opatřeních. Bez 
1   Rozumí se tím vyváženost opatření na straně nabídky drog (re
prese) a na straně poptávky po drogách (prevence v nejširším slova 
smyslu), tj. nikoliv jednostranný důraz na „válku proti drogám“. 

až na konec světa
Z ČECH

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., KLJ
velitel Pražské komendy 

Český psychiatr, lazariánský rytíř a euroskeptik se nejen na půl roku stal dro-
govým koordinátorem Evropské unie, ale za EU dokonce vyjednával a hovořil 
na půdě OSN.
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kvalitních dat není možné náležitě porozumět 
tomu, jaká situace vlastně je, a bez toho není 
šance dělat úspěšná, přiměřená a vědecky pod-
ložená rozhodnutí. Tohle sice všichni více méně 
uznávají, ale evropský důraz na monitorování, 
hodnocení a výzkum pokládají částečně za lu-
xus, částečně dokonce za riziko. V pozadí se 
vznáší nepříjemný fakt, že globální „boj proti 
drogám“ a za „svět bez drog“ je navzdory ob-
rovským výdajům nepříliš úspěšný – a co kdyby 
se to „vědecky dokázalo“? K této konfrontaci se 
CND 2009 stavěla velmi vyhýbavě a rovněž Poli-
tická deklarace je v otázkách sběru dat a evalu-
ace dosti skromná.

A takhle to bylo se vším – počínaje kritickým 
hodnocením desetiletí od UNGASS 1998 (což se 
nakonec nějak politicky korektně zpackalo) a 
konče tématem alternativního rozvoje venkova 
v zemích, kde se pěstuje  opiový mák a koka, té-
matem pro Českou republiku velmi okrajovým, 
ale hýbajícím drogovou politikou mezinárodního 
společenství.  Ještě se k němu vrátím. 

Dostala drogová politika EU ve Vídni na frak? 
Tento názor jsem zaznamenal v dalších měsících 
při jednání s řadou delegátů z jiných částí světa 
a kladl jsem si otázku, proč se „export“ drogové 
politiky EU do světa nedaří. 

Jednou z příčin je vnitřní nejednota a neká-
zeň v EU. Na HDG v Bruselu jsme pro vídeňská 
jednání vyjednali určitý politický a strategický 

mandát, ale některým členským zemím se ho-
dilo tento mandát  zpochybnit, prolomit dohod-
nuté zásady a směr a hrát ve Vídni vlastní hru. 
Jako nováčci v EU jsme nad tím žasli, neboť 
jednota, věrnost principům a dodržování dohod 
pro nás představovala určitou hodnotu. A bylo 
jasné, že nejednotná EU stěží může být přesvěd-
čivá jako světlonoš či prorok moderních, prag-
matických a na vědeckých důkazech založených 
drogových politik. Z těch či oněch důvodů „zby-
tek světa“ nám příliš nenaslouchal.  

Ani EU příliš nenaslouchá. Má svou strategii, 
svůj akční plán a „zbytek světa“ a celá OSN 
není pro ni zas až tak důležitá. Ve Vídni půso-
bil kroužek EU jako sebestředný a hašteřivý 
klub, který mnoho žádá a málo nabízí a z něhož 
se občas odlepí sólo jezdec a realizuje vlastní 
scénář. Navíc mezi vídeňskými diplomaty není 
nikdo, kdo by drogové politice rozuměl a komu-
nikoval o ní s partnery na světové scéně častěji 
než jednou do roka nebo dokonce jednou za 10 
let. Tohle předsednická země vyřešit nemůže a 
v „klubu“ k řešení není vůle. Po skončení CND 
nebyla v „klubu“ ani vůle o dění ve Vídni příliš 
debatovat.

Světem letem

Důležitou součástí naší agendy v HDG byly 
„vnější vztahy“ (RELEX), tj. vztahy EU se třetí-
mi zeměmi a regionálními skupinami států. EU 
se snaží „vyvézt“ svou drogovou politiku i tímto 
způsobem a zasahovat v regionech, odkud při-
cházejí drogy či jiná rizika. České předsednictví 
v HDG bylo v této oblasti mimořádně výkonné. 
Za našeho předsednictví například vznikly nové 
protidrogové akční plány pro spolupráci EU se 
Střední Asií2 a Západním Balkánem3, obnovi-
lo se jednání s Ukrajinou a k jednacímu stolu 
v Bruselu bylo poprvé pozváno Bělorusko a Re-
publika Moldova4. A velmi jsme se angažovali 
v záležitostech pro nás zcela exotické Západní 
Afriky. Tento region je pro EU novou hrozbou, 
protože v posledních letech se jeho slabé státy 
staly překladištěm pro dovoz kokainu z Jižní 
Ameriky do Evropy (a už i do naší země). Orga-
nizovali jsme „kroužek přátel Západní Afriky“, 
tj. těch členských zemí EU, které tam zatím 
nekoordinovaně a opatrně poskytují technickou 
pomoc (např. výcvik policistů) a ještě opatrněji 
finanční prostředky, zajistili provedení analýzy 
bezpečnostních rizik a jednali i přímo se snaži-
vými a bezradnými delegacemi západoafrických 
států.

Ve „vnějších vztazích“ má předsednická země 
poněkud zvláštní pozici. Vystupuje jako politic-
ký představitel EU, ale ne vždy zcela vidí do di-
2   Postsovětská Střední Asie bezprostředně sousedí s Afghanistanem, který 
je hlavním světovým producentem opia a heroinu.  
3   Země Západního Balkánu jsou přímými sousedy EU a kandidáty členství. 
Přes Západní Balkán vede hlavní trasa dovozu heroinu s Asie do Evropy.  
4   Ukrajina, Bělorusko a Moldova se potýkají s epidemií užívání drog a HIV/
AIDS, což představuje riziko pro sousední členské země EU.

plomatických a zejména finančních karet svým 
spoluhráčům na téže straně stolu. Finanční 
prostředky na  technickou a rozvojovou pomoc  
má v rukou úřad Evropské komise (nikoliv Rada 
EU) a nemusí být vždy ochotný je zpřehlednit. 
Rovněž různé členské země EU mají ve světě 
své různé zájmy. České předsednictví bylo ale 
nezvykle asertivní a vždy potřebné přehledy a 
informace získalo, takže jsme se nemuseli cítit 
hloupě nebo bezmocně. 

Quito Piccha aneb Město uprostřed

Vrcholem naší RELEX agendy byl „drogový 
summit“  EU a zemí Latinské Ameriky a Kari-
biku (LAC) v Quitu, hlavním městě Ecuadoru. 
Tři dny jednání v městě mezi horami, prastarém 
středisku předkolumbovských kultur a památ-
kové rezervaci UNESCO se španělskými chrámy 
a paláci z 16. a 17. století  pochopitelně nestačily 
na podrobnější seznámení s městem ani zemí, 
ale přinesly určitý vhled a pochopení. 

Především, jak je to s tím alternativním roz-
vojem venkova v zemích produkujících drogy? 
EU prosazuje „nepodmíněný alternativní rozvoj“ 
(tj. žádné vypalování, žádná násilná likvidace 
úrody koky či opiového máku, ale rovnou celko-
vá rekonstrukce producentských oblastí, nové 
plodiny, know how pro jejich pěstování a odbyt 
pro úrodu, voda, vzdělání atd.), ale nesetkává se 
s patřičnou odezvou. Tady, v regionu producentů 
koky a kokainu, bylo jasné, proč. Koka se pěs-
tuje na územích, které vlády nemají úplně pod 
kontrolou nebo na nichž přímo vládnou povsta-

lecké guerilly a narkomafie. Země jako Kolum-
bie, Peru či BoIivie chtějí především tato území 
znovu ovládnout, a to silou zbraní, nelze-li jinak. 
Jakýpak „nepodmíněný alternativní rozvoj“ – 
dejte nám bitevní vrtulníky; tak se dá zestručnit 
jejich postoj a pak můžete dávat peníze na alter-
nativní rozvoj, když je máte.

EU peníze má. V Quitu se podařilo představit 
přehled všech programů, které Evropská ko-
mise v zemích LAC finančně podporuje, včetně 
souhrnné částky  přibližně deseti miliard Kč.5 
Země LAC to však berou jako samozřejmost, 
předkládají požadavky další a staví se neochot-
ně k požadavkům EU na průhlednost a hodno-
cení účinnosti. LAC i další rozvojový svět dobře 
ví, že EU pomáhá v zámoří proto, aby nemusela 
řešit tolik problémů na starém kontinentu, a že 
je to pro ni levnější. Navíc se do globální drogo-
vé politiky promítá koncept „bohatého Severu a 
chudého Jihu“. Drogové trhy jsou tlačeny nabíd-
kou a taženy poptávkou, a rozvojové státy dávají 
najevo, že jsou v tom více méně nevinně. Nabíd-
ku tlačí chudoba (za kterou může bohatý Sever), 
poptávku táhnou uživatelé z bohatého Severu, 
rozmazlovaní vládními sociálními programy, 
rozdáváním sterilního injekčního náčiní,  pře-
depisováním náhradních drog a lidskými právy 
(např. právem na léčbu, a to dokonce i ve věze-
ní). „Vy za to můžete, tak pomáhejte a plaťte,“ 
ozývá se za scénou a leckdy i přímo na scéně. 

EU bitevní vrtulníky nedá a svoje uživatele 
drog nadále „rozmazluje“ (protože je to proka-
zatelně účinnější než je jenom zavřít), a tak platí 
a říká se o ní, že je ve světové drogové politice 
„big payer, but small player“.

Zpátky domů s ranečkem

Co nám předsednictví v „drogové“ EU dalo a 
vzalo?

Dalo nám pevnější a reálnější sebevědomí, 
dobrou pověst, poznání možností a mezí EU  
i světa, mnoho vědomostí a ještě více podně-
tů pro naši zvídavost a zdravou nespokojenost 
s tím, co víme a umíme. Tohle můžeme předat. 
Vzalo nám některé iluze (což není špatné)  
a hlavně mnoho času a energie, což obojí chybě-
lo na domácí scéně, kde se dění mezitím neza-
stavilo. 

Co nám předsednictví v HDG rozhodně neda-
lo, je zvýšený zájem české vlády, politiků a ve-
řejnosti o drogovou problematiku a její finanční 
potřeby. Na počátku jsem v to v koutku duše 
doufal, ale brzy mě to přešlo. Zase budou tvrdé 
boje s každou vládou o co nejmenší škrty v roz-
počtu, přesvědčování, dokazování a krizový 
management. Kéž bychom byli zpola tak úspěšní 
jako v HDG.

5   V tom nejsou zahrnuty programy jednotlivých členských zemí EU 
a nepočítá se s rozdílem kupní síly. 

Quito: lidová slavnost na Starém městěNa vrchu Panniculla uprostřed Quita je jediná okřídlená 
Madona na světě
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Madeira je souostrovím sopečného původu, 
ležícím v Atlantském oceánu severně od Kanár-
ských ostrovů. Délka největšího ostrova je 57 
km, šířka 22 km. První ze slavných portugal-
ských objevů učinil v roce 1418 João Goncalves 
Zarca, plavící se ve 
službách prince Jindři-
cha Mořeplavce. Od té 
doby s krátkou španěl-
skou nadvládou patří  
k Portugalsku, tedy do 
Evropské Unie. Zelený 
hornatý ostrov s bujnou 
flórou  proslavilo pěs-
tování vinné révy, z je-
jíchž hroznů  se vyrábí   
madeirské červené 
víno, podobné portské-
mu. Z 270 tisíc obyvatel 
žije polovina v hlavním 
městě Funchalu. Z pa-
mětihodností města je 
nutno jmenovat pevnost 
São Lourenco, palác re-
gionální vlády, radnici, 
katedrálu Sé, jezuitský 
kostel a kostel svatého 
Petra, oba vyzdobené 
modrobílými kachlíky 
azulejos, jako v Portu-
galsku. Staré město, 
malé rozlohou, je kou-
zelné. Má úzké uličky, mnoho katolických koste-
lů i výstavných paláců.

Tato spíše bohatšími  turisty oblíbená  desti-
nace je slunná, klidná, s dokonalými službami, 
ovšem ke koupání nepříliš vhodná. Týdenní 
pobyt úplně stačí, písčitých pláží je tu jen pár. 
V nejteplejším měsíci září měla voda v oceánu 
teplotu 20° C. Za 3 dny je možno objet západ i 
východ ostrova s mnoha přírodními krásami, 
malebnými vesnicemi, vyhlídkami na oceán i 
2000 km původních zavlažovacích kanálů, zva-
ných levadas. Snad ani kilometr silnic či dálnice 

není rovina, samé zatáčky, stoupání, nebo tune-
ly. Třetí cesta vede přes střed ostrova. Tady je 
velká a krásná botanická zahrada se subtropic-
kou i tropickou vegetací nejen z Madeiry  
a s expozicí papoušků. Konečně vidíme městeč-

ko Monte, cíl naší cesty.
Nyní něco z historie. 

16. listopadu 1921 při-
stál ve Funchalu křižník 
Cardiff po třech týd-
nech plavby. Na palubě 
byl císař Karel I. a císa-
řovna Zita, která byla 
těhotná. Co je čeká, 
neměli tušení. Portu-
galsko bylo republikou 
a Zitina matka Marie 
Antonie z Bragancy byla 
portugalskou infant-
kou. Jejich sedm dětí 
zůstalo ve Švýcarsku 
v zámku Wartegg, na 
Madeiru dorazily až 2. 
února 1922. Zpočátku 
bydleli ve vile Victoria, 
dependenci hotelu Pala-
ce. Trpěli nedostatkem 
financí, okradeni o pe-
níze a šperky. Místní 
bankéř jim nabídl vilu 
Quinta del Monte k bez-
platnému užívání. Ná-

stupnické státy Rakousko-Uherské monarchie 
jim odmítly finanční podporu, přestože zabavily 
ohromné habsburské majetky. U nás to byl kon-
krétně dr. E. Beneš, ohánějící se Bílou Horou. 
Jaká paralela se současnou hlavou státu! 

Ačkoliv na pobřeží bylo slunné počasí celý 
rok, zde ve výši 700 m nad mořem byla stále 
mlha, déšť, vítr a vlhko. Karel byl nemocný 
a stále unavený; v roce 1918 prodělal těžkou 
chřipku s bronchitidou, po korunovaci v Uhrách 
pak i revmatickou horečku. Devátého března 
1922 vyrazil do Funchalu, aby koupil hračku 

Madeira a blahoslavený 
Karel Habsburský

Vladimír Jan Nep. Stibor, KLJ

jako dárek k narozeninám syna Karla Ludvíka. 
Nevzal si kabát a na zpáteční cestě se nachladil. 
Po týdnu ulehl s horečkou a záchvaty silného 
kašle. Léčba injekcemi byla velmi bolestivá. 
Zajímavé je, že s Viktorií hraběnkou Mensdorf-
fovou mluvil česky a v jeho modlitbách se často 
opakovala prosba „za překonání rozkolu víry 
v Čechách“. Zaopatřen svátostmi po velkém utr-
pení Karel skonal 1. dubna 1922. Prostý pohřeb 
s rakví na dvoukoláku, bez koní, se konal pátého 
dubna v  poutním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie — Nossa Senhora do Monte. Účast davů 
prostých lidí byla obrovská.

Zde v boční kapli starobylého kostela v černé 
kovové rakvi  leží ostatky posledního českého 

krále. Na zdi je latinský nápis: Karel I., císař ra-
kouský, král český, apoštolský král uherský atd. 
Stuhy v barvách národů Rakousko–Uherska ja-
koby pohřbívaly vzpomínky na Brandýs nad La-
bem, kde žil šťastným životem důstojníka, bez 
císařské koruny. Toto hlavní mariánské poutní 
místo Madeiry navštěvuje více  turistů, kterým 
však život Karla I. mnoho neříká. Před kostelem 
od doby blahořečení stojí bronzová Karlova so-
cha v rouchu Řádu Zlatého rouna v životní veli-
kosti. Krásným výhledem na Funchal, přístav  
a oceán naše putování končí.

Blahoslavený Karle Habsburský, pros za členy 
i činnost Řádu svatého Lazara Jeruzalémského!FO
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Tomáš Špidlík se narodil 17. prosince 1919 
v Boskovicích, v Brně studoval češtinu  
a latinu. V roce 1940 vstoupil do noviciá-

tu jezuitského řádu, v roce 1948 započal studia 
teologie v Holandsku. O rok později byl vysvě-
cen na kněze a pokračoval v jezuitské formaci 
ve Florencii. Nakonec v roce 1951 odchází do 
Říma, pracuje na Papežském východním ústavu 
východní spiritualitu, přednáší na univerzitách, 
spolupracuje s Vatikánským rozhlasem… Třicet 
sedm let byl spirituálem československé koleje 
Nepomucenum; 38 let profesorem Papežského 
Orientálního Institutu; víc než 58 let pravidelně 
spolupracuje s Radio Vaticana; je autorem stov-
ky odborných studií, článků, konferencí homilií 
a úvah, desítek vědeckých knih; těší se z pře-
kladů jeho spisů do mnoha cizích jazyků, včetně 
arabštiny.

Zní to až pohádkově: syn ševce z Boskovic na 
Moravě se svou houževnatostí a pílí se vypra-
cuje na mezinárodně uznávaného odborníka na 
spiritualitu křesťanského Východu; papež Jan 
Pavel II. ho pozve vést duchovní cvičení ve Vati-
kánu, kterých se sám zúčastní. Následně nechá 
vyzdobit kapli Redemptoris Mater v Apoštol-
ském paláci – kde exercicie probíhaly – Špidlí-
kovou teologií v mozaice a nakonec jej jmenuje 
kardinálem svaté církve římské. Jsou to výmluv-
ná gesta uznání slovanského papeže přínosu 
českého jezuity k tomu, aby církev opět dýchala 
oběma stranami plic. Není divu, že radost z toho 
přesáhne konfesijní hranice: jako první gratu-
luje z Taizé Roger Schutz, zatímco pravoslavný 
rumunský metropolita, pozdější patriarcha 
Daniel, nazve čerstvě jmenovaného kardinála 
„teologem nerozdělené církve“. To vše je neví-
daná čest pro samotného Tomáše Špidlíka, pro 
celý český národ, církev i jesuitský řád. Dodat 
lze snad jen to, co málo kdo ví: při posledním 

konkláve, které zvolilo Benedikta XVI., byl otec 
Špidlík vybrán, aby promluvil ke kardinálskému 
sboru v Sixtinské kapli bezprostředně před za-
čátkem hlasování. 

To už však je historie. Podávají-li si u otce 
kardinála kliku preláti, politici, profesoři, bás-
níci, výtvarní umělci, a tucty jeho duchovních 
dcer a synů, pak ne proto, aby se nostalgicky 

Ex toto cordE…
Ano, „z celého srdce“ se otec kardinál Špidlík věnuje každodenním povin-
nostem, modlitbě, setkávání s přáteli, studijní činnosti… V minulém čísle 
Reunionu jsme stručně informovali o významném životním jubileu otce 
kardinála, který 17. prosince 2009 oslavil své devadesáté narozeniny.

vraceli do minulosti, nýbrž aby s ním diskuto-
vali aktuální výzvy dneška. Je to až k nevíře: 
devadesátiletý kmet, který by se mohl utěšovat 
vzpomínkami na staré dobré časy, žije zcela pří-
tomností, nad jejímiž otázkami rozjímá z fundu-
su své lidské zkušenosti, intelektuálního rozhle-
du a spirituálně-teologické hloubky; s někdy až 
drsným realismem konstatuje neduhy doby  
a zároveň oplývá inspirativními myšlenkami pro 
budoucnost — a hlavně nadějí. 

S paterem Špidlíkem se dá mluvit o všem,  
o světě i o Bohu. Erudovaný emeritní profesor 
se přitom ani rád neposlouchá, ani nechce oslnit 
svou vzdělaností, nýbrž nabízí věcný dialog, se 
skutečným zájmem o názor druhého. Nedělá to 
pouze z taktu, ale z přesvědčení, že boží pravda 
je živá a proto nemůže být objektivní jistotou, 
nýbrž zůstává tajemstvím. Boha nám neodhalí 
vědecká metodika, ale jen dialog živých osob  
v lásce. Proto rozhovor se starcem Tomášem 
vždy otevírá osvěžující duchovní obzor, často 
odlehčující formou vtipu. Člověk pookřeje a 
nechce se mu odejít. Uvěří, že ani ve světě, ani 
v osobním životě není situace, která by se vy-
mykala Boží Prozřetelnosti. Bůh není mrtvou 
ideou, nýbrž Otcem, který hovoří konkrétností 
života. Člověk tu pochopí, co znamená ono igna-
ciánské „vidět Boha ve všech věcech“. 

Mluvit o Bohu však nestačí. Je nutné mluvit  
s Bohem, vést s Ním osobní dialog, to jest modlit 
se. Taková modlitba už není jednotlivým aktem 
rozumu a vůle, ale stává se trvalým postojem  
k Bohu celého člověka — modlitbou srdce. Křes-
ťanský Východ vidí v čistém srdci místo Boží 
přítomnosti a zdroj poznání Božích tajemství. 

Modlitba přechází v teologii, teologie v kontem-
placi, kontemplace v poznání. Kdo se setkal  
s otcem Špidlíkem, vnímá, jak je u něj věda pro-
pojená s životem modlitby. Proto je jeho teologie 
tak konkrétní, osobní a živá. Živá, nejen protože 
prožitá, ale i protrpěná. 

 V době, kdy vstupujeme do Evropy, je tedy 
radno naslouchat slovu Čecha, který stykem  
s evropským a světovým kulturním prostře-
dím svou identitu nejen neztratil, ale vytříbil 
a rozvinul, ba dokázal dokonce cizí prostředí 
obohatit. Není to věru málo, dostat jako Čech od 
presidenta Itálie vyznamenání za přínos italské 
kultuře! Osobnost Tomáše Špidlíka je proto pa-
radigmatem Evropana a zosobněním možností 
české existence ve světě. 

Starý kontinent čeká na duchovní syntézu Vý-
chodu a Západu, kterou by mohl nabídnout jako 
svůj přínos novým národům, jež vystupují na 
scénu globalizujícího se světa. Syntéza evropské 
spirituality však nemůže být pouhým encyklo-
pedickým výčtem názorů, ani jejich povrchním 
kompromisem. Může být však mozaikou nové 
krásy zrozené z hlubin srdce živých osob, spoje-
ných poutem přátelství. Ex toto corde (z celého 
srdce) hlásá heslo na kardinálském erbu Tomá-
še Špidlíka. Povzbuzuje nás k naději, ale i odva-
ze, důvěřovat vlastnímu srdci, ba dokonce věřit 
v jeho neomylnost, bije-li v rytmu Božího dechu 
v nás.

-red-
S použitím materiálů Radio Vaticana

S kardinálem Tomkem
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Ve středu 3. února 2010 v 8.40 zemřela ve věku 85 let  
v rodinném kruhu v Pöckingu Její císařská a královská 
výsost Regina von Sachsen-Meiningen — manželka Otty 
von Habsburg.

Poslední rozloučení se konalo 9. února v kostele Sv. Pia 
v Pöckingu nedaleko Mnichova. Jak ve svém zpravodajství 
uvedl Bayerischer Rundfunk, „kdyby rakousko-uherská 
monarchie nebyla v roce 1918 rozpuštěna, byla by Regina 
von Habsburg jako manželka následníka trůnu rakouskou 
císařovnou a uherskou královnou“, a už tradičně zapomíná, 
že by také bývala byla českou královnou. 

Mezi více než čtyřmi stovkami smutečních hostů z celé-
ho světa, kteří kostel naplnili do posledního místa, chyběl 
v čele nejbližších pozůstalých Dr. Otto Habsburský. Jen 
velký kříž při rakvi, složený z bílých a červených růží s ná-
pisem Otto na stuze v národních barvách, byl připomínkou 
hlubokého zármutku, který sedmadevadesátiletého muže 
upoutal do ticha samoty. Ztráta nejbližší bytosti, která 
s ním více než půl století sdílela společný osud, byla oporou 
rodiny, matkou sedmi dětí, důvěrníkem a pomocníkem při 
naplňování životního poslání, jej zasáhla do hloubi duše. 
Prvorozený syn blahoslaveného císaře Karla I. z domu 
Rakouského, jedna z nejpřednějších osobností Evropy 20. 
století, prožíval své chvíle z nejtěžších vzdálen od světa. 
Byli jsme s ním v modlitbách, a vyprošovali pro něho útě-
chu a posilu Boží.

Oba synové a pět  dcer Reginy a Otty von Habsburg, 
jejich manželé a děti, vnoučata a další členové rodu 
Habsburg–Lothringen, mezi nimi Ottův bratr, stařičký 
arcivévoda Rudolf, příbuzní z rodin toskánských velkové-
vodů — arcivévoda Radbot s chotí i arcivévoda Georg, a  
potomci uherských palatinů — arcivévoda Michael Kolo-
man s chotí, ti všichni byli smutečnímu requiem přítomni 
spolu s příslušníky královských domů Portugalska, Belgie 

a Lucemburska. Do Pöckingu přicestovali představitelé 
evropské šlechty, mezi nimi kupř. Adelheid Coudenhove-
Kalergi, princezna Lichtenštejnská či Anton kníže Esterhá-
zy, hostitelskou zemi zastupoval vévoda Franz von Bayern, 
hlava bavorského královského domu Wittelsbachů a českou 
šlechtu reprezentoval Jaroslav kníže Lobkowicz.

Rakev před oltářem v presbytáři obklopily dámy řádu 
Hvězdového kříže, jehož nejvyšší představitelkou byla Re-
gina von Habsburg dlouhá léta, a kněží i ministranti. Mši 
svatou sloužil augsburský biskup Walter Mixa. Připomněl 
všechny pohnuté okamžiky vpravdě křesťanského života 
sasko-meiningenské princezny Reginy: odvlečení jejího 
otce, Jiřího vévody Sachsen-Meiningen do poválečného 
zajetí v Rusku a smrt kdesi v gulagu, setkání s arcivévodou 
Ottou, manželství, mateřství, stálou veřejnou aktivitu, cha-
ritavní práci a dobročinnost. „Byla z hloubi upřímně zbož-
nou ženou a tuto zbožnost dávala najevo skutečnou dobro-
tou svého srdce“, řekl augsburský biskup ve své homilii. 
Z úst papežského preláta zazněla slova kondolenčního listu 
Vatikánu: „Víme, že milá zesnulá, která se ve svém pozem-
ském životě stále zasazovala o blaho své rodiny stejně jako 
o naléhavé prosby lidí a církev, spočinula v bezpečí neko-
nečné lásky nebeského otce“, napsal Svatý otec Benedikt 
XVI. habsburské rodině.

Po závěrečném požehnání relikviářem blahoslaveného 
císaře a krále Karla I. Rakouského uzavřela Haydnova 
Volkshymne bohoslužbu. Za zvuků varhan se rakev, pře-
krytá žluto-černou vlajkou s rakousko-uherským symbo-
lem, na rukou tyrolských strážců vydala ve smutečním 
průvodu středem shromáždění na cestu k poslednímu od-
počinku na rodném hradě Heldburg na jihu německé země 
Thüringen.

Advent 2009 v Liberci
Pro navození adventní atmosféry, odlišné od hypermar-

ketového běsnění,připravila v loňského roce Severočeská 
delegace OSLJ, spolu s místní skupinou České křesťanské 
akademie dvě kulturní akce. První již 30. listopadu byla 
přednáška prof. PhDr. Petra Piťhy na téma „Advent religij-
ní i folklorní“. Petr Piťha, který je každoročním přednáše-
jícím v Liberci, svou tra-
dičně hluboce duchovní, 
fundovanou, ale i velmi 
vtipnou přednáškou měl 
veliký ohlas u posluchačů. 
Slíbil, že můžeme v příš-
tím roce opět počítat 
s jeho vystoupením u nás.

Na Piťhovu přednášku 
navazoval osmého pro-
since v kostele Nalezení 
sv. Kříže náš již třetí ad-
ventní koncert duchovní 
hudby.

Účinkoval opět pěvecký 
sbor katedry primárního 
vzdělávání Technické 
univerzity se svými sólisty. Sbor se zanícením a vysokou 
profesionalitou připravila a řídila Mgr. Jana Konvalinková, 
příprava sólistů byla zásluhou Mgr. Zuzany Bubeníčkové. 
Nádherný, pozdně barokní kostel nám iniciativně pro kon-
cert nabídl pater František Opletal, liberecký arciděkan 
a kanovník penitenciář litoměřický. Pěvecký pořad z díla 
Adama Michny z Otradovic, Georga Friedricha Händela 
a české, španělské, francouzské, katalánské a peruánské 
duchovní i lidové hudby byl doplňován působivými duchov-
ními promluvami P. Michala Podzimka, ChLJ, na adventní 
téma ve vztahu k současnosti a našemu životu. Dobrovolný 
příspěvek posluchačů byl určený pro dovybavení denního 
stacionáře v Liberci-Ruprechticích, u bratrů františkánů. 
Vystoupení souboru i jeho sólistů bylo vysoce hodnocené 
přítomným náročným kostelním varhaníkem Janem Pa-
točkou. S tímto hudebníkem, obdivovatelem pana prof. F. 
Thuriho, bychom se měli setkat při podzimní Generální 
kapitule v Hejnicích. Po ukončení koncertu mě potěšily 
reakce účastníků i účinkujících. Sdělovali mi, že tímto pro 
ně začal skutečný adventní čas a že jsme jim připravili 
estetický i duchovní zážitek i poučení. Vzhledem k tomu, 
že mnoho účastníků koncertu nepatří, stejně jako většina 
zpěvaček a zpěváků, k praktikujícím katolíkům, byl to snad 
náš skromný příspěvek k evangelizaci další skupiny lidí.

Zahájení akademického roku
Ve středu 14. října 2009 měli věřící v arciděkanském 

kostele sv. Antonína Velikého v Liberci možnost přivítat 
J. E. Jana Baxanta, litoměřického biskupa, doprovázeného 
papežským nunciem Diegem Causerem. Vzácní hosté přije-
li, aby slavnostní mší sv. zahájili akademický rok na Tech-
nické univerzitě v Liberci. Vzhledem k návštěvě Sv. Otce 
bylo nutné obřad slavit již v po faktickém zahájení výuky, 
ale tato skutečnost na významu této v Liberci zcela nové 
události nic neubrala.

Vedení univerzity z pověření rektora, který byl spolu  
s prorektory mimo Liberec, představoval děkan Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické, doc. RNDr. Miro-
slav Brzezina, CSC., doprovázený dalšími pedagogy. 

V úvodu mše sv. Mons. J. Baxant představil P. Michala 
Podzimka, ChLJ, jako kaplana pro pastoraci vysokoškoláků 
a inteligence v Liberci. Bohoslužbu celebroval Mons. Jan 
Baxant, koncelebranty byli arcibiskup a papežský nuncius 
Diego Causero, generální vikář P. Stanislav Přibyl, P. Fran-
tišek Opletal, kanovník a arciděkan liberecký a oba du-
chovní-členové Severočeské delegace OSLJ, P. Miloš Raban 
a P. Michal Podzimek. 

Studenti, kteří byli zastoupeni ve značném počtu, při-
nesli svému ordináři dary, jejichž význam komentovali: 
chleba, džbán, knihu a počítač.

Po obřadu následovalo setkání na akademické půdě,  
v přednáškovém sálu univerzitní knihovny. Z tohoto jedná-
ní se J. E. nuncius omluvil a odjel doprovázen generálním 
vikářem. Setkání, na které dodatečně přijel z Prahy i prof. 
Zdeněk Kovář, první rektor a hlavní budovatel Technické 
univerzity (dříve VŠST), probíhalo v srdečné neformální 
atmosféře. Byl jsem překvapený tím, kolik našich studentů 
Mons. Baxant zná jménem, s kolika se již setkal při jiných 
příležitostech a jak zná problematiku diecéze, ve které 
v té době nepůsobil ještě ani celý rok. Při loučení mi otec 
biskup opakoval své potěšení, že v jeho diecézi působí náš 
řád. Rozcházeli jsme se ve sváteční náladě a ještě řadu dní 
při setkávání si sdělovali své dojmy.

In memoriam Regina von Habsburg

SeveročeSKá delegace
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Zprávy z komend

-red- 
s použitím článku Dr. Milana Nováka, RSG

Antonín Schauer, KCLJ 
velitel Severočeské delegace
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Do vaší knihovny

Publikace přibližuje jedno z aktuálních témat soudobého světa — mezinárodní 
terorismus s podtextem islámu a jeho náboženské, společenské a lidské souvislos-
ti. Název publikace byl zvolen záměrně jako výzva k dialogu o tom, zda kulturní, 
civilizační a náboženská nedorozumění byla a jsou osudová, anebo zda je lidstvu 
bližší civilizační a náboženský mír. Autor vychází z poznatků historiografie, reli-
gionistiky, sociologie náboženství a filozofie a pokouší se ukázat, proč a za jakých 
okolností jsou některá náboženství, čerpající z tak bohatého kulturního dědictví, 
schopna produkovat nelidskost a tmářství a proč se vzdor někdejším předpově-
dím o zániku náboženství nepřestává posvátné opakovaně vracet k člověku  
a oslovovat jeho pozemskost.

Miroslav Pavlák, BLJ

Zdeněk Müller: Svaté války a civilizační tolerance
Academia Praha, 2005

Henry Bogdan: Řád německých rytířů
Nakladatelství Garamond, 2009

Marylin Hopkins: Řád templářů / Historické souvislosti a mystické vazby
Svojtka & Co., 2007

Církevní vojenský řád německých rytířů se zrodil ve Svaté zemi, ale svou slávu a svou 
legendu si vybudoval v severní Evropě. Od počátku 13. století byl řád povoláván k boji 
proti slovanským kmenům. Friedrich II. Hohenstaufen mu poskytl všechna privilegia 
říšských knížat a zadal řádu dvojí poslání: konverzi pohanů z Pobaltí a jeho kolonizaci. 
Od té doby šli řádoví rytíři od vítězství k vítězství a vytvořili skutečnou říši, klášterní, 
ale také politickou a obchodní. Obavy Polska a Litvy z rozmachu moci tohoto řádu ved-
ly k vojenskému tažení, v němž vojska spojená pod jagellonským žezlem uštědřila řádu 
slavnou porážku u Tannenbergu (1410), jež byla počátkem úpadku řádu.

Založení rytířského řádu templářů je typickým příkladem vzniku tajného spol-
ku se všemi charakteristickými znaky. Zakládající rytíři řádu navzdory tomu, 
že jejich oficiálním cílem bylo strážit hlavní poutní stezky mezi přístavem Jaf-
fou na pobřeží Palestiny a Jeruzalémem, strávili prvních devět let existence 
řádu kopáním pod svým klášterem, o němž byli přesvědčeni, že sloužil jako 
stáje Šalamounova chrámu. Řád se rychle rozrůstal, přičemž byl podporován 
významnými dary půdy a dalšího majetku, takže brzy disponoval neuvěřitelnou 
mocí a vlivem. Papež Inocenc II. bulou z roku 1138 podřídil templáře přímo pa-
pežskému stolci, a to z nich učinilo nejnezávislejší duchovní řád v křesťanském 
světě. Templáři vytvořili první stálou ozbrojenou armádu, jejímž úkolem bylo 
bojovat s muslimy ve Svaté zemi. Templáři nebyli pouze ozbrojeným mnišským 
řádem, ale také položili základy prvního skutečně mezinárodního bankovního 
systému, který ve svých důsledcích otevřel cestu vzniku moderního kapita-
lismu. Stejně rychlý jako vzestup řádu byl i jeho pád — náhlý, brutální a dra-
matický. Informace o jejich hrozící zkáze však prosákly a 18 lodí, které vezly 
velmistra a jeho doprovod do Francie, zmizelo z francouzského přístavu La 
Rochelle. Ale co se stalo s majetkem templářů? Tato kniha plná barevných ilu-
strací je vzrušující dílo, které vzniklo studiem řady pramenů. Hlavní tematické 
okruhy: identita zakladatelů, tradice rodin Rex Deus, křížové výpravy a bitvy 
ve Svaté zemi, templářské bohatství a moc ve středověké Evropě, symbolismus 
v architektuře a výzdobě katedrál v Chartres a v Amiensu, zánik řádu templá-
řů, kaple Rosslyn a rodina St. Clairů, vazba na svobodné zednáře.
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