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V  sobotu 25. února 2012 – týden po 
převzetí kardinálského dekretu, biretu 
a prstenu v  Římě,  sloužil  arcibiskup 
pražský  Dominik  Duka  OP  za  spolu-
účasti  mnoha  duchovních  slavnostní 
mši svatou v  katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha na Pražském Hradě, 
obětovanou  za  církev  v  naší  vlasti  
i ve světě. Vedle bratří a sester z  na-
šeho  Vojenského  a  špitálního  řádu 
sv.  Lazara  Jeruzalémského  se  této 
slavnostní  bohoslužby  zúčastnil  vel-
ký počet bratří a sester z  církevních 
řádů,  starobylých  šlechtických  rodů 
a  především  poutníků.  Nově  jme-
novaný  kardinál  Dominik  Duka  OP 
mimo  jiné  zdůraznil  význam  pevné 
rodiny  –  jako  základu  společnosti  
v nově se přetvářející Evropě. V  sou-
vislosti  s  datem  25.  února  bylo  též 
vzpomenuto památky umučení kněze 
Josefa  Toufara  přesně  před  dvaapa-
desáti lety. Při mši byl vystaven ostatek  
sv. Vojtěcha – viz foto zcela nahoře.
Text a foto Stanislav Přibyl, BLJ
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K říž, jeden z původních symbolů lidstva, je pro rozmanitost forem 
zpodobňování a významovou hloubku obsahu jen stěží porovna-
telný. Jako kulturní a náboženský symbol je znám v nespočetných 

variantách už v prastarých časech vyspělých kultur krajin Blízkého východu, 
Ameriky nebo Asie.

Známe dva takové směry pohybu, které se prolínají a vytvářejí kříž. Bez 
ohledu na to, zda se rozprostírá v prostorové nebo časové, konkrétní nebo 
abstraktní dimenzi, udává základní uspořádání jako orientaci a středový 
bod – centrum síly a života. To vedlo již v předkřesťanském období k mnoha 
vyjádřením a hodnocením tohoto tajemného symbolu.

V Římě a dávno předtím u více jiných národů se kříž stal nástrojem 
nejkrutější a nejhroznější popravy.

Jistě, raději posloucháme, jak Kristus zmírňuje utrpení a že chce svět a 
život změnit na krásnější a lepší. Je to celkem přirozené. Proto teď skutečně 
stojíme před jedním z nejhlubších tajemství víry a lidského života vůbec. 
Můžeme ale jen tušit, o co tu ve skutečnosti jde.

Bohu se nemůže líbit, když se lidé trápí a trpí. Proto se Kristus angažuje 
v boji proti utrpení, léčí, prokazuje dobro. Tím, že sám se nebojí utrpení, 
léčí jej u samého kořene a i nám dává možnost vypořádat se s ním. Ve svém 
utrpení dal smrti nový začátek a ve svém zmrtvýchvstání ukázal, jak má 
vypadat stvoření, vyléčený svět podle vůle Boží.

S tímto poznáním kříž nepřestává být křížem, ale teď již utrpení a smrt 
mají budoucnost.

Sami jsme byli vyzváni všemi prostředky odbourat utrpení a kříž. Přitom 
výzva Kristova nést vlastní kříž neznamená nečinně se dívat, jak se šíří zlo 
a trápení. Naopak, to znamená, abychom pomohli a pomáhali druhým nést 
tíži, abychom to překonali, dali tomu smysl. Toto vše nám Kristus umožňuje.

Kříž Kristův se tedy nedá zkrátit jako nepříjemný příběh nebo nehoda. 
A není to ani osud, s kterým by Ježíš nakonec souhlasil. Ježíš totiž kříž 
vidí a ochotně ho přijímá. Chce být jedním z nás a chce, abychom spolu 
s ním přerostli sami sebe. Takto uchopený kříž, jeho kříž, není tragickým 
závěrem, protože Ježíšova smrt na tomto světě byla prvním smysluplným 
utrpením. Jím byl stanoven začátek tajemství, jím se začala budoucnost.

Přes utrpení a smrt Bůh přináší život. Proto ani příběh našeho utrpení 
není tak beznadějný. Nejde o lacinou útěchu do budoucnosti ve smyslu: 
v nebi to bude lepší. Tato naděje – jako dar – v tomto životě už posiluje a 
dodává odvahu. Je to jistota, že v okamžiku největší opuštěnosti a samoty 
máme Boha po svém boku. Lidé, kteří z toho žijí, vyzařují ve svém trápení 
pokoj a naději a umí rozdávat radost. Nemají sice úplné vysvětlení, proč 
trpí, ale ve víře našli sílu vydržet a s nadějí hledět do budoucnosti.

Do našich životů z kříže září světlo Velikonočního vítězství a nového 
života. Proto můžeme kříži říci s důvěrou své „ano“.

P. Pavel Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora
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slovo bailliho z velké rady

sdělení redakce
Vážení čtenáři Reunionu!
Ročník třicátý šestý našeho časopisu přináší řadu změn. Změ-
na je součástí života. Ta první se projevila v nové grafické 
úpravě. Cítili jsme, že časopis potřebuje novou tvář, vzhledem 
k pokračující stabilizaci a stoupající prestiži Řádu spíše tvář, 
souznějící s důstojností cílů řádového díla a v neposlední řadě 
přispívající k lepší orientaci čtenáře v obsahu.
Pokud se týká obsahu, ideová linie časopisu zústává stále při-
mknuta k ose křesťanství–charita–rytířství. Nadále chceme 
uveřejňovat články obecného charakteru, jak jsme začali už  
v ročníku loňském volným seriálem příspěvků našeho příznivce 

Mgr. Jana Jeřábka, CompLJ, o počátcích charitativní činnosti  
v minulých dobách; publikovat zamyšlení nad křesťanskými 
hodnotami a jejich pozicích v dnešním světě apod. Hodláme 
více informovat o činnosti našich komend – České velkopřevor-
ství od letoška spravuje tři další komendy: slovenskou, polskou 
a rakouskou do té doby, než jim růst členské základny dovolí 
stát se samostatnými jurisdikcemi. Také o činnosti mezinárod-
ního ústředí Řádu vás chceme pravidelně informovat.
Novinkou je „Galerie Reunionu“, která bude na čtvrté straně 
obálky přinášet reprodukce vrcholných děl sakrálního umění 
všech věků. Věříme, že změny vás potěší.

D o nového roku 2012 naše velkopřevorství vstoupilo s jedenašedesáti 
členy – pravděpodobně dosud nikdy v historii jsme takové množství 
členů neměli. Toto číslo však zahrnuje také naše spolubratry ze tří 

zemí, kterým jsme do doby vzniku samostatných velkopřevorství poskytli 
duchovní a administrativní přístav. Členové bývalých maltských obediencí 
ze Slovenska, Polska a Rakouska tak dočasně tvoří samostatné komendy 
a pracujeme společně na tom, aby mohly být v co nejkratší době prohlá-
šeny samostatnými. Jde nejen o formální akt prohlášení samostatnosti, 
ale zejména o to, aby tyto nové národní jurisdikce měly své pevné právní 
ukotvení v systému své země, aby měly dostatečné množství oddaných členů 
a skutečně přínosné charitativní projekty. 

Pro péči o zahraniční komendy nesmíme zanedbávat práci v našem 
Českém velkopřevorství. Po odečtení zahraničních členů máme tedy početní 
stav členů setrvalý, mírně rostoucí. A naději na další růst nám přináší 
také množství velmi kvalitních postulantů. Naše dveře jsou stále otevřeny 
kvalitním křesťanům, kteří, osloveni rytířskou tradicí, jsou připraveni 
pomáhat bližním. 

V roce 2012 před námi stojí jednak završení několika rozpracovaných 
úkolů a také nové úkoly, jak v oblasti administrace velkopřevorství, tak 
v oblasti duchovní a špitální. Z té poslední oblasti stojí za zmínku zejména 
každodenní pokrok v přípravě projektu Nemocnice Alberta Schweitzera či 
skutečné zahájení činnosti Lazariánské pomoci během oslav 100. výročí 
skautingu v Kolíně, či zapojení do projektu Pinocchio.  

Již dnes také musíme plánovat jednání mezinárodní řádové vlády, která 
se sejde v Praze v předvečer jednání Generální kapituly a s jejímiž předsta-
viteli pak také oslavíme mši sv. spojenou s investiturami. Věřím proto, že 
naší Generální kapituly 15. září 2012 se v Praze zúčastníte skutečně všichni.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP 

Z jednání Velké rady 21. prosince 2011
Velká rada poděkovala zejména chev. Petru Řehořovi, Mi-
chalu Brichovi a Zuzaně Zahálkové za přípravu a organizaci 
Řádového dne. Vysoce hodnocena byla účast zástupců Řádu 
německých rytířů a zástupců Polské komendy, kteří přestou-
pili z Maltské obedience. Zároveň Velká rada konstatovala, 
že Řádového dne se jako dekorovaný ministrant zúčastnil  
p. Beno Ge, který není členem Řádu, avšak nadále jako sou-
kromá osoba zneužívá řádové insignie.

Velká rada se zabývala stanovami Lazariánské pomoci 
jako jednotky s delegovanou právní sublejktivitou v rámci 
Českého velkopřevorství a návrhem statut záslužného kříže 
ČVP Pro fide et merite tak, aby toto vyznamenání mělo jistou 
autonomii v udílení a zároveň byla posílena jeho vážnost.

České velkopřevorství je v dalším jednání s Metropolitní 
kapitulou ohledně přípravy pamětní desky kanovníka An-
tonína Bořka-Dohalského.

Zasedání mezinárodní řádové vlády se bude konat v Praze 
ve dnech 13.–16. září 2012. Na tato jednání budou také navá-
zána jednotlivá jednání Generální kapituly ČVP.

Z jednání Velké rady 18. ledna 2012
Velká rada se zabývala stavem členské základny a placením 
členského příspěvku na r. 2012. Velká rada se dále zabývala 
plněním dílčích úkolů (záslužný kříž ČVP, pamětní deska, 
Lazariánská pomoc a NASCH).

Z jednání Velké rady 15. února 2012
ČVP má na rok 2012 celkem 61 členů, vč. zahraničních ko-
mend (Polsko, Slovensko, Rakousko), za tyto osoby je vybrán 
členský příspěvek, připravený k odeslání do mezinárodní 
pokladny Řádu.

Máme 7 postulantů k přijetí v září, 6 CompLJ.
Bailli informoval o pokroku v přípravách pamětní desky 

kanovníka Dohalského.
Špitálník podal informaci o NASCH – definitivně roz-

hodnuto o Nehvizdech, architektonická studie zpracována, 

doplněna a upřesněna pro plánování investic. Byly sondovány 
možnosti spolupráce se zdravotními pojišťovnami. O způsobu 
financování se jedná. Další jednání se odehrávají dle plánu 
a dle potřeby.

Stav ke změně stanov ČVP (dle usnesení Generální kapitu-
ly 2011 – jednotky s delegovanou právní subjektivitou) – jsou 
na MV, čekáme na vyrozumění.  

Lazariánská pomoc – stanovy – návrh č. 4 shledali čle-
nové Velké rady jako nepoužitelný. Dále proběhla debata 
s vyjasněním zásadních principů s tím, že návrh interního 
předpisu „statut LP“ vypracuje cfr. Kučera na březnovou VR. 
Projednávané principy: 

 ◆ zajistit, aby členové LP starší 18 let nebyli zároveň členy 
Řádu sv. Lazara,

 ◆ velitelem LP bude špitálník ČVP, metodikem cfr. Pavel 
Ondráček, zemští velitelé pro Čechy a Moravu…,

 ◆ jednání „valné hromady“ souběžně s Gen. kapitulou ČVP.
Velká rada vyslechla informaci o zřízení OSLJ Interna-

tional jako lucemburské právní entity dle zákona z r. 1928 a 
schvaluje zapojení OSLJ–B do této právní podoby existence 
Řádu. Do představenstva deleguje cfr. Kučeru. Představitelem 
ČVP zde bude J. E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz.

Podklady pro vznik Výroční zprávy za rok 2011 byly roze-
slány, revizi provede chev. Vladimír Stibor, d. Jana Tetourová a 
bude požádán též Jiří Strach. Bude distribuována jako příloha 
Reunionu č. 3/2012 – zodpovídá kancléř.

K Reunionu 2/2012 budou přidány adresáře ČVP těm čle-
nům, kteří nebyli na Řádovém dni, biskupům a dle úvahy 
kancléře dalším důležitým osobám a institucím.

Slavnostního konkláve v Římě se zúčastní za ČVP cfr. 
Stanislav Přibyl, členové Pražské komendy se zúčastní mše 
svaté v katedrále sv. Víta dne 25. 2. 2012.

Ondřej Vanke, GCLJ-J,
bailli ČVP

aktuálně
Dňa 20.2.2012 za prítomnosti duchovného správcu farnosti 
Belveder, o. Radoslava Bujdoša, odovzdala Lazariánska pomoc 
800 ks (1 paletu) 0,2l balení 100% prírodných štiav v celkovej 
hodnote viac než 1.200  klientom Domu Božieho milosrdenstva 
(ďalej tiež DBM) v Banskej Bystrici. Toto neštátne zdravotnícke 
zariadenie prevádzkuje hospic pre klientov v terminálnom 
štádiu ochorenia ako aj dom sociálnych služieb pre seniorov 
a sociálne odkázané osoby. Dom Božieho milosrdenstva je 
patronátnym zariadením slovenskej komendy Českého veľko-
priorstva Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalem-
ského, ktorý je zriaďovateľom Lazariánskej pomoci, určenej 
na podporu a pomoc chudobným a odkázaným. V rámci rá-
dových projektov len v roku 2011 darovala Lazariánska pomoc 
hospicu v Banskej Bystrici peňažný dar vo výške 1.000  na 
nákup termovárnic a liekov, finančný príspevok na nákup 
výpočtovej techniky či vecný dar – klimatizačnú jednotku pre 
pietnú miestnosť hospicu.
Mgr. Radovan Ocsovay, KLJ, veliteľ Slovenskej komendy ČVP FO

TO
 A

U
TO

R



reunion 1/2012 5

FO
TO

 S
TA

N
IS

LA
V

 P
Ř

IB
YL

, B
LJ

Díky vstřícnosti Arcibiskupství 
pražského, jakožto mého za-
městnavatele, nám zaměstnan-

cům bylo umožněno zůčastnit se ve 
dnech 17.–19. 2. 2012 poutě do Říma  
u příležitosti předání kardinálského de-
kretu, biretu a prstenu pražskému arci-
biskupovi Dominiku Dukovi, OP.

Speciálně vypraveným letadlem 
boeing 737, zaplněným do poslední-
ho místa, jsme vzlétli v pátek 17. února 
2012 v 9.00 z Ruzyně. V letové výšce je-
denáct tisíc metrů nad mořem s okolní 
teplotou minus 60° Celsia „náš“ spo-
lehlivý stroj, pilotovaný kapitánem 
Peroutkou, za sebou zanechal pod 
sněhovými mračny schovanou střední 
Evropu. Zanedlouho se nám naskytl 
opravdu nevšední pohled na sluncem 
ozářené Alpy, částečně skryté pod sně-
hem, s jejich ostrými majestátními ští-
ty, budícími respekt a obdiv k božímu 
stvoření. 

Při klesání k přistávací dráze na le-
tišti Chiampino nedaleko cíle naší arci-
biskupské pouti se naskytl přítomným 
pohled na starověké památky snoubící 
se s renesancí, barokem i novějšími sta-
vebními slohy, které utvářejí naprosto 
unikátní architektonický celek „Věčné-
ho města“. Cesta autobusem do hotelu 
nedaleko svatopetrské baziliky byla ob-
čas lemována zbytky sněhové kalamity 

z předchozích dnů a právě dozrávající 
citrusové plody a pomeranče včetně 
mandarinek se zvláště vyjímaly na bí-
lém pozadí sněhem obdařeného tarasu 
uprostřed města. Řím jakoby chtěl co 
nejlépe přivítat poutníky z celého světa 
svou vyjímečností, ale i krásou čerst-
vých darů přírody. 

V pátečním odpoledni nám byla 
umožněna exkurze po významných 
památkách, jež započala u Lateránské 
baziliky, od které se poutníci rozděle-
ní do tří skupin vydali obdivovat od-
kaz předků. Slunečné a teplé počasí 
nám přálo od příletu až do nedělního 
Anděl Páně a jenom dokreslovalo at-
mosféru významu celé slavnosti, které 
se zůčastnili poutníci z celého světa.  
A bylo nás nepočítaně – více, nežli se 
původně předpokládalo. Bazilika sv. 
Petra byla zaplněna a s ní i velká část 
Svatopetrského náměstí. Ti poutníci, 
kteří se nedostali do Svatopetrské ba-
ziliky, mohli zcela pohodlně sledovat 
sobotní veřejnou konsistoř a nedělní 
mši svatou z obrazovek rozmístěných 
na Svatopetrském náměstí.

V sobotu 18. února proběhla ve Sva-
topetrské bazilice dle plánu generální 
konsistoř, při které svatý otec Benedikt 
XVI. jmenoval dvaadvacet nových kar-
dinálů z mnoha zemí světa, mezi které 
byla zahrnuta i naše Česká republi-

ka, relativně malá zemička uprostřed 
transformující se Evropy. Zemička 
s pohnutou historií v každém dějin-
ném období, ale zvláště zkoušená ve 
dvacátém století. Jistě není náhodou, že 
novým členem kardinálského sboru byl 
jmenován arcibiskup pražský a primas 
český  Dominik Duka OP. S velkou ra-
dostí jsme sledovali slavnostní ceremo-
niál předávání kardinálského dekretu, 
biretu a prstenu – symbolů, které pan 
kardinál obdržel   z rukou sv. otce Be-
nedikta XVI. Titulární bazilikou pana 
kardinála Dominika Duky OP se stal 
kostel sv. Marcelina a Petra v Římě.

V sobotu odpoledne proběhla 
v chrámu sv. Řehoře VII. eucharistická 
bohoslužba, kterou celebroval arcibis-
kup pražský kardinál Dominik Duka 
OP a koncelebrovali kardinál Miloslav 
Vlk, otcové biskupové Mons. Václav 
Malý, Mons. Josef Kajnek, královéhra-
decký nástupce pana kardinála Mons. 
Jan Vokál, generální vikář pražské arci-
diecéze Mons. Michael Slavík, generál-
ní sekretář České biskupské konference 
Mons. Tomáš Holub a s nimi mnoho 
kněží, kteří své ovečky doprovázeli na 
pouti za jejich arcipastýřem.

V aule papeže Pavla VI. následova-
la visite di cortesia kde bylo možné se 
osobně setkat a pogratulovat otci kar-
dinálovi, který se svého úkolu ujal s ra-

ArCiBiSKuP DoMiniK DuKA
jmenován kardinálem

V sobotu 18. února jmenoval svatý otec Benedikt XVI. dvaadvacet nových kardinálů, mezi nimiž byl také 
arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka, OP. Z této události přinášíme původní reportáž 
slovem i obrazem od cfr. Stanislava Přibyla, BLJ, velitele pražské komendy ČVP.
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nA BěžíCíM PáSu...
Mgr. Jakub Holman, BLJ

„Já jsem ta cesta, pravda i život“

Postní doba je časem, během kte-
rého bychom měli obnovit chá-
pání své životní pouti. Jenomže 

už první pohled na ni může naplnit 
zmatkem a pochybami. Kdo alespoň 
jednou v životě nezažil alespoň podob-
ný příběh jednoho anonymního hrdiny, 
který každé ráno otráveně rozlepí napůl 
oči a chvíli se přemlouvá ke vstávání. 
Čas neúprosně běží a tak mu nakonec 
nezbude než zastrčit nohy do bačkor 
a se zíváním se odšourat do koupelny. 
Rychle se nasnídat a převléknout. Ale 
ještě je třeba se vrátit do koupelny a 
naposledy zkontrolovat svůj zevnějšek. 
Pak se jde definitivně ven, směr auto-
busové nádraží.

Náš hrdina má už vypozorovaný čas 
a přichází pár minut před příjezdem au-
tobusu. U zastávkové tabule přešlapuje 
z paty na špičky, aby alespoň trochu vy-
hnal z těla zimu. A postupně přicházejí 
už známé tváře. Ten pán s kufříkem, 
zachmuřeným výrazem a přehazovač-
kou vlasů, míjí zastávku a jde do neda-
lekého kiosku. Každý den tam kupuje 
noviny a vrací se zpátky. Mezitím přišla 
i žena s krátkými kudrnatými vlasy a 
hledí kamsi na přilehlé parkoviště. Při-
chází ještě pár neznámých tváří, ale to 
už se zatáčkou řítí autobus – přijíždí 
včas.  Náš hrdina už ví, kam si stoup-
nout, takže je v autobuse mezi prvními 
a usedá vlevo dozadu. Asi o tři sedadla 
vpřed usedá muž s kufříkem. Autobus 
se rozjíždí a vzápětí zase zastavuje. Ti 
dva středoškoláci zase v běhu skáčou 
před autobus. Řidič je nabere s klidem 
a pokračuje v jízdě přes nejbližší vesnici. 
Nastupují ty dvě mladé blonďaté ženy a 
dle svého zvyku usedají hned na prvních 
sedadlech. Muž s kufříkem mezitím 

rozdělal své noviny, přelétl očima první 
stránky a opět je zavřel. Teď zachmuře-
ně sleduje krajinu venku. Snaha zabavit 
se na cestě nevyšla – znovu. 

Náš hrdina si zkouší představit sám 
sebe mimo autobus, aby unikl alespoň 
duchem. Jaké by to bylo pohlédnout  
z výšky? Autobus se zmenšuje a získá-
vá podobu tichého, plynule se pohy-
bujícího předmětu, vedle řady dalších 
předmětů. Silnice je jedna dlouhá čára. 
Připomíná běžící pás. Náš hrdina se 
vytrhne za zamyšlení, ale té myšlenky 
se už nedokáže zbavit. Drtí jeho mysl. 
Běžící pás, běžící pás... Jako na běžícím 
pásu odpočítává vesnice, které zbývají 
do cíle. Pak už autobus míjí poslední  
z nich, zatáčí na kruhovém objezdu a 
vjíždí do města, kde se usazuje na za-
stávce. Všichni cestující se hrnou na 
chodník a každý vyráží za svým vlast-
ním úkolem. Náš hrdina se ubírá ke 
svému zaměstnání. Lidé kolem se mí-
hají jako na běžícím pásu. Náš hrdina 
dochází až ke známé budově a vchází 
dovnitř. Je tam alespoň teplo. Automa-
ticky míří k šatnám, převléká se a po-
kračuje dál až k běžícímu pásu. Začíná 
směna. Produkty se mu na pásu míhají 
před očima a za chvíli už ani nevnímá 
své mechanické pohyby. 

Čas ubíhá a našeho hrdinu odtrhá-
vá od pásu jen pauza na oběd. Znavený 
kráčí po běžícím pásu chodníku, čeká 
na autobus a vydává se po běžícím pásu 
silnice, zpět domů. Opět pás chodníku 
a pak konečně zavírá za sebou dveře. 
Dá si něco k jídlu, podívá se na televizi, 
otráveně myje nádobí a jde spát. Chvíli 
přemýšlí a rychle usíná. Zdá se mu, že 
se pokouší uniknout z běžícího pásu. 
Vykašle se na práci, nevstává. Půjčuje 

si peníze a vyráží za zábavou, užít života. 
Do práce chodí už jenom někdy. Chví-
li to funguje a cítí se svobodný. Chvíli. 
Peníze docházejí... až nakonec přichází 
policie. Zápasí s ní a uráží tyto domně-
lé otroky běžícího pásu. Vzápětí má na 
rukou pouta a kráčí chodbou soudní 
budovy. Podívá se pod nohy. Vůbec už 
nestojí na chodbě, ale na běžícím pásu. 
Jde proti jeho směru. Zrychluje tempo, 
ale současně s tím zrychluje i běžící pás. 
Začíná se potit a běží, dokud neupadne. 
Řítí se na běžícím pásu, tentokrát už 
zcela neovladatelně. Pak sen končí a vše 
zapomíná. Ráno otráveně rozlepí napůl 
oči a chvíli se přemlouvá ke vstávání...       

Jak uniknout z běžícího pásu? Existu-
je dlouhá řada cest. Některé z nich pou-
žíváme, coby poutníci na cestě časného 
světa. Bereme je jako součást identity, 
proto se od nich nelze zcela odloučit. 
Můžeme sem řadit věci, koníčky i přá-
tele. Ale nikdy nemáme tu trvalou jisto-
tu. Tu nalezneme pouze na cestě, která 
přesahuje vše, co se týká prostoru i času. 
A Ježíš Kristus nám sám říká: „Já jsem 
ta cesta, pravda i život.“ Vlastně jedi-
ným důvodem, proč unikáme z běžící-
ho pásu je, že hledáme život. Svůj život, 
který nám bere běžící pás. Z pásu však 
nelze unikat pomocí chaosu. Jen mysl 
naplněná klidem a řádem může učinit 
to rozhodnutí a udělat onen rozhodný 
krok – stranou. A najednou s ohro-
mujícím pohledem vidíme běžící pás v 
celé jeho šíři – a chápeme i jeho smysl. 
Kristus je cesta. Znamená však sestoupit  
z cesty a mnohdy udělat krok do prázd-
na. Abychom si uvědomili, že tam sto-
jíme na pevné zemi, i když ji nevidíme. 
Někde ve skutečné svobodě, někde 
mimo běžící pás.

dostí a upřímností jemu vlastní. Této 
příležitosti využilo mnoho poutníků, 
spolupracovníků i členů diplomatické-
ho sboru. V poutním domě Velehrad 
uspořádal ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg recepci, kterou 
byl ukončen program náročného so-
botního dne.

V neděli 19. února sloužil svatý otec 
Benedikt XVI. s nově jmenovanými otci 
kardinály mši svatou v bazilice svatého 
Petra, při které zdůraznil úlohu církve a 
kardinálského sboru v současném světě. 

Ve dvanáct hodin se svatý otec spo-
lu s poutníky pomodlil modlitbu An-
děl Páně a při závěrečné zdravici velká 
část Svatopetrského náměstí mávala na 
pozdrav českými vlaječkami. Atmosfé-
ra byla nepopsatelná, i když se obloha 
začala „mračit“ a později nastaly menší 
dešťové přeháňky. Zbývající volný čas 
mnozí využili k dalšímu putování po 
pamětihodnostech, případně malém 
občerstvení před odjezdem na letiště 
v 17.00 hod. Start z letiště Chiampini 
byl stanoven na 20.00 hod. a letoun 
se musel do výšky prodírat vytrvalým 
deštěm, který po vystoupání ustal. Ces-
tou domů nás doprovázeli kardinál 

Miloslav Vlk a ministr zahraničních 
věcí Karel Schwarzenberg. Letadlo pi-
lotoval opět kapitán Peroutka, který 
s námi velkým obloukem obletěl noční 
osvětlenou Prahu s jejími kostely, věže-
mi, meandry Vltavy překlenuté mosty 
a hlavně katedrálou sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha – patronů naší země a v přípa-
dě sv. Vojtěcha i patrona celé Evropy. 

V pondělí 20. února dopoledne při 
setkání s kardinály v aule papeže Pavla 
VI. poděkoval pan kardinál Dominik 
Duka OP svatému otci Benediktovi 
XVI. a předal mu moderní ztvárně-
ní Pražského Jezulátka z českého skla, 
vytvořené uměleckým sklářem Petrem 
Larvou.

V úterý 21. února pana kardinála 
Dominika Duku OP, navrátivšího se 
z Říma, přivítal již na ruzyňském letiš-
ti papežský nuncius Mons. Giuseppe 
Leanza. V 10.30 se rozezněly zvony a 
pan kardinál byl přivítán  představiteli  
metropolitní kapituly. Při čtení litanií 
k národním patronům se v Chórové 
kapli poklonil a uctil ostatky sv. Vojtě-
cha, svého předchůdce .

V 11.30 byl pan kardinál srdečně 
přivítán panem prezidentem republiky 

Václavem Klausem a poté se vydal do 
arcibiskupského paláce, kde jej uvítali  
zaměstnanci arcibiskupství pražského, 
kteří se v hojném počtu  účastnili poutě 
do Říma.

V sobotu 25. února sloužil v katedrá-
le sv. Víta Václava a Vojtěcha pan kardi-
nál Dominik Duka OP svou první slav-
nostní mši svatou, která byla obětována 
za církev u nás i ve světě a za papeže  
Benedikta XVI., za hojného počtu vě-
řících, představitelů starobylých šlech-
tických rodů a veřejného života. Řád 
sv. Lazara Jeruzalémského byl zastou-
pen několika členy Pražské komendy. 
Pan kardinál zdůraznil úlohu rodiny 
v dnešním světě, ale také statečnost a 
mučednickou smrt kněze Josefa Tou-
fara, který skonal právě dne 25. února. 

Považuji za velký dar, že jsem mohl 
být účasten spolu se svou manželkou 
Marií poutě do Říma a událostí spoje-
ných se jmenováním nových kardinálů 
papežem Benediktem XVI. a být příto-
men oněm pro celou církev radostným 
událostem. Všem těm, kteří se o to za-
sloužili, patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Praha 21. 2. 2011
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Vážení členové rady Ceny adikto-
logie, dámy a pánové,
dovolte, abych představil laureáta 

Ceny adiktologie pro rok 2011, kterým 
je pan docent Kamil Kalina. Když jsem 
přemýšlel, koho bych za sebe rád nomi-
noval v letošním roce na tuto cenu, měl 
jsem před očima celou řadu skvělých 
osobností oboru. Můj problém nebyl  
v tom, kde hledat, ale koho z této řady 
zvolit. Pan docent, se kterým mám tu 
možnost spolupracovat v poněkud užší 
spolupráci již téměř patnáct let, byl pro 
letošní rok mojí volbou číslo jedna. Jeho 
otisk v oboru je nesmazatelný a splňu-
je všechna náročná kritéria důstojného 
laureáta Ceny, kterou v minulosti získa-
ly osobnosti jako docent Jaroslav Skála 
nebo doktor Luděk Kubička. Dříve, než 
budu mít možnost být trochu osobnější 
a vice vysvětlit pozadí nominace, dovol-
te mi několik slov k formálnímu před-
stavení pana docenta.

Kamil Kalina se narodil do pohnu-
tých, čerstvě poválečných dnů osvobo-
zeného Československa dne 5. července 
1945 v Praze. Vystudoval lékařskou fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze. Kro-
mě lékařského povolání však zvolil i pro 

další vývoj tolik výstižnou, náročnou 
cestu kombinace s dalším oborem. Tím 
se pro něj stala psychologie, vystudo-
vaná na naší univerzitě, na filosofické 
fakultě. Pohyb na hraně oborů a málo 
jistém, někdy nebezpečném, každopád-
ně prostoru plném energie a inspirace. 
To byl pohyb, který docent Kalina vy-
hledával a vyhledává a výjimečným způ-
sobem propojuje to nejlepší z exaktní 
medicíny a z psychologie – oboru, který 
Kamilovi umožnil pohybovat se při své 
práci na mnohem širší základně, na te-
maticky krásných i křehkých tématech, 
jakými je např. spiritualita, křesťanství 
a psychologie a samozřejmě také oblas-
tech, které jej do značné míry pohltily 
a pohlcují dodnes – jako se stalo u psy-
choterapie.

Získal na IPVZ specializaci pro obor 
psychiatrie a to jak na I. a II. atestačním 
stupni, dále pak v oborech veřejného 
zdravotnictví, systematické psychotera-
pie a léčby návykových nemocí. Dlouho-
době se vzdělával v psychoterapii, kde 
prošel výcviky v systému SUR, indivi-
duální psychoanalyticky orientovanou 
psychoterapií a rodinnou terapií. Je dr-
žitelem Evropského certifikátu v psy-

choterapii a v supervizi. Absolvoval me-
zinárodní a mezinárodně akreditované 
kursy v oblasti veřejného zdravotnictví 
a managementu a získal v našich pod-
mínkách málo známý titul European 
Master of Public Health – EMPH – na 
úrovni MSc.

Kamil Kalina dosáhl nejdříve vě-
decké hodnosti CSc., aby posléze svoji 
akademickou dráhu rozvinul a v roce 
2008 byl habilitován pro obor klinická 
psychologie na FFUP v Olomouci. Jeho 
habilitační práce je vázána na jeho ce-
loživotní téma, kterým jsou terapeutic-
ké komunity, kde publikoval jednu ze 
špičkových prací našeho oboru, mono-
grafii o tomto léčebném přístupu, která 
je vzorem pro podobně laděné práce a 
nastavila pro další autory laťku velmi 
vysoko. Současně, samozřejmě díky své 
zkušenosti a mimořádným editorským 
schopnostem, sestavil reprezentativní 
monografie jako Drogy a drogové závis-
losti: mezioborový přístup, Glosář poj-
mů nebo Klinickou adiktologii. Celko-
vý souhrn jeho publikační práce hrubě 
přesahuje možnosti tohoto medailonku.

V praxi klinické a sociální psychi-
atrie a psychoterapie se Kamil Kalina 

pohybuje od r. 1968. V 70. a 80. letech 
se zabýval především komplexní léčbou 
psychóz a poruch osobnosti (s důrazem 
na psychoterapii) a zaváděl v této oblasti 
nové metody i formy péče (denní stacio-
nář, terapeutická komunita). Uznání si 
získal i zde mnohými publikacemi, mj. 
velmi dobře odborně  přijatou publikací 
Jak žít s psychózou, která se stala klasi-
kou – mimochodem to byla moje první 
Kamilova kniha, kterou jsem si zakoupil.

Cílený byl jeho zájem o problém 
užívání návykových látek u psychóz a 
poruch osobnosti se vztahu ke konci 80. 
Let. V r. 1991 spoluzakládal nadaci Filia 
pro pomoc duševně nemocným a dro-
gově závislým. Koncem r. 1992 se jako 
výkonný viceprezident nadace Filia a 
poslanec federálního parlamentu ČSFR 
zasadil o iniciaci a stal se signatářem 
tzv. Vánočního memoranda o drogové 
politice, které vyzvalo vládu ČR k for-

Cena adiktologie Hlavovzhůr za rok 2011 
byla udělena emeritnímu veliteli pražské 
komendy ČVP. Otiskujeme projev docenta 
Miovského u příležitosti udělení této ceny, 
který shrnuje vědeckou a organizační práci 
našeho váženého spolubratra na poli pre-
vence a léčby drogových závislostí.

HLAVoVZHŮr

mulování koncepce a programu drogové 
politiky.

V roce 1993 se stal  prvním národ-
ním protidrogovým koordinátorem 
(ve funkci výkonného místopředsedy 
Meziresortní protidrogové komise, nyní 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky –  RVKPP) a vedoucím týmu, 
který vypracoval první vládní koncep-
ci a program protidrogové politiky. Ta 
byla publikována v roce 1993 a mj. sym-
bolicky vystihuje dobrou úroveň české 
adiktologie, která se od začátku 90. let 
snažila učit a srovnat krok se západní 
Evropou a nehledět pouze zpět a ulpí-
vat. Při práci na zmíněném dokumen-
tu docent Kalina čerpal ze zkušeností 
s programem reformy zdravotnictví  
v ČR, který vedl na MZ ČR v období 
1990-1992 a během svých studijních po-
bytů na University of London mu dal 
skutečně inovativní a odvážný tvar.

Do roku 1997 Kamil Kalina působil 
jako vedoucí Školy veřejného zdravot-
nictví IPVZ a náměstek ministra zdra-
votnictví. Od r. 1994 externě spolupraco-
val s o. s. SANANIM, kde po ukončení 
svého působení v politických a politic-
ko-exekutivních funkcích pracoval na 
plný úvazek v období 1998–2007 jako 
ředitel pro zdravotní péči a vzdělávání 
a jako vedoucí nestátního zdravotnic-
kého zařízení SANANIM. Je jedním 
z mála lékařů, kteří se nebáli a nebojí 
neziskového sektoru. V o.s. SANANIM 
sám působil též v pozici 1.místopředsedy 
sdružení.

Od února 2007 po druhé zastával 
pozici národního protidrogového ko-
ordinátora v Úřadu vlády ČR a výkon-
ného místopředsedy RVKPP. Z titulu 
této funkce v době předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie předse-
dal Horizontální skupině pro drogy při 
Radě Evropy. 

Činný je také na půdě IPVZ, v akredi-
tovaném psychoterapeutickém institutu 
SUR. Angažuje se v různých vzděláva-
cích, rozvojových a výzkumných pro-
jektech v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě 
spolupracoval na vzdělávacích a meto-
dologických programech s Úřadem vlá-
dy ČR (RVKPP) a rovněž s MZ, MPSV 
a MŠMT. Jeho specializací jsou zejména 
témata hodnocení kvality a účinnosti 
služeb pro uživatele drog a závislé – 
standardy, certifikace, indikátory atd.).

V mezinárodní oblasti spolupracoval 
na projektech WHO, PHARE, OECD, 
UNDCP, např. jako konsultant Rady Ev-
ropy a EU-PHARE na Balkáně nebo člen 
expertního týmu v projektu EU-MedEd 
(výuka adiktologie na lékařských fakul-
tách v EU).

Od r. 2003 byl členem jádrového 
týmu pro přípravu bakalářského studia 
adiktologie na 1. lékařské fakultě UK. 
Od r. 2005 zde působí jako odborný asi-
stent (od roku 2008 pak jako docent) a 
vede výuku v Centru adiktologie.

Je nositelem řady ocenění, některá 
získal opakovaně, jako např. Cenu Ja-
roslava Skály.

Rád bych však úctyhodný přehled 
úspěchů a výsledků práce docenta Kali-
ny doplnil něčím více. Kamil pro mě byl 
vždy vzorem tvrdě pracujícího kolegy, 
který se nebojí chodit do nových témat, 

pro
Doc. MUDr. et PhDr.
Kamila Kalinu,
CSc., EMPH, KCLJ
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nových akcí a učit se na nich. Několikrát 
jsem jej viděl, jak hovoří a učí proces 
živého učení a myslím si, že je dobrým 
vzorem, jak to v praxi dělat. Sám se při-
tom často pohyboval na hraně v mnoha 
významech toho slova. Nebál se měnit 
zaměření, témata i pracoviště a neulpí-
val. Konfrontoval se a byl konfronto-
ván. Je to neuvěřitelné a neznám mnoho 
odborníků, kteří s takovým nasazením 
do své práce investují energii a čas. Jak 
sám o sobě několikrát prohlásil, často 
byl teoretikem mezi praktiky a prakti-
kem mezi teoretiky. A doplnit mohu:  
vždy přitom vyznával mezioborovost a 
uměl ji naplňovat beze zbytku. To o sobě 
opravdu mnoho lékařů říci nemůže. 

Prošel jsem s Kamilem velmi nároč-
nou cestu vývoje spolupráce. Od pra-
covní skupiny na projektu DDRSTP 
na Úřadu vlády, kdy jsem reprezento-
val ještě Sdružení Podané ruce, až do 
dnešních dnů. Některé etapy byly pro 
mě osobně velmi těžké. Není to přitom 
dáno pouze generační mezerou, která 
nás dělí, ale i různým kontextem, ze kte-
rého jsme vyšli. Někdy jsem nevěděl, zda 
mě více zaskočilo to, jak jsme odlišní, 
nebo naopak to, jak moc jsem zjistil, že 
se někdy podobáme. Několikrát jsem se 
přichytil, že mám problém zvládnout 
ty stinné stránky našeho pracovního  
i lidského vztahu. Současně jste mě 
ale, Kamile, vždy uměl překvapit a ve 
výsledku musím říci, že od málokoho 
jsem se naučil více, než od Vás. Tvrdá 
škola je dobrý základ a náš obor není 
oborem jednoduchým. Vystavuje nás 
samotné těžkým zkouškám jak při práci 
s pacienty, tak při spolupráci. Podezí-
rám Kamila, že pohyb na hraně a tes-
tování hranic, které jsou tolik zásadní 
a výstižné pro náš obor, využívá jak ve 
své práci s pacienty, tak také s kolegy. 
Trvalo mi dlouho, než jsem se naučil 
v tom pohybovat a nelituji. 

Děkuji Vám Kamile za to, co jste vy-
konal a za to co děláte pro obor a přál 
bych právě jak oboru, tak Vám, aby Vaše 
zdraví, energie a chuť umožnily pokra-
čovat v této práci a mohli z toho těžit jak 
Vaši pacienti, tak studenti a kolegové.

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Autorem ceny je akademický sochař 
Kurt Gebauer

V sobotu 7. ledna jsme si připomína-
li výročí úmrtí našeho spolubratra 

Miloše Rabana. Ten zemřel loni, vzápětí 
po oslavě desátého výročí Mezinárod-
ního centra duchovní obnovy v Hejni-
cích, které s velikým úsilím vybudoval a 
kterému získal mezinárodní proslulost.

Na připomínku patera Miloše sloužil 
jeho nástupce ICLic. Mgr. Pavel Andrš 
v bazilice Navštívení P. Marie zádušní 
mši sv. a odhalil desku na paměť naše-
ho významného spolubratra. Bohužel 
informace o bohoslužbě a odhalování 
desky se k nám dostala na poslední 
chvíli a nemohli jsme se zúčastnit této 
slavnosti. Návštěvu krypty, položení 
květin a modlitby u jeho rakve jsme 
museli odložit na jiný čas. 

Chtěl bych při této příležitosti připo-
menout další pastorační a evangelizační 
úsilí patera Rabana. Na významných 
skalnatých vrcholcích Jizerských hor 
Ořešníku, Paličníku a Frýdlantském 
cimbuří nad hejnickou kotlinou bývaly 
vztyčeny velké kříže. Ty v sedmdesátých 
letech byly, stejně jako kříž na vrcholu 
Ještěda, státní mocí odstraněny. Dnes 
jsou tam opět. V devadesátých letech 
studenti středních škol ve Frýdlantu 
zhotovili a na svých ramenou odnesli 
tyto veliké a těžké kříže. Jde o náročné 
strmé výstupy, proto tím více oceníme 
úsilí studentů, kteří tam kříže pod ve-
dením bratra Miloše vynesli. Ty pak 
po ukotvení a zajištění pater Raban 
slavnostně, za účasti věřících z okolí, 
posvětil. Poslední slavnost proběhla 18. 
září 1999 na Frýdlantském cimbuří ve 

výšce 900 m n.m. v deštivém počasí za 
účasti téměř stovky lidí.

Tak působil náš nezapomenutelný 
spolubratr doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, 
Th.D. Vzpomínejme, nezapomínejme!

Z časopisu Jizerské a Lužické hory 
číslo 6/1999 přetiskujeme fotografie au-
torů Františka Mrvy a Dana Ramsera.
Antonín Schauer, KCLJ
velitel Severočeské delegace

Vzpomínka na
p. miloše rabana, SChlJ

Ve čtvrtek 19. ledna 2012, v před-
večer 400. výročí skonu císaře 
a krále Rudolfa II, celebrovala  

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě Jeho Eminence kar-
dinál Dominik Duka, OP, Requiem za 
Jeho Císařskou Milost Rudolfa II. Tento 
obřad zahájil rok vzpomínek na panov-
níka z rodu Habsburského, který učinil 
z Prahy evropskou metropoli a navždy 
se zapsal do slávy tradice českých králů.

Odkaz Rudolfa II. je aktuální pro 
dnešní dny více, než se zdá. Nejedná se 
jen o romantické filmy o Golemovi nebo 
pověsti staré Prahy. Jedná se zejména  
o odkaz vzájemné tolerance, respektu 
a svobody, o odkaz důrazu na význam 

vědy a umění a o odkaz evropské myš-
lenky, která se nezrodila v poslední době 
v kancelářích úředníků, ale je naším his-
torickým dědictvím nejen posledních 
čtyři sta let.

Dovolím si zde uvést Přímluvy, před-
nesené při zádušní mši paní Ninou No-
vákovou, místostarostkou v Brandýse 
nad L.-Staré Boleslavi (top09) a cfr. Sta-
nislavem Přibylem BLJ, velitelem praž-
ské komendy Českého velkopřevorství, 
které tento odkaz plně vystihují.

„Bratři a sestry, je naším přáním, aby 
se v naší zemi všichni cítili šťastni a spo-
kojeni. Při vzpomínce na císaře a krále 
Rudolfa II. společně prosme za sebe  
i naši vlast:

Petr Stříbrnský

¶Prosíme za církve a křesťanské de-
nominace v naší vlasti: dej, aby v duchu 
vzájemného respektu dokázaly spolu-
pracovat ve prospěch obyvatel této země.

¶Prosíme za světová náboženství a 
zejména za různá islamistická hnutí: dej, 
aby nesnižovala svoji důstojnost ome-
zováním svobody bližních a užíváním 
teroristických praktik.

¶Prosíme za národy Evropy, kterým 
císař a král Rudolf vládl: dej, aby vzá-
jemně spolupracovaly, nezapomněly 
na základy své kultury a neopouštěly 
křesťanské hodnoty. 

¶Prosme za ty, kteří trpí nemocemi 
těla i ducha: kéž je jim vědomí podílu 
na Kristově utrpení posilou a přináší 
jim novou naději.

¶Prosme za svět vědy a umění: kéž 
láska k moudrosti a kráse vzbudí v mno-
ha lidech touhu po mecenášství a nezišt-
né podpoře ušlechtilých hodnot.

¶Prosíme za všechny zemřelé občany 
naší vlasti, kteří se jakýmkoliv způso-
bem přičinili o její budování a rozkvět: 
rozpomeň se na jejich zásluhy, odpusť 
jim hříchy a doveď je k věčnému patření 
na tvou tvář.“

Svoboda člověka není jen osvoboze-
ním se od nějakého utrpení, ale hlavně 
svoboda k tomu, konat svou svobodnou 
vůli a přihlásit se ke svým hodnotám. Je 
lhostejno, zda k nám tyto hodnoty pro-
mlouvají jazykem historie nebo jazykem 
církve. Jde o to, poznat tyto hodnoty a 
přijmout je za své.

requieM
za rudolfa ii.
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Potkal jsem je v červenci loňské-
ho roku na lesní cestě, nedaleko 
Zásmuk.  Obtěžkáni plně nalože-

nou krosnou na zádech, oblečeni v bílém 
plášti s nakresleným zeleným křížem na 
zádech a dřevěným mečem za opaskem.  
Celotáborová hra na letním táboře skau-
tů Havranů z Kolína. Kluci žbrblající, 
bez nadšení, že musí opustit relativní 
pohodlí ve stanu a jít neznámo kam, 
přespat někde v lese pod primitivním 
přístřeškem, bez valné naděje na teplou 
večeři. Rytíři vytáhli do svaté války… 
hra. Románová romantika, klukovské 
dobrodružství možná zaplacené něko-
lika puchýři na nohách po kilometrech 
pochodu a překonávání nástrah, s od-
řenými zády od špatně zabalené krosny.

Skauti se ale velmi vážně k rytířství 
hlásí. Jejich základním principem je pl-
nění povinností k Bohu, ostatním lidem 
a sobě samému. V úplně prvním skaut-
ském slibu, definovaném zakladatelem 
hnutí lordem Robertem Baden-Powel-
lem byla zakotvena „povinnost k Bohu 
a králi“. Poctivá služba nejvyšší autori-
tě duchovní i světské. Mons. František 
Radkovský, skaut, napsal do almanachu 
k 90. výročí kolínských skautů násle-
dující věty o patronu skautů sv. Jiřím, 

které si zde dovolím citovat: „Rytířské 
ideály středověku, jejichž symbolem sv. 
Jiří byl, znamenaly odvahu v obraně 
dobra a v boji se zlem, znamenaly vel-
kodušnost v dávání a obraně slabších, 
věrnost v dodržení slibů. Čest a dobrá 
pověst jim byla nade vše a cenili si jí 
víc, než vlastního života… Ať tedy obraz 
odvážného bojovníka svatého Jiří je pro 
nás v tomto zápase stálým povzbuze-
ním. Ať se za nás u Boha přimlouvá on 
i všichni, kteří ve svém životě šli vítězně 
před námi, abychom je dokázali svým 
životem věrně následovat“.

Ani samotní skauti mnohdy netuší, že 
i jejich kroj a jeho součásti mají výklad 
ve zbroji rytířů. Drátěnou košili, jako 
ochranu těla před ranami mečem, na-
hradila skautská košile, na levém rukávu 
nosí svoje identifikační znaky jako dříve 
rytíři na štítu; na pravém rukávu, místo 
meče v ruce, ukazují moderní zbraně 

– svoje vědomosti.  Skautský šátek má 
také svoji legendu. Ten byl rytíři předá-
ván v den jeho vysvěcení světícím bisku-
pem a symbolizoval povinnost pokory 
a služby, cíp Kristovy zástěry, kterou 
před poslední večeří utřel nohy všem 
apoštolům. Každý detail skautského 
kroje se váže k duchovním a rytířským 

hodnotám a je jen na jeho nositeli a jeho 
odvaze, zda chce tyto hodnoty veřejně 
prezentovat.

Hrát si na skautském táboře na rytíře 
je jedna věc, potkat se – a to jen hodně 
vzdáleně – s realitou, je něco úplně jiného.

Kolínská veřejnost si neuvědomila 
mimořádnou událost, která se ode-
hrála na vánočním koncertu „K po-
ctě betlémského světla“ v klášterním 
kostele Nejsvětější trojice, na svátek sv. 
Štěpána v Kolíně.  Jednalo o historicky 
první veřejnou aktivitu, související s ro-
dící se Lazariánskou pomocí v Kolíně.  
Tradičně umělecky hodnotný program 
a naplněný kostel patřil malinkému pla-
mínku před oltářem a všem těm, kteří 
se o Betlémské světlo starají a v Kolíně 
nadšeně šíří, nejen skautkám a skautům 
z 1. střediska v Kolíně.

Příchozí návštěvníky svátečního kon-
certu vítala pokladnička na dobrovolné 
vstupné a doprovodný plakátek upozor-
ňoval, že se jedná o skautskou sbírku ve 
prospěch LP. Sbírka vynesla částku 3 680 
Kč a byla následně Řádem věnována ko-
línské farnosti na podporu jejích aktivit  
v „Adopci na dálku“. Skauti věří, že sym-
bolika světla bude vybrané peníze prová-
zet a ty splní svoje poslání v daleké cizině.

rytíři se rodí
na skautských táborech…

Jan Hora, postulant

Může se zdát, že vybrat peníze na 
podobné akci není problém, nelze než 
souhlasit, ale jen částečně. Skauti si zku-
sili identifikovat se s „pravými rytíři“, 
s Řádem, který nehraje celotáborovou 
hru na „křižáky“.  Říci nahlas, před ve-
řejností, že skupinka děvčat a chlapců 
chce zkusit službu ve jménu zeleného 
kříže, vyžaduje velké odhodlání a sta-
tečné srdce. Stále stejná pouť, která trvá 
dlouhá staletí.  Potřebná v každé době 
a každé společnosti. Vždy je mnoho 
těch, kteří potřebují pomoc a povzbu-
zení.  Musíme věřit, že s přímluvou sv. 
Lazara Jeruzalémského mladí skauti na-
leznou hloubku svého poslání s malým 
zeleným křížkem na svém kroji. Třeba 
z některého z nich jednou vyroste pravý 
rytíř, který poklekne, aby mu byl polo-
žen na rameno pasovací meč, a třeba 
si vzpomene, že jeho pouť začala jako 
nevinná dětská hra, která ho třeba ani 
nebavila.
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Dne 5. ledna 2012 se ve Svatováclavské kapli katedrály 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě za 
hojné účasti členů Pražské komendy konala řádová mše 

k poctě svatého Basila Velikého, jednoho z hlavních pat-
ronů Řádu sv. Lazara. Hlavním celebrantem byl P. Pavel 
Porochnavec, ECLJ, vikář duchovního převora.
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Peter Paul Rubens (*28. červen 1577, 
Siegen, †30. květen 1640, Antverpy) 
byl vlámský malíř, jeden z největších 
světových malířů v historii, mistr ba-
rokního stylu a nejdůležitější vlámský 
malíř 17. století.

Rubens se narodil ve Vestfálsku 
v městě Siegen, v rodině úspěšného 
Antverpského protestantského advo-
káta Jana Rubense, který z Antverp 
uprchl před náboženským útlakem. 
Zde se manželům Rubensovým naro-

dil 28. 6. 1577 syn Peter Paul Rubens. V roce 1589, dva roky po otcově 
smrti, se Rubens s matkou vrátili do Antverp, kde přestoupil ke ka-
tolické víře. Náboženské motivy patřily v jeho pozdější práci k nejvý-
znamnějším. V Antverpách jej jeho matka dala do učení k nejlepším 
místním malířům.

V roce 1600 odjel do Itálie, kde pracoval jako dvorní malíř pro man-
tovského vévodu Vincenza Gonzaga. Navštívil Benátky, Řím a Janov, 
studoval zde antické umění a učil se kopírováním děl italských mistrů. 
Jeho styl byl v té době silně ovlivněn Tizianem.

Po smrti jeho matky v roce 1608 se Rubens vrátil do Antverp.  
O rok později se oženil s Isabellou Brantovou. Jeho obrazy Stavění 
kříže (1610) a Snímání s kříže (1611–1614) pro místní katedrálu Panny 
Marie ho zařadily mezi nejuznávanější vlámské malíře.

Mnoho zakázek obdržel od francouzského královského dvora, mezi 
nimi i na sérii alegorických obrazů ze života Marie Medicejské (nyní 
jsou umístěny v Louvru). Pro zpracování velkého množství zakázek, 
které dostával, vytvořil v Antverpách dílnu, ve které s ním pracovali 
jeho žáci, z nichž mnozí se později proslavili, jako například Anthonis 
van Dyck.

V letech 1621 až 1633 se aktivně účastnil mnoha diplomatických jed-
nání. Španělský král Filip IV. ho pověřil úkolem dosáhnout sblížení 
Španělska s Anglií. Rubensovou zásluhou byla skutečně 15. listopadu 
1630 podepsána mírová smlouva mezi Anglií a Španělskem. Anglický 
král Karel I. ho za toto úsilí pasoval na rytíře a bohatě obdaroval.

V roce 1630, čtyři roky po smrti své první ženy, se znovu oženil  
s šestnáctiletou Helenou Fourmetovou. Rubens měl tři děti se svou 
první ženou Isabellou a pět dětí s Helenou. Nejmladší dítě se narodilo 
osm měsíců po jeho smrti. Rubens zemřel 30. května 1640 ve věku třia-
šedesáti let a je pochován v kostele sv. Jakuba v Antverpách.

Wikipedie
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