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V letošním roce si připomínáme sedm let působení Benedikta XVI. v jeho 
úřadě římského biskupa na Petrově stolci, tedy v papežském úřadě, a sou-
časně jsme 16. dubna oslavovali jeho 85. narozeniny. Myslím, že je potřebné  
si uvědomit, že současný papež patří ke generaci, která se zrodila ve světě, jenž 
vyrostl na troskách belle époque a na bojištích druhé světové války. Do prachu 
země padly císařské a královské koruny. Starý kontinent se otřásl v základech  
a vláda z Boží milosti skončila. Na její místo nastoupili ti, kteří věděli, že bez 
Boha, mají-li se udržet totálně rozpadlé státní útvary, musí nastoupit nové 
autority. Když ne ve jménu Boží milosti, tak ve jménu člověka, který bude 
zbožštěn. Fašismus, komunismus, nacismus přinášejí svá řešení. Demagogové 
využívají nových médií, ale nejen že oslovovali, ale přímo fascinovali masy: 
mladé, inteligenci i umělce.

To je doba dětství a mládí Svatého otce Benedikta XVI., Josefa Ratzingera 
z bavorského Marktlu. Nejprve pokus o rudou diktaturu v Mnichově, poté 
Hitlerův nezdařilý puč a nakonec vítězství ve volbách a nástup vládce do říš-
ského kancléřství v Berlíně. Církev a víra se zdály bezbrannými a neúspěšnými. 
Do roku 1942, tj. do Stalingradu a el-Alamejnu, se zdálo, že nic nezabrání 
nacistické mašinérii. Pak přichází zlom, totální pád tisícileté říše. Avšak vítěz-
ství spojenců netrvalo dlouho. Evropa vyměnila ďábla za Belzebuba. Převáž-
ná část Evropy se ocitá pod vládou komunistické tyranie a Hitlera vystřídal  
J. V. Stalin. A zase masy vítaly nástup nové diktatury. Mladí, inteligence, umělci 
tleskali. Jen tak můžeme porozumět předmluvě k vydání přednášek Úvodu do 
křesťanství mladého profesora Josefa Ratzingera z roku 1968.

Důležitým momentem současného pontifikátu je přijetí papeže ze strany 
mládeže. Mladí sami uznávají, že je papež nutí především přemýšlet. Řezenská 
přednáška, tolik diskutovaná, otevřela papeži dveře univerzit, ale i politického 
světa, který si uvědomuje nutnost kritického přístupu k současnému vývoji 
a dění. Musíme však také připomenout, že již první dekáda 21. století jako-
by znovu přinesla rozčarování ze svobody a ukázala slabost a neschopnost 
řešit naléhavé úkoly, které přinášejí nové technologie, migrace a globalizace. 
Podstata demokracie je podkopávána morální erozí hédonismu a drama-
tický demografický pokles rozvrací sociální a generační soudržnost. Kácí se 
opory státu: školství, policie, armáda, bankovní systém, bezpečnostní služby.  
A stát, často sám předlužený, je v područí zájmu klientelistických kruhů.  
V této situaci roste i boj proti všem a nevyhne se ani samotné církvi, která díky  
Janu Pavlu II. měla gloriolu útočiště člověka, jeho práv i svobod. V tomto Bábelu 
idejí a morálních hodnot či bez hodnot, kdy je v postmoderně obětován zdravý 
lidský rozum subjektivistickým pohledům a zájmům, vyrůstá pro nového papeže 
i problém víry v církvi na rozličných rovinách. …

Víra, důvěra je nutný předpoklad, jak v přirozeném, tak náboženském životě. 
… Být křesťanem neznamená žít v izolaci, ale být ve společenství s ostatními 
poutníky. Papež napsal: „Církev prvních tří století byla malou církví a přitom 
nebyla žádnou sektářskou společností. Přesně naopak, neschovala se za nějaký 
útes, ale spíše vnímala svou odpovědnost za chudé, nemocné, za všechny lidi. … 
Musí tu být různé podoby účasti a spolupráce, církev musí být vnitřně otevřená.“

Nezdá se vám, že církev vede muž, z něhož by se nakonec mohl stát jeden  
z nejradikálnějších a nejpodnětnějších papežů vůbec? Vstoupili jsme do nového 
benediktinského věku – stěhování národů – a on nás zve všechny, abychom 
vstoupili do nádvoří chrámu, do nádvoří národů. Amen.

Kardinál Dominik Duka OP
Z kázání při mši k 7. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.
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slovo bailliho z velké rady
Z jednání Velké rady 16. května 2012
Velká rada projednala stav rozpracovaných úkolů:

 ◆ pamětní deska v Katedrále – čvp má  svoji část úkolu 
splněnou, zpoždění na straně Kapituly;

 ◆medailka sv. Michaela archanděla – pracuje se na doplnění 
smlouvy – čvp uhradí fakturovanou cenu raznice a podle výše 
této faktury případnou ražbu pro vojáky, kteří jsou aktuálně 
na misi v Afghánistánu;

 ◆ příprava zasedání Mezinárodní řádové vlády. 
čvp získalo konzultační status osn (výboru ecosoc). To je 

velmi významný úspěch, přípravné práce trvaly přes tři roky. 
čvp je tímto zapojeno do celosvětového úsilí o zmírňování 
chudoby a ekonomicko-sociální rozvoj. Komunikací byl po-
věřen cfr. Jakub Holman.

Velká rada schválila stanovy Nadační delegace a jmenování 
Mudr. Zuzany Zahálkové její ředitelkou.  Velká rada schválila 
také finální verzi stanov Lazariánské pomoci. Oba dokumen-
ty budou předány Statistickému úřadu k přidělení ičo. Byli 
jmenováni hlavní činovníci Lazariánské pomoci: velitel cfr. 
Michal Zahálka, špitálník čvp, metodik cfr. Pavel Ondráček, 
který bude zároveň zemským velitelem pro Moravu. Pro Čechy 
je zemským velitelem cfr. Jan Hora, postulant, a pro oblast 
Prahy cfr. Martin Janda.

Velká rada schválila status jednotky s delegovanou právní 
subjektivitou – Slovenské komendy. Právník čvp cfr. Zdeněk 
Kučera dojedná s chev. Radovanem Ocsovayem vše potřebné.

Z jednání Velké rady 20. června 2012
Bailli informoval členy vr o akcích, jichž se zástupci čvp v mi-
nulém měsíci zúčastnili:

 ◆ 31. 5.–2. 6. Polsko, kapitula a investitura v Kobylnikách  
u Kruszwice; výpravy se zúčastnili velmistr, bailli a kancléř. 
Přijati 2 CompLJ, 2 BLJ, 7 KLJ – vznikla polská komenda. 
Vynikající atmosféra a příprava. Velitelem ustaven chev. Jan 
Szmyd, KLJ, plukovník hasičů z Krosna.

 ◆ 7. 6. se delegace čvp účastnila pohřbu chev. Antonína hr. 
Kinského v kostele sv. Antonína v Holešovicích.  

 ◆ 7. 6. se delegace čvp účastnila oslav Božího těla v katedrále 
sv. Víta. Při procesí se členové střídali v nesení nebes s řádem 
Maltézských rytířů, poděkování za organizaci zdařilé akce 
patří cfr. S. Přibylovi.  

 ◆ 15.–16. 6. se delegace čvp zúčastnila oslav 100. výročí založení 
skautingu v Kolíně. Kromě reprezentačních povinností to bylo 
zejména první oficiální vystoupení Lazariánské služby na 
veřejnosti. Cfr. Pavel Ondráček, Martin Janda a Tomáš Bednář 
prováděli instruktáž návštěvníků při život zachraňujících 
úkolech a návštěvníci měli také možnost vyzkoušet tyto úkony 
na cvičných figurínách. Velmistr v závěru oslav předal pohár 
vítězné hlídce skautů, kteří byli nejlepší v bodovaném závodě.

Velké poděkování za celou přípravu patří kolínským 
skautům – spolupracovníkům lp – pod vedením cfr. Jana Hory. 
Za vzorné vystoupení a organizaci instruktážního pracoviště 
patří dík našim dobrovolníkům cfr. Ondráčkovi, Jandovi a 
Bednářovi. 

České velkopřevorství získalo status soukromého sdružení 
křesťanů dle cic. Je to přelomový dokument, vyjasňující vztahy 
mezi Církví a velkopřevorstvím. Jednání a konzultace k získání 
tohoto statusu probíhaly v rozmezí čtyř let a vznikly z popudu 
našeho zesnulého spolubratra P. Miloše Rabana.

Bailli informoval o stavu příprav na Generální kapitulu a jed-
nání Mezinárodní vlády v září t. r. a finální podobě programu. 
Pozvánka bude rozeslána členům ve formě přílohy Reunionu.

Účastníci vr debatovali o ústrojové kázni členů čvp na ak-
cích, kde vystupují v plášti. Bylo přijato usnesení, že do bu-
doucna je nutno mít pod pláštěm košili s kravatou, doporučuje 
se nošení nákrční dekorace – plnění tohoto usnesení má 
trvalou platnost a je v zodpovědnosti velitelů komend a 
svolavatelů akce.

Jménem čvp byl zaslán gratulační dopis papežskému nun-
ciovi Mons. G. Leanzovi k sedmému výročí volby Svatého 
otce Benedikta XVI.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli Českého velkopřevorství

Na základě řádové regule o záslužném kříži ČVP Pro Fide et Merite 
ze dne 21. března 2012, hl. 4, byl z nositelů zlatého stupně vytvořen 
Sbor NoSItelů. Nositeli zlatého stupně jsou k dnešnímu dni 
chev. Antonín Schauer, KClJ, J. e. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, 
GClJ-J a chev. Michael Pařík, KlJ. Seniorem sboru nositelů se 
stal chev. Antonín Schauer.
Zbývá připomenout, že žijících nositelů zlatého kříže může 
být maximálně 6, stříbrného stupně pak 12. Nositelům zlatého 
stupně přísluší neformální úcta jako strážcům tradic Českého 
velkopřevorství.

-red-

Ustavení Sboru nositelů zlatého stupně vyznamenání Pro Fide et Merite

Vážené spolusestry a spolubratři, 

přicházející prázdniny předznamenávají v administrativních činnostech na-
šeho velkopřevorství nadcházející Generální kapitulu, řádovou investituru a 
vlastně také blížící se konec kalendářního roku. Zní to takřka neuvěřitelně, 
ale z dlouholeté zkušenosti vím, že co se – na poli organizačním a administra-
tivním – neudělá do prázdnin, jen velmi těžce se dokončí v druhé části roku.

Proto dnes finišujeme s přípravami programu Generální kapituly 2012, 
která bude letos obohacena o vskutku významnou skutečnost – paralelní 
jednání Mezinárodní řádové vlády. Věřím, že proto si žádný z našich členů 
nenechá ujít všechny hlavní i doplňkové akce a že společně s veliteli národních 
jurisdikcí bude mít možnost lépe poznat přátelskou a bratrskou atmosféru 
při takovém mezinárodním setkání. Pokud to bude podnětem k účasti na 
Velké generální kapitule, která se bude konat v říjnu r. 2013 ve Valencii, bude 
to jen vítané. Ještě jednou tedy zvu všechny členy čvp – i ty, kteří se společ-
ných akcí zúčastňují jen sporadicky – k letošní aktivní a velké účasti na naší 
generální kapitule.

O akcích, realizovaných v poslední době, by bylo možné psát dlouho – bližší 
z ustavení komendy v Polsku nebo o vzorném vystoupení Lazariánské služby v Ko-
líně či dalších věcech snad bude napsáno dosti v tomto či příštím vydání Reunionu.

•
O jedné smutné věci se však zmínit musím – počátkem června jsme se 

zúčastnili pohřbu našeho spolubratra chev. Antonína Kinského. Kdo jste jej 
znali, víte, jak významnou a pozitivní osobností byl. Jeho úmrtí je těžkou 
ztrátou nejen pro rodinu, ale i pro naši řádovou rodinu – snad i proto je 
namístě prosba o doporučení některých vašich přátel či blízkých za kandidáty 
k členství v našem Řádu pro přijetí v r. 2013.

•
Významnými a skutečně přelomovými skutečnostmi se stávají některé zá-

ležitosti organizační. Byla ustavena Nadační delegace Řádu pro získávání 
finančních prostředků pro charitativní potřeby a byla také ustavena Lazari-
ánská pomoc, která svoji premiéru měla na oslavách 100. výročí skautingu 
v Kolíně. České velkopřevorství také získalo status konzultanta osn (ve výboru 
pro ekonomický a sociální rozvoj) a po několikaleté usilovné práci také status 

„soukromého sdružení křesťanů“ ve smyslu kanonického práva. 
V úvodu dnešního příspěvku jsem zmiňoval skutečnost, že to, co se neu-

dělá do začátku prázdnin, do konce roku se jen velmi těžko dokončí. Tato 
zkušenost patří hlavně oblasti administrativy Řádu a různých organizačních 
opatření. Naštěstí máme další důležité oblasti naší činnosti, kterými jsou tak 
důležité pilíře duchovní a charitativní. Naštěstí zde platí, že jejich naplňování 
může být a také skutečně je prací každodenní, kterou jistě nebudeme šidit 
či odkládat. Pojďme se tedy nyní zaměřit právě na tyto dvě oblasti tak, aby 
naše činnost byla komplexní a měla skutečný význam.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP
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P
ro formy a projevy ženské 
spirituality v převažujících 
patriarchálních struktu-
rách Itálie 13. – 15. století je 
do jisté míry typické buď 
provdání dcery (zpravidla 

na nátlak otce nebo bratra) již ve věku 
13 – 16 let a realizace její konkrétní formy 
spirituality buď jako manželka a matka 
věnující se zpravidla charitativním čin-
nostem, s možným členstvím ve třetím 
řádu; časem mohlo dojít k ovdovění, a 
forma spirituality byla více či méně po-
dobná. dcera dále mohla buď vstoupit 
se souhlasem otce do některého řádu, či 
delší dobu odolávat jeho nátlaku a poz-
ději – vzhledem ke změněným rodinným 
okolnostem – dostat jeho svolení (pří-
klad sv. Veroniky Giuliani); a konečně – 
po nějaké dramatické události, nebo díky 
rodinným okolnostem – nastoupit cestu 
výrazné kajícnosti a  sebeodříkání (ně-
kdy jako rekluza nebo inkluza) s různými 
dalšími životními osudy. Z odborných 
srovnávacích studií vedle popsání výše 
uvedených modelů rovněž vyplývá, že  
u většího množství žen s charakteric-
kými formami této spirituality se vedle 
náročné cesty sebeodříkání doprovázené 
mystickými zkušenostmi objevoval i ob-
raz „klasického anorektického syndromu“ 
a deprese. 

Veronica Giuliani (vl. jménem Orso-
la, 1660–1727) se narodila v nábožensky 
založené rodině; otec byl gonfalonierem 
v Mercatello sul Metauro ve střední Itá-
lii, matka je popisována jako ušlechtilá 
žena známá svou zbožností (literatura 
naznačuje, že na své dcery možná přená-
šela své v manželství plně nerealizované 
duchovní potřeby). Veronica – nejmladší 
ze sedmi sester – byla jako dítě „obtížná“, 
matka však připisovala veškerému jejímu 
chování náboženský význam, a ona sama 
ve své první autobiografii uvádí, že již 
v dětském věku byla iniciována četbou 
životopisu jistého světce – mučedníka, 
která v ní vzbudila „touhu trpět“. Po-
dobná inspirace u ní přichází po slyšení 
četby života Růženy z Limy a její dět-
ství je poznamenáno projevy zbožnosti 
a současně častými drobnými úrazy a 
rozbitými předměty; v několika pozděj-
ších autobiografiích se při hledání „své 
duše“, charakterizovaném výraznou as-
kezí, anorexií a depresí, dobírá v hlubo-
kém sebezpytování příčin tohoto stavu: 
smrt matky v časném dětství, dočasné 
svěření výchovy Orsoly starším sestrám, 
odchod otce do Piacenzy s následným 
vyšším společenským postavením a bu-
doucí nevlastní matka se promítají do 
vztahů mezi otcem a dcerami, odrážejí 
se ve vnitřním napětí a modifikují další 

životní cestu této budoucí řádové sest-
ry. Přes dočasnou zaujatost světskými 
záležitostmi odolává otcovým snahám  
o nalezení manžela, následuje melan-
cholie a po vstupu tří starších sester do 
kláštera i emocionální krize; později však 
Orsola dostává svolení otce ke vstupu do 
řádu a v r. 1677 přijímá v klášteře klari-
sek – kapucínek v Città di Castello jméno 
Veronica. Její noviciát byl pravděpodob-
ně tříletý, první roky byly poznamenány 
dlouhým půstem, výraznou askezí a zřej-
mým napětím mezi ní a sestrami v komu-
nitě; ve věku přibližně 30 let u ní dochází 
postupným vnitřním přehodnocováním 
předchozího života k integraci a k vět-
ší psychické stabilitě; v letech 1696–97 
obdrží Kristova stigmata, která byla po 
dlouhou dobu předmětem obezřetného 
zkoumání církevními autoritami. Po-
stupně se i přes trvající přísnou dietu 
zotavuje z nejtěžší fáze anorexie, a v dal-
ších letech je její chování – popisované 
již jako „moudré, umírněné a ve vnějším 
projevu klidné“ – oceňováno ostatními 
sestrami: po mnoho let byla novicmis-
trovou, v r. 1716 byla zvolena abatyší, a 
opakovaně a jednomyslně byla znovu vo-
lena představenou až do své smrti v roce 
1727. Je uváděna její laskavost a soucítění, 
kdykoliv musela některou sestru kárat, 
k čemuž docházelo díky příkladu její 

sv. veronica
giuliani Mgr. Jan Jeřábek, ComplJ

Svět kláštera se tedy nakonec stal pro tuto ženu pravým místem, 
umožňujícím jí konstruktivní, užitečný a spiritualitou proniknutý
život na zemi, jak o to usilovala.
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inspirující autority pouze zřídka. Její 
mystické zkušenosti pokračovaly a rostly, 
avšak současně měla energii a praktické 
schopnosti k zařízení např. nové vodo-
vodní instalace v klášteře. Svět kláštera se 
tedy nakonec stal pro tuto ženu pravým 
místem, umožňujícím jí konstruktivní, 
užitečný a spiritualitou proniknutý život 
na Zemi, jak o to usilovala. Veronice bylo 
jejími zpovědníky celkem pětkrát ulo-
ženo napsat vlastní životopis, což bylo 
v dané době motivováno skepticismem 
ve vztahu k jejím mystickým a duchov-
ním zkušenostem, avšak současně to 
mělo i nesporný terapeutický význam, 
zahrnující možné přehodnocující zno-
vuprožití minulých zkušeností, v jehož 
důsledku dochází k úlevě, k pravdě-
podobnému snížení aspirační úrovně  

a k nalezení naplnění, zakotveného 
v poslušnosti řádových pravidel – pro-
ces změny, znamenající díky ztotož-
nění se a splynutí s řádovými pravidly 
nabytí ochrany a vnitřního i vnějšího 
 osvobození.

Z hlediska existence převažujících 
forem ženské spirituality to tedy mohly 
být na jedné straně patriarchální struk-
tury středověké Itálie, v některých přípa-
dech bránící projevům spirituality dcer a 
později případně matek a manželek, na 
druhé straně však mohly představovat  
i jakýsi „protitlak“, probouzející nezbyt-
nou spirituální a psychickou energii 
nutnou pro průchod hluboce vložených 
spirituálních potřeb z nevědomí do vě-
domého stavu a vyúsťující v později již 
zjevné úsilí ženy o dosažitelnou formu 

spirituální autonomie a sebepotvrzení. 
Ve všech srovnávacími studiemi uvádě-
ných případech je zaznamenávána pří-
tomnost duchovního vedení zpravidla 
zpovědníky (sv. Veroniku zpovědník 
před vstupem do řádu upozorňoval, že 
pravděpodobně nebude schopna pod-
řídit se striktním řádovým pravidlům). 
Význam postů směřujících k očistě těla a 
ducha je nejméně tak starý, jako křesťan-
ská spiritualita sama, a i když v případech 
zachycených ve srovnávacích studiích 
přestoupil do forem někdy nevratné 
anorexie, je uváděno nabádání spirituálů 
k umírněnosti v této formě kající praxe. 
Stejně tak se ukazuje, že tam, kde došlo 
po vstupu do řádu k vnitřnímu přijetí a 
ztotožnění se s řádovými pravidly, proje-
vovala se takováto proměna jako vnitřně 
osvobozující a současně chránící.

Veronica Giuliani byla svatořečena 
papežem Řehořem XVI. v r. 1839. 

Ke článku o poutnictví v minulém čísle

Spolubratr Leo Ge z Vídně nám v krátkém dopi-
se doplnil další poznatky k článku o poutnictví, 
publikovaném v minulém vydání Reunionu: Jak 
jistě víte, právo ve středověku nebylo jednotné 
pro celou Evropu, ba dokonce i v jednotlivých 
královstvích a knížectvích byl jiný výklad prá-
va a každý jedinec byl tedy součástí právního 
systému území, kam náležel. Být „poutníkem“ 
tedy také znamenalo mít určitou exempci, kdy 
poutník spadal právně přímo pod ochranu 
Svatého stolce a nikoliv pod jednotlivé vládce 
zemí, kterými právě procházel. To mělo velkou 
výhodu, protože to umožňovalo lidem, neznalých 
místních poměrů, nebýt trestáni jako místní pod-
daní. Proto také bylo důležité, aby poutník byl 
jasně a zřetelně označen na oděvu a měl zároveň 
svůj poutnický list, který ho doprovázel. Už v té 
době měli poutnici jakousi územní „prelaturu 
nullius“, vyhrazenou pouze pro poutníky a zá-
roveň všichni, kteří se podíleli na spolupráci a 
službě poutníkům, také požívali určité výhody. 
Takže být poutníkem mělo i své právní výhody. 
Samozřejmě veškeré výhody končily v okamžiku, 
kdy poutník svoji pouť ukončil a vrátil se do svého 
domova. To také vysvětluje, proč mnozí putovali 
několikrát za život a putovali přes rozličná úskalí 
a obtíže. Byla to určitá osobní svoboda v době, 
kdy byl místní život komplexně určený a zorga-
nizovaný.

-red- 

o historie Řádu sv. Lazara 
můžeme opět zapsat další 
úspěšnou kapitolu. Řád splnil 
všechny předepsané podmín-

ky, které stanovuje Ekonomická a soci-
ální rada osn (dále jen ecosoc) a bylo 
rozhodnuto o udělení statusu konzultan-
ta. Co pro Řád tento status znamená?

Nejprve se však podívejme podrobněji 
na ecosoc. Tato rada patří mezi hlavní 
výkonné orgány osn. Mezi její hlavní 
úkoly patří koordinace hospodářských a 
sociálních politik. Nese také odpovědnost 
za dvě třetiny rozpočtu celé osn. Ecosoc 
má 54 členů, kteří jsou voleni na 3 roky. 
Na základě rotačního systému se každý 
rok obměňuje třetina členů tak, aby byly 
rovnoměrně zastoupeny všechny konti-
nenty. Pro svou činnost vytváří pomocné 
orgány a spolupracuje s dalšími organi-
zacemi (Světová zdravotnická organizace, 
Světová banka etc.). Participovat na její 
činnosti mohou mezinárodní nevládní 
organizace, pokud splní podmínky a 
získají příslušný přidružený status. Mo-
hou se účastnit jednání ecosoc, jejichž 
základem je především odbornost. Zís-
kají tak možnost jednat s celosvětovými 
odborníky, což by v jiných případech bylo 
nemyslitelné. Témata jednání jsou široká 
svým obsahovým záběrem. Stejně široká 
je totiž i agenda cílů ecosoc.

Mezi ně patří: odstraňování násled-
ků humanitárních krizí, odstraňování 
obchodních bariér mezi rozvinutým 
a rozvojovým světem, potírání drog  
a organizovaného zločinu, stabilizace tzv. 
zhroucených států a podpora lidských práv.

Rovněž je důležité zmínit, že pro dosa-
žení výše uvedených cílů vychází ecosoc 
ze strategií pro naplňování Rozvojových 
cílů tisíciletí. Pro zkompletování základ-
ních informací uveďme, že Rozvojové 
cíle tisíciletí tvoří osm konkrétních bodů, 
které se osn zavázalo uskutečnit do roku 
2015. Náleží sem odstraňování extrémní 
chudoby a hladu, omezování dětské úmrt-
nosti, zlepšování zdraví matek, zajištění 
trvale udržitelného rozvoje, atd.

Přijetím mezi konzultanty ecosoc se 
Řádu sv. Lazara rozšiřuje cesta možností, 
které vedou k naplňování řádových cílů. 
Není to pouze otázka účasti na nějaké 
mezinárodní konferenci. Množství čes-
kých charitativních organizací přispívá 
svým dílem při uskutečňování Rozvojo-
vých cílů tisíciletí. Otevírá se tak cesta 
pro možnou vzájemnou spolupráci na 
projektech většího rozměru, které by 
byly pro jednu organizaci nerealizova-
telné. Otevírá se prostor pro rozšiřování 
kontaktů a výměnu zkušeností...

Možných příležitostí můžeme nalézt 
mnoho a potřebných ještě více. Pokrok, 
který potíral utrpení způsobené hladem, 
chudobou a nemocemi, se povážlivě 
zpomalil s ekonomickou krizí ve světě. 
Generální tajemník osn Ban Ki-Moon 
nedávno vyzval politické představitele, 
aby hledali nový model pro světovou 
ekonomiku. „Je na čase si uvědomit, že 
lidský kapitál a přírodní kapitál jsou stej-
ně důležité jako finanční kapitál,“  řekl. 

Z historických zkušeností však nejlépe 
víme, že jakákoliv vize spravedlivějšího 
systému si žádá odpovídající díl morálky. 

Během posledních dvou staletí se mno-
hé režimy snažily lidstvo přesvědčit, že 
morálka nastane mezi lidmi právě poté, 
co bude nastolena jejich vize spravedl-
nosti. Jenomže realita ukázala, že opak 
je pravdou. Spravedlnost nastane teprve 
až s příchodem morálky. Nebude to však 
ani morálka, která vyplyne z temnoty ni-
čeho – přesněji – z lidské nedokonalosti. 
Tato temnota má totiž záludný charak-
ter, kterou lze nejlépe definovat slovy 
Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI: 

„Skutečně hrozivou temnotou je fakt, že 
člověk opravdu vidí a je schopen vidět 
a zkoumat hmatatelné, materiální věci, 
ale nevidí, odkud svět pochází a kam 
spěje; kam směřuje samotný náš život; 
co je dobro a co je zlo. Zatmění Boha 
a zatmění hodnot opravdu ohrožuje naši 
existenci i svět jako celek.“

Ne nadarmo nazývá církevní tradice 
křest „osvícením“. Papež dále říká: „Pro-
to je víra, která nám ukazuje světlo Boží, 
opravdovým osvícením, průnikem záře 
světla Božího do našeho světa, otevřením 
našich očí pravému světlu.“ Toto světlo 
nám umožňuje svobodně kráčet kupředu. 
Neodstraní nám automaticky z cesty pře-
kážky, ale dá našim očím zrak. A snad  
i schopnost pomoci kráčet těm, kteří 
jdou vedle nás a z nějakého důvodu 
klopýtají ve tmě. Kéž tohoto nekoneč-
ně štědrého daru moudře použijeme  
i v rámci našeho nového řádového pů-
sobení při Ekonomické a sociální radě 
Organizace spojených národů.
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united nations

Mgr. Jakub Holman, blJ

Řád svatého Lazara se stal konzultantem Ekonomické a sociální rady OSN 
a rozšiřuje tak spektrum možností naplňování řádových cílů.
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 Lazariánská pomoc se hlásí 
k tradici rytířů sv. Lazara, 
kteří prosluli jako obránci ne-
mocných a všemi opuštěných 

v době křížových válek ve svaté zemi 
a tuto tradici udržují až do dnešních 
dnů. Naši nejstarší bratři stáli po boku 
nemocných před branami Jeruzaléma a 
tam bychom se obrazně opět rádi vrátili. 

Hlavním cílem organizace je proto 
především práce v oblasti poskytování 
první zdravotnické pomoci, její výuky 
a cvičení pro všechny zájemce. dále 
pak péče o zdravotnické vzdělávání 
dobrovolnických organizací, pracujících 
s lidmi v terénu, spolupráce se skauty a 
jinými mládežnickými skupinami a to 
vše ve snaze přiblížit zdravotnickou prá-
ci co největšímu počtu zájemců. další 
oblastí našeho zájmu je pak charitativní 
činnost zaměřená na opomíjené skupiny 
naší společnosti, jako jsou lidé bez do-
mova, zdravotně handicapovaní a seni-
oři. Můžeme zmínit i kulturní činnost 
za účelem získání prostředků pro naši 
práci, pořádání osvětových přednášek 
na vybraná témata ze zdravotnických 
dovedností, nebo zajišťování zdravotnic-
kých asistencí a příležitostných finanč-
ních či materiálních sbírek ve prospěch 
potřebných. 

To vše nabízíme v duchu osmi starých 
rytířských ctností špitálníků sv. Lazara, 
které stále mají místo i v naší moderní 
době. Těch osm ctností je: víra, naděje, 
láska, milosrdenství, statečnost, sprave-
dlnost, moudrost a umírněnost. Sym-
bolizuje je osm hrotů zeleného kříže 
zdobícího štít našeho znaku a k těmto 
ctnostem se hrdě hlásíme.

dostalo se nám nyní velké cti být 
přítomni v Kolíně při příležitosti oslav 
100 let skautingu v čr. Tato akce byla 
prvním představením Lazariánské po-
moci na veřejnosti a dá se považovat za 
zdařilou. Zúčastnili jsme se jí ve složení 
Tomáš Bednář, Martin Janda, Pavel On-
dráček. Bylo zde postaveno mobilní pra-
coviště lp, představen materiál lp  široké 
veřejnosti a probíhal nácvik základní a 
rozšířené resuscitace. Nedílnou součástí 
našeho vystoupení byla též prezentace 
řádu pomocí informačního panelu, do-
daného Ing. Horou. Mimořádným mo-
mentem bylo svěcení nového roverského 
praporu skupiny „dobrého krále Jana“. 
Celkem Kmochovým ostrovem, kde akce 
probíhala, prošlo asi 1000 návštěvníků, 
kteří měli možnost potkat se s hlídkou 
deseti dobrovolníků v barvách lp. Přímo 
na našem pracovišti se pak zastavilo asi 
120–150 zájemců o nácvik a seznámení 
se s projektem. V rámci této práce jsme 
ještě zajišťovali základní zdravotnický 
dozor na ostrově. 

Představenými řádu byl při vizitaci 
pracoviště zajištěn kontakt s ředitelem 
Italského kulturního institutu v Praze 
dr. Paolem Sabbatinim, který projevil 
zájem o další spolupráci. Jeho Excelen-
ce velmistr řádu Jan hrabě dobrzenský 
z dobrzenicz s doprovodem pak poo-
bědval s panem Ing. Horou a vybraný-
mi skauty. Jednalo se o skupinu zájemců 
o spolupráci s řádem a tomuto setkání 
přikládali velký význam.

V odpoledních hodinách proběhlo 
setkání všech zúčastněných s před-
staviteli města Kolína a okolních měst 
na radnici. Postupně byly představeny 
skautské oddíly zastoupené na slavnosti 
a bylo poděkováno panu Ing. Horovi za 
zajištění celé akce. K tomuto poděkování 
se ze srdce připojujeme. Tímto bodem 
bylo ukončeno vystoupení Lazariánské 
pomoci. V podvečer pak byla ještě vy-
hodnocena soutěž O pohár velmistra 
v areálu amfiteátru Kmochova ostrova, 
kde Jeho Excelence velmistr vyhlásil vítě-
ze a předal diplomy s pohárem. Po tom-
to ceremoniálu jsme se rozjeli do svých 
domovů. Následoval folkový koncert pro 
širokou veřejnost.

Pavel Ondráček, DiS.
metodik Lazariánské pomoci

LAZAriÁnSKÁ
PoMoC se představila v Kolíně
Lazariánská pomoc jako jednotka ČVP s delegovanou právní subjektivitou byla založena rozhodnutím 
Velké rady Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého lazara Jeruzalémského ze dne 
16. 5. 2012. Úkolem Lazariánské pomoci je zdravotní a charitativní služba „v poli“ a vzdělávání veřejnosti 
v oblasti první pomoci.

9
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zprávy z komend
Zprávy ze severu

uplynulo pololetí letošního roku a je na 
nás, abychom složili účet ze své činnosti. 
Šlo především o přednáškovou činnost 
a naši účast na duchovním životě regio-
nu. Společně s Křesťanskou akademii se 
podařilo uskutečnit tři přednášky. První 
byla věnována práci 7. Rekostrukčního 
týmu v Lógaru. Přednášejícím byl řádový 
postulant npor. Mgr. Leoš Halbrštát, kte-
rý přes značné pracovní vytížení k nám 
přijel a přivezl i bohatý obrazový mate-
riál. Účastníci, z nichž řada se zasloužila 
o sběr lékárniček, s velkým zájmem vy-
slechli fundovanou přednášku, uvědomi-
li, v jakých podmínkách a proč tam naši 
vojáci působí a jaké nebezpečí představu-
je islamistický fanatismus. Přednášky se 
zúčastnil i kaplan liberecké brigády, který 
se vrátil z Kábulu. další přednáška Mgr. 
Jiřího Zajíce z Institutu dětí a mládeže 
mšmt, skauta, publicisty a emeritního 
člena Rady české televize Výchova v me-
diálním věku byla zaměřena na nebezpečí 
manipulace médii. Nejen mládeže, ale 
i dospělé populace. Poslední přednáš-
ka byla převážně spirituálně zaměřená. 
Mgr. Pavel Janšta prezentoval svou ces-
tu z Vodňan do Svaté země. duchovní  

i cestopisné zážitky z cesty za sv. Pavlem 
zpracoval rovněž knižně a po přednáš-
ce uskutečnil autogramiádu. Výtisk jeho 
knihy s věnováním Řádu sv. Lazara jsme 
dostali darem a předáme ji do řádové 
knihovny. Byla to zásluha comp. J. Je-
řábka, že Pavel Janšta, který je žádaným 
přednášejícím v Jižních Čechách, přijel 
i k nám do Liberce.

Naše tradiční účast v pláštích na 
Mezinárodní pouti smíření v sobotu  
5. května v Hejnicích byla příležitostí ne-
jen se setkat se známými z širokého okolí 
a z Německa, ale byla i naší vzpomínkou 
na spolubratra P. Miloše Rabana. Jeho 
zásluhy o znovuvybudování poutního 
místa a mezinárodních poutí připome-
nul hlavní celebrant Mons. Karel Havelka, 
kanovník a emeritní generální vikář lito-
měřický. Po bohoslužbě jsme iniciovali 
setkání v kryptě u rakve patera Miloše. 
Spolu s květinani jsme k rakvi dali řádo-
vý znak, který jsem dostal jako dědictví 
po J. E. Václavu hraběti Bořku-dohal-
ském, našem bývalém velkopřevorovi. 
Znak bude návštěvníkům připomínat 
paterovo lazariánství, stejně jako jeho 
insignie umístěná v pamětní vitríně ve 

vedlejší kapli. České a německé modlitby 
vedl opět Mons. Karel Havelka. S novým 
duchovním správcem Hejnic a Raspe-
navy, paterem Pavlem Andršem, který 
se po ukončení postgraduálního studia 
v Římě vrátil do Čech a byl pověřen 
správou Hejnické a Raspenavské farnosti, 
máme velmi dobré vztahy. Chev. Alan 
uhura mu aktivně pomáhá při zajišťo-
vání duchovních akcí v obou farnostech.

Rozjíždí se další etapa Svatojakubské 
cesty. Na společném  setkání 8. května 
v Liberci se všechny tři národní sekce 
vzájemně informovaly o situaci na svém 
území. Začátkem září bude otevřen v Ži-
tavě nový dům poutníků. K německému 
průvodci přibyl polský, o českém se jed-
ná. Závisí to na finanční podpoře kraje, 
protože zásluhou pana Miroslava Těšiny 
je nejen určená, ale i vyznačená cesta od 
hranic až téměř ku Praze. Čeká nás jed-
nání s přáteli v Mladé i Staré Boleslavi, 
abychom i tam získali podporu pro spo-
lečné dílo. do Euroregionálního výboru 
Svatojakubské cesty byl za českou stranu 
zvolen náš comp. Mgr. Jan Jeřábek. do 
této funkce mu přejeme hodně úspěchů 
a budeme ho plně podporovat.

antonín Schauer, KclJ
velitel Severočeské delegace

Farář Michael Dittrich z Löbau, pravidelný účastník 
poutí, přítel zesnulého Miloše Rabana a významná 
osobnost Svatojakubské cesty

Průvod bazilikou, 
kříž nese chev. Schauer

Dne 28. května 2012 postihla České vel-
kopřevorství těžká ztráta. Po dlouhé zá-
keřné nemoci zemřel chev. Antonín Kinský 
(* 8. listopadu 1955), justiční rytíř Řádu sv. 
Lazara.  „Tonio“, jak jsme ho všichni nazý-
vali, se narodil v Praze, jeho tatínek Josef 
v té době nedobrovolně fáral v uranových 
dolech v Jáchymově a Příbrami. Maminka 
Bernadetta, roz. hraběnka Marveldt, se již 
starala o staršího syna Františka, který byl 
o osm let starší než Antonín.

Antonín nedokončil gymnázium  
a vystřídal řadu zaměstnání (pracoval  
v zahradnictví, jako ošetřovatel v zoo,  
v antikvariátu či recepci motelu v Průho-
nicích). Mezitím dálkově vystudoval ho-
telovou školu a nakonec mohl nastoupit 
jako recepční do hotelu Jalta na Václav-
ském náměstí, kde setrval až do počátku 
90. let. V roce 1991 byl společně s bratrem 
Františkem během první investitury přijat 
do našeho Řádu a otevřel také svůj první 
podnik, restauraci Bar Bar. Později k nim 
přibyly mezi pražany známé další pod-
niky, zejména proslulý restaurant Století, 
kde jsme často uskutečňovali naše řádová 
setkání.  

Tonio byl známý také jako herec. Před 
filmovou kameru ho přivedl režisér Vla-
dimír Michálek, v jehož psychologickém 
snímku na motivy Demlovy knihy Zapo-
menuté světlo (1996) vytvořil jednu ze 
stěžejních rolí – hraběte Antonína Kin-
ského, který jako řidič sanitky pomáhá 
statečnému faráři v jeho úsilí o záchranu 
kostela a kde si zahrál s nedávno zesnulou 
Zitou Kabátovou.

Mezi jeho největší záliby patřilo zejmé-
na cestování, jezdil často do Středomoří 

– Itálie, Francie, Řecka nebo Chorvatska.
Se zesnulým Antonínem hr. Kinským 

jsme se rozloučili v holešovickém kostele 
sv. Antonína během mše sv. 7. června – 
druhá část našich členů se pak symbolicky 
zúčastnila oslav Božího těla v katedrále 
sv. Víta.

Čest jeho památece !
-red-

Za Antonínem hr. Kinským

S Bolkem Polívkou ve filmu Zapomenuté světlo
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Lazariáni v katedrále (zleva chev. sušicky’,

cfr. haninger, d. tetourová, cfr. zahálka

a cfr. kučera) pod hradem

skauti na karlově mostě u sochy sv. jana nepomuckého
déšť nikomu nevadil

Již tradičně se vydali svatojánským 
procesím zástupci našeho Řádu. 
Průvod se seřadil v katedrále 

po mši svaté, celebrované arcibisku-
pem pražským a primasem českým 
kardinálem dominikem dukou OP, 
kolínským arcibiskupem kardinálem 
Joachimem Meisnerem a papežským 
nunciem Mons. Giuseppem Leanzou. 
Cílem byla, jak jinak, socha sv. Jana 
Nepomuckého na Karlově mostě. 
Průvod byl ukončen požehnáním se 
schodů kostela sv. Františka.

Následovaly vodní slavnosti Svato-
jánské Navalis na Vltavě a barokní kon-
cert, které uzavřel působivý ohňostroj.

Během oslav byla požehnána socha 
akademického sochaře Petra Váni So-
cha pod vodou,  která bude umístěna 
na původním podstavci 40 m pod 
hladinou v takzvaných Svatojánských 
proudech a druhá drobná soška světce 
z dílny V. Česáka pro školu v ugandě.

–red–

KARDINÁLOVÉ meisner A DUKA,
NUNCIUS MONS. LEANZA

kolínsky’ arcibiskup kardinál meisner
na karlově mostě

kardinál meisner v rozhovoru
s p. norbertem badalem, eclj akad. sochař petr váňa

„socha pod vodou“ petra váni

SVATOJÁNSKÉ procesí
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Již je to více než 300 let, co hrabě František Antonín 
Špork realizoval nepřehlédnutelný barokní skvost, 

který je pojmenován po vesnici, kde stojí, tedy Kuks 
(dříve též Kukus či Kux).

Právě Hospitálský řád sv. Jana z Boha, též známý pod 
názvem Milosrdní bratři, sloužil po staletí potřebným 
a nemocným v kukském špitálu. Jejich heslo „tělem 
k duši“ a ve znaku granátové jablko mi posloužilo jako 
nadpis tohoto článku.

Po trochu tajnosnubném úvodu se dostávám k jádru 
věci – 29. června se konal v prostorách kostela Nejsvě-
tější Trojice koncert Verner Collegia a Českých madri-
galistů za přítomnosti mnoha významných osobností.

A nyní pravý důvod bohatě rozvinutého úvodu – ba-
rokní areál na Kuksu má projít rozsáhlou rekonstrukcí 
a bude do roku 2014 uzavřen.

Věřím, že se náš Řád též ujme pomoci při jeho zno-
vuotevření!

Petr J. Řehoř, KCLJ, kancléř ČVP

Granátové jablkoPer corpu s ad animam

V první řadě zleva J. E. Diana hraběnka Dobrzenská, J. E. Jan 
hrabě Dobrzenský, velmistr Řádu, J. Em. Dominik kardinál Duka

J. Em. Dominik kardinál Duka, genmjr. Ing Hynek Blaško, 
producent koncertu Ing. arch Dalibor Dubový, kancléř 
ČVP Petr J. Řehoř, KCLJ

J. E. velmistr s chev. Petrem H. Vernerem, KLJ

Koncert uvedl producent  Ing. arch. Dalibor Dubový

Sólisté Verner Collegia sopranistka Ludmila Vernerová a Jan 
Verner (trubka)

Hudební skladatel prof. František Xaver Thuri diriguje provedení 
své skladby Musica Sacromontana Iubilata

Na závěr společná fotografie umělců s J. Em. panem kardinálem

FOTO DANIEL VOJTÍŠEK 



reunion 3/201216

retro



Reunionu
galerie

Benvenuto Tisi, zvaný též Il Garofalo (*1481, †6. září 1559) byl pozdně 
renesanční manýristický italský malíř z okruhu Ferrarské školy. Ga-
rofalova kariéra začala ve spojení se dvorem vévody d´Este. Jeho pře-
zdívka Garofalo pochází z jeho zvyku některá díla signovat jetelovým 
lístkem (garofalo je italsky jetel).

Tisi se narodil ve Ferraře a traduje se, že se učil u Panettiho a snad  
i Costy. Byl současníkem a občasným spolupracovníkem Dossy Dossi-
ho. V roce 1495 pracoval v Cremoně pod vedením Boccaccina, který jej 
zazsvětil do benátské barevnosti. Zdá se, že tři roky (1592-1512) ztrávil 
Tisi v Římě. To u něj vedlo ke stylizovanému klasickému stylu ovlivně-
nému Giuliem Romanem.

Ferrarský šlechtic Geronimo Sagrato jej pozval do Říma, kde Tisi 
krátce pracoval pod Rafaelovým vedením na dekoracích ve Stanzách. 

Rodinné záležitosti ho přiměly k návratu do Ferrary. Zde jej najal vé-
voda Alfonso I. spolu s Dossim, aby vymalovali palác Delizia di Belri-
guardo a další budovy.

Tisi maloval mnoho ve Ferraře, oleje i fresky. Jeho hlavními díly 
jsou Vraždění neviňátek (1519) v kostele sv. Františka a mistrovský kus 
Zrazení Kristovo (1524). Nepřetržitě pokračoval v práci až do roku 1550, 
kdy byl raněn slepotou. Oženil se ve svém devětačtyřicátém roce a ze-
mřel ve Ferraře 6. nebo 16. září 1559, zanechav dvě děti.

Byl přítelem Giulia Romana, Giorgioneho, Tiziana a Ariosta; na ob-
raze Ráj namaloval Ariosta mezi sv. Kateřinou a sv. Šebestiánem. Řadí 
se k nejlepším z ferrarských malířů; jeho předním žákem byl Girolamo 
da Carpi.

Zkráceno z anglické Wikipedie
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