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NOTE CONCERNANT LA DECLARATION DU 

VATICAN SUR LES ORDRES DE CHEVALERIE. 

 

 

Le Vatican, par l’intermédiaire de la 
Secrétairerie d’Etat, a émis un avis, le 16 
octobre 2012, concernant les Ordres de 
Chevalerie. Il précise que outre ses 
propres Ordres (Ordre suprême du 
Christ, Ordre de l’Eperon d’or, Ordre de 
Pie IX, Ordre de St Grégoire le grand et 
Ordre de Saint‐Sylvestre), il ne reconnaît 
que l’Ordre de Malte et l’Ordre du Saint‐
Sépulcre. Il ajoute qu’il ne peut garantir 
l’historicité et la finalité des institutions 
se prévalant d’intitulés religieux et 
considère que leurs cérémonies dans des 
églises sont malvenues. 
 
Cette communication reprend 
pratiquement mot pour mot celles déjà 
parues dans l’ « Osservatore Romano » le 
22 mars 1953 et le 9 avril 1970 et ne fait 
que reprendre la doctrine traditionnelle 
du Vatican face aux faux Ordres de 
Chevalerie qui vendent décorations et 
diplômes. 
 
Cette doctrine ne peut concerner et ne 
concerne pas des Institutions 
chevaleresques qui ne sont pas citées 
comme : 
− L’Ordre des Saints Maurice et Lazare, 

sous la grande maîtrise de la Maison 

NOTE REGARDING THE STATEMENT MADE BY 

THE VATICAN ABOUT EQUESTRIAN ORDERS. 

 

 

The Vatican, through the Secretary of 
State, has issued a notice, on the 16th 
October 2012, about the Equestrian 
Orders. It states that, besides its own 
Orders (Supreme Order of Christ, Order 
of the Golden Spur, Pian Order, Order of 
St. Gregory the Great and Order of St. 
Sylvester), it only recognises the Order of 
Malta and the Order of the Holy 
Sepulchre. It adds that it cannot 
guarantee the historicity and the 
purpose of institutions claiming religious 
titles and considers their ceremonies as 
out of place in churches. 
 
This statement repeats almost word for 
word what was already published in the 
« Osservatore Romano » on 22nd March 
1953 and 9th April 1970 and is only 
quoting the traditional doctrine of the 
Vatican against the fake Equestrian 
Orders that sell decorations and 
diplomas. 
 
This doctrine cannot and does not affect 
the Institutions of Chivalry which are not 
cited such as: 

‐ The Order of Saints Maurice and 
Lazarus, under the Grand 
Magistry of the Royal House of 

Poznámka týkající se Prohlášení Vatikánu ohledně rytířských řádů*)

Vatikán prostřednictvím státního sekretáře vydal 16. října 2012 upozornění ohledně 
rytířských řádů. V upozornění se prohlašuje, že kromě svých vlastních řádů (nejvyšší 
řád kristův, řád zlaté ostruhy, Piův řád, řád sv. řehoře Velikého a řád sv. silvestra) 
uznává jedině maltézský řád a řád Božího hrobu. doplňuje, že nemůže garantovat 
historičnost a účel institucí, nárokujících náboženské názvy a považuje jejich boho-
služby v kostelích za neoprávněné.
toto prohlášení opakuje téměř doslova to, co již bylo publikováno v Osservatore Ro-
mano 22. března 1953 a 9. dubna 1970 a jen cituje doktrínu Vatikánu proti falešným 
rytířským řádům, které prodávají dekorace a diplomy.

tato doktrína nemá a také nemůže mít vliv na rytířské instituce, které nejsou jmeno-
vány, jako:
• řád sv. mořice a sv. lazara pod magistrátem královského domu savojského;
• konstantinský řád svatého jiří pod magistrátem královského domu obojí sicílie;
• řád calatrava, řád santiago, řád alcantara a vojenský řád montesa pod ochranou 

krále španělského;
• Vojenský a špitální řád sv. lazara jeruzalémského pod ochranou královského 

domu Francie.
 
zvláště řád sv. lazara není zdvořilostní organizací udílející dekorace a diplomy, ale 
rytířskou institucí, jejímž duchovním posláním je snaha o křesťanskou jednotu v die-
cézních charitativních činnostech.
řád sv. lazara má status soukromého sdružení křesťanů v České republice, zaruče-
ný Českou biskupskou konferencí, jejíž předseda kardinál duka je generálním kap-
lanem celého řádu. tato česká přítomnost je vyjádřena národností 50. Velmistra řádu  
j. e. hraběte dobrzenského z dobrzenicz.

18. října 2012
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Royale de Savoie. 
− L’Ordre Constantinien de Saint‐

Georges, sous la grande maîtrise de 
la Maison Royale des Deux‐Siciles. 

− L’Ordre militaire de Calatrava, l’Ordre 
militaire de Saint‐Jacques de l’Epée, 
l’Ordre militaire d’Alcantara et 
l’Ordre militaire de Notre‐Dame de 
Montesa, sous la protection du Roi 
d’Espagne. 

− L’Ordre militaire et hospitalier de 
Saint‐Lazare de Jérusalem, sous la 
protection de la Maison Royale de 
France. 

 
En ce qui concerne l’Ordre de Saint‐
Lazare, celui‐ci n’est pas une 
organisation honorifique délivrant 
décorations et diplômes mais une 
Institution chevaleresque ayant pour 
vocation spirituelle l’Unité des chrétiens 
dans le cadre d’une action charitable 
diocésaine. 
 
L’Ordre de Saint‐Lazare possède un 
statut d’ « Association privée de 
fidèles », en République tchèque, 
accordée par la Conférence épiscopale 
tchèque dont le Président, Son Éminence 
le Cardinal Dominique Duka est  
Chapelain général pour tout l’Ordre. 
Cette présence tchèque s’explique par la 
nationalité du 50ème Grand Maître de 
l’Ordre S.E. le Comte Dobrzensky z 
Dobrzenicz. 
 
Le 18 octobre 2012 

Savoy. 
‐ The Constantinian Order of Saint 

George, under the Grand 
Magistry of the Royal House of 
Bourbon Two Sicilies. 

‐ The Order of Calatrava, the Order 
of Santiago, the Order of 
Alcántara and the military Order 
of Montesa, under the Protection 
of the King of Spain. 

‐ The Military and Hospitaller 
Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem, under the Protection 
of the Royal House of France. 

 
The Order of Saint Lazarus specifically is 
not an honorific organisation awarding 
decorations and diplomas but an 
institution of Chivalry whose spiritual 
vocation is the pursuit of Christian unity 
within diocesan charity activities. 
 
 
 
The Order of Saint Lazarus has a status of 
“private association of the faithful”, in 
Czech Republic, granted by the Czech 
Bishops' Conference, whose Chairman, 
Cardinal Duka, is Chaplain General for 
the whole Order. This Czech presence is 
explained by the nationality of the 50th 
Grand Master of the Order HE Count 
Dobrzenský z Dobrzenicz. 
 
 
 
The 18th of October 2012 

 
 

 

Atavis et Armis 
 

 

 

*) Francouzský a anglický originál dokumentu, zaslaného předsedou Řádové vlády JKV 
princem Charles-Phillippem d�Orléans, vévodou z Anjou, je k dispozici na webových 
stránkách ČVP www.oslj.cz.
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Milí bratia a sestry, milí priatelia!
Už od dávnych čias moreplavci, ktorí sa plavili po Stredozemnom mori 

na Blízky východ, s túžbou očakávali moment, kedy sa na horizonte objaví 
silueta masívu Karmelu s majákom Stella maris – Morská hviezda. Kres-
ťanskí pútnici do Svätej zeme sa dotýkali pevniny v tieni hory Karmel v prí-
stavoch Haifa a Akko. Zneli pri tom požehnania a vďaky Bohu za ochranu 
a dar života. Už od biblických čias sa hora Karmel spájala s blízkosťou Boha. 
Samotný názov Karmel je odvodený z hebrejského Kärem el, čo znamená 
Božia vinica, alebo Božia záhrada. Obraz vinice bol pre izraelitov metaforou 
samotného Božieho ľudu, o ktorý sa On stará. Táto hora je spojená so ži-
votom a pôsobením proroka Eliáša. Byť prorokom znamená v prvom rade 
žiť v autentickom vzťahu s Pánom. Preto už v piatom storočí tu byzantskí 
kresťania začali žiť v blízkom vzťahu s Bohom ako pustovníci, noví proroci 
a od dvanásteho storočia karmelitánski pustovníci. Duchovnosť hory Karmel 
je plná jediného Boha. Tým ľudským vzorom dokonalého života s Bohom sa 
stal Eliáš, ten, ktorý „chodil“ s Bohom, prototyp biblického proroka a Panna 
Mária, ktorá nosila Božieho Syna Ježiša pod srdcom a priniesla ho tomuto 
svetu. Tak sa Karmel stával symbolom opravdivého, dokonalého kresťanského 
života. Lazariáni až do konca svojho pôsobenia vo Svätej zemi v roku 1291 
ochraňovali toto miesto. Panna Mária bola pre nich vždy vzorom života vo 
vernosti,  láske a v nasledovaní Pána všade aj na Kalváriu utrpenia. Zeleň 
Karmelu im pripomínala jedinú nádej v jej Synovi, Pánovi Ježišovi – sku-
točnom živom, zelenom strome, či viničnom kmeni. Tieto biblické obrazy 
sú pre lazariánskych rytierov stálou životnou inšpiráciou. Pútnické miesto 
Kráľovnej Palestíny sa nachádza tiež medzi vinicami, ale v Judei, asi 25km 
na západ od Jeruzalema v Deir Rafat – Kláštore Milosti. Toto prekrásne 
miesto uchováva nápisy Zdravas Mária v 350 jazykoch, aj v slovenčine. Deir 
Rafat sa rozprestiera v blízkosti kibucu Zora, kde sa v biblických časoch na-
rodil hrdina, svedok a nositeľ Božej moci, Boží zasvätenec Samson, (Sdc 13, 
2). Lazariánsky ideál moci nebol v zbraniach, ale v Božom pôsobení, ktoré 
prináša pravý pokoj a v jeho vôli. Vyobrazenie Panny Márie na Karmeli 
ju predstavuje, ako ponúka svoj škapuliar, čiže ochranu. V Deir Rafat drží 
svoju ochrannú ruku nad Svätou zemou i nad tými, ktorí do nej prichádzajú 
z rozbúreného mora. Aj náš ľudský život môže byť mnohokrát takým roz-
búreným morom plným neistoty a chaosu. Boh chce byť tou našou Svätou 
zemou, v ktorej môžeme nájsť pravý zmysel života a pokoj. Nech je pre nás 
vzor Panny Márie stále tým majákom, ako k životu s Ježišom správne prísť, 
žiť s ním a prinášať ovocie, ktoré bude meniť tento svet.

Jakubrafael Patay OFMCap, ChLJ
(otec Patay je kaplanem Slovenské komendy ČVP)
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FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY
Socha sv. Mechthildy von Magdeburg 
v Magdeburgu (SRN). Autorkou skle-
něné sochy je kanadská sochařka 
Susan Turcot.
(Widderjan)
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slovo bailliho

krátce

z velké rady
Před několika týdny jsme se setkali na Generální kapitule, konané letos 
v krásném prostředí Italského kulturního institutu. Souběžně s tímto jed-
náním se konalo jednání mezinárodní vlády a vše bylo završeno velkou mší 
svatou, konanou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, během které se stal 
generálním kaplanem našeho Řádu otec kardinál Dominik Duka. Poděko-
vání patří všem, kdo se na náročných přípravách podíleli. Příští Generální 
kapitula se bude konat za rok ve Křtinách a věříme, že toto místo nás osloví 
jiným způsobem a umožní nám několik dní meditovat a strávit tento čas ve 
společné řádové rodině.

V současné době odvádějí největší díl práce naši členové, ustavující Laza-
riánskou pomoc – právní podmínky byly definovány a veškerá jmenování již 
byla realizována. Nejbližší akcí pak je začátek projektu Pinocchio v Kolíně. 
Také zde patří všem organizátorům velký dík.

Pomalu se blíží konec roku a s ním také náš Řádový den. Ten se bude 
letos konat 15. prosince a tak jako každoročně jsou na něj zváni nejen naši 
členové, ale také naši příznivci a přátelé. 

Vstupujme tedy do Adventního období s nadějí na další rozvoj našich 
aktivit v duchu křesťanské pomoci a služby.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP 

Informace o jednání Generální kapituly Českého 
velkopřevorství 15. září 2012 

Plný zápis z Generální kapituly je distribuován kapitulárům 
formou přílohy Reunionu.

 ◆ Jednání, konaného v prostorách Italského kulturního 
institutu se zúčastnilo celkem 29 členů ČVP, z toho bylo 17 
kapitulárů. Dále bylo přijato 9 plných mocí.

 ◆ Shromáždění vzpomnělo zesnulého člena ČVP v minulém 
období – chev. Antonína hr. Kinského a pietně uctilo jeho 
památku minutou ticha. Po úvodním projevu J. E. velmistra 
a předání příslušných jmenovacích dekretů kancléřem násle-
dovaly zprávy činovníků. Byly předneseny zprávy činovníků 
ČVP (bailli, kancléř, špitálník) a dále zpráva o hospodaření 
ČVP v minulém období. Zprávy činovníků byly vzaty na 
vědomí, zpráva o hospodaření schválena s tím, že obdob-
nou formou (výroční zpráva) bude informace o hospodaření 
předložena i v budoucím roce.

 ◆ Spolubratři z Polské komendy seznámili Kapitulu s písem-
ným Požehnáním od Sv. otce Benedikta XVI. a předali částku 
6000 zl. na podporu programu proti lepře, ČVP předá tuto 
částku na podporu mezinárodních aktivit

 ◆ Cfr. Jan Hora informoval o tom, že v Kolíně ustavili jednot-
ku LP, vystoupili na oslavách 100. Výročí skautingu v Kolíně 
a již před časem předali svůj finanční dar na pomoc charita-
tivních aktivit. Zároveň bude svoji další činnost jako zemský 
velitel LP pro Čechy směřovat ke spolupráci se skauty.

 ◆ Chev. Antonín Schauer KCLJ jako senior nositelů Českého 
záslužného kříže apeloval na aktivitu členů a zároveň pozval 
členy na další duchovní cvičení do Hejnic v postním předve-
likonočním období r. 2013. 

 ◆ Cfr. Pavel Ondráček BLJ poděkoval za administrativní 
završení přípravných prací pro Lazariánskou službu – do 
Řádu se navrací aktivní zdravotní péče dobrovolníků-nečlenů. 
Plánuje se též vytvoření další jednotky LP v Letovicích.

 ◆ Jmenovací dekrety LP převzali cfr. Jan Hora (zemský velitel 
pro Čechy), cfr. Pavel Ondráček (zemský velitel pro Moravu), 
chev. Marek Sobola (zemský velitel pro Slovensko) a cfr. Mar-
tin Janda (velitel pro oblast Prahy a Středních Čech).

 ◆ Členský příspěvek na rok 2013 je splatný ve výši 6.000 Kč 
do 31. ledna 2013 – zajistí velitelé komend.

 ◆ Generální kapitula ČVP v roce 2013 se bude konat ve dnech 
13. – 15. září ve Křtinách. Toto oznámení je veřejným ozná-
mení termínu Generální kapituly v souladu se stanovami 
ČVP. Bližší informace budou průběžně a včas distribuovány.

•

Z jednání Velké rady 17. září 2012

 ◆ Velká rada zhodnotila jednání Generální kapituly jako 
úspěšné. Vznikly komplikace z důvodů souběžného konání 

dvou akcí (generální kapitula a jednání mezinárodní vlády), 
což znamenalo dvakrát více práce a zajišťování – proto patří 
organizátorům velké poděkování za tuto práci.

 ◆ Řádový den se bude konat v sobotu 15. prosince, program 
bude upřesněn a včas sdělen všem členům ČVP.

 ◆ Cfr. Jan Hora a bailli se setkali se zástupci katolické skaut-
ské organizace www.fse.cz a dohodli rysy bližší spolupráce. 
V říjnu započne v Kolíně projekt Pinocchio.

 ◆ Velká rada pověřila kancléře chev. Petra Řehoře přípravou 
Generální kapituly 2013. Ta se bude konat v Křtinách, základ-
ní koncept zatím připravil cfr. Pavel Ondráček.

•

Z jednání Velké rady 17. října 2012

 ◆ Velká rada definovala komunikační kanály a hlavní oblasti 
činnosti Lazariánské pomoci. Vždy budiž uváděn oficiální 
název dle Stanov LP „Lazariánská pomoc, receptorie“. To je 
nutno doplnit i v oficiálním logu v grafickém manuálu.

 ◆ Cíle činnosti byly definovány ve zprávě pro Generální 
kapitulu 2012. Organizační členění: v podřízenosti špitál-
níka jsou tři zemská velitelství (Čechy, Morava, Slovensko). 
V podřízenosti zemského velitele je dále oblast Praha. Velitel 
oblasti Praha může přímo konzultovat se špitálníkem. Místní 
jednotky budou označeny např. „Jednotka LP Písek“. 

 ◆ Hlášení o činnosti budou podávána špitálníkovi přísluš-
nými zemskými veliteli čtvrtletně. 

 ◆ Označení lidí v LP: do 18 let „kadet LP“, nad 18 let „člen LP“, 
v případě přidělené funkce „důstojník LP“. Přihlášky do LP 
budou doplněny a evidence členů bude vedena u příslušného 
zemského velitele.

 ◆ Mladší členové budou registrováni zejména jako členové 
příslušných skautských jednotek a jednotek mladých hasičů. 
LP a ČVP obecně je přirozeným partnerem skautských orga-
nizací Junák, FSE apod. a hasičů. Spolupráce se skauty bude 
dále rozvíjena též na smluvně-partnerské úrovni. 

 ◆ ČVP bude organizovat řádové rekolekce v Hejnicích, jsou 
zváni také členové LP. Příjezd 7. 3. 2013 večer. Oficiální pro-
gram pro členy minimálně v sobotu 9. 3., konec 10. 3. v po-
ledne. 

 ◆ Bailli informoval o dalším postupu při přípravě pamět-
ní desky. Definitivně zavržena verze v bronzu, po dohodě s  
o. k. Dominikem Dukou zvolena verze v kameni.  Umístění 
a odhalení je plánováno k 17. listopadu 2012.  

 ◆ Velká rada dále souhlasí s přípravou studie pro pamětní 
medaili o. k. Dominika Duky.

 ◆ Velká rada dále projednala přihlášku pí. Mgr. M. Tesaří-
kové do ČVP.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Svatováclavská národní pouť ve Staré Boleslavi

V pátek 28. září se konala již 10. Svatováclavská Národní pouť 
do Staré Boleslavi. Před zcela zaplněným Mariánským náměs-
tím předsedal mši svaté olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Plzeňský biskup František Radkovský měl promluvu k aktuál-
ním problémům v naší zemi s důrazem na odpovědnost kaž-

dého z nás. Mariánské náměstí bylo zcela zaplněné poutníky 
z naší vlasti i ze zahraničí. Vedle českých a moravských biskupů 
se mše svaté zúčastnil pan president Václav Klaus, který  jako 
již tradičně podpořil myšlenku této poutní tradice spojené 
tak úzce s naší státností.                         Stanislav Přibyl, SBLJ FO
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Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

nad pouze výjimečně lze najít 
u dochovaných mystic-
kých spisů středověku 

doporučení k opakované 
četbě – v Prologu k Plynoucímu světlu 
božství se však doporučuje všem, kdo 
chtějí této knize porozumět, číst ji de-
větkrát. Téma tzv. mystického sjednocení, 
koncipovaného u většiny mystiků jako 
vnitřní prožitek orientovaný zpravidla 
na oblast srdce, je v díle Plynoucí světlo 
božství autorky Mechthild von Magde-
burg prominentní. Spiritualita touhy 
zde nabývá lyrické formy, přičemž tato 
touha je odbornými komentátory cha-
rakterizována  jako jeden z projevů zá-
kladních hnacích sil člověka, ve větší či 
menší míře vystupující podle konkrétní 
situace na povrch. Mystika srdce jako 
fyzického a duchovního centra a pro-
žitky výkyvů mezi vytrženími a návraty 
do konkrétní reality jsou u Mechthild 
doprovázeny výraznými emocemi, avšak 
i přes metaforickými a alegorickými for-
mami popisované vnitřní sjednocení stav 
touhy u ní přetrvává. Mechthild vyjádři-
la stavy svého duchovního omilostnění 
jako „plynoucí světlo v nitru“: v III/13 
lze najít např. „…hravý proud světla“ 
způsobující, že [srdce] „umírá bez smr-
ti“; v srdci může vzniknout síla (stav?) 
podporující „odloučenost srdce“ od po-
zemských věcí; v VI/20 potom, že „ten, 
kdo se odpoutal od výhod a útěch toho-
to světa… nachází ve svém srdci další 
nebe…“. Mír v srdci zůstává u Mechthild 
jedním z hlavních témat, jak  je uvádě-
no i v V/22: „…nejsvětější mír v srdci 
pochází z udržování integrity v každém 
konání…“. Tato kontemplativní cesta 
prolíná všemi Knihami, někdy  výrazy 
otevřenými, jindy alegoricko-metaforic-
kými; Kniha I/35 předznamenává možné 
výsledky: vnitřní osvobození, ne-vlast-
nění, poušť; mystika srdce je vyjadřována  
i v I/42, Kniha IV končí konstatováním, 
že „…byla započata a končí v lásce…“. 
Kniha VI/18 nabádá k „…trvalému 
zkoumání srdce…“, tj. nevědomých 
nebo skrytých motivů; nutnost odstu-
pu od výhod a útěch v tomto světě se 
znovu objevuje i v VII/20 – odměnou 
je „nebe v srdci…“ V VII/33 lze najít 
osvícený názor [pokud možno] „vědo-
mě se ztotožnit s utrpením, a trpělivost 
v takovém stavu“ – přístupy  naznačující 

snahu o vyrovnání se s některými stavy 
jejich prožitím. 

Mechthild sama se – podobně jako 
Hildegard von Bingen – považovala spí-
še za prostřednici vzniku díla; hovoří-li 
o srdci, nereflektuje tento pojem obje-
vující se v dobové dvorské poezii jako 
zušlechťování kultury srdce, avšak jako 
spirituální aspekt hlubiny duše, v níž 
ustává „jakákoliv vlastní aktivita“ – po-
užívá výraz „osamělost srdce“ [VI/2]. 
Komentátoři naznačují, že Mechthild 
anticipuje ústřední témata španělského 
mysticismu zastoupená především F. de 
Osunou, sv. Terezií od Ježíše a sv. Janem 
od Kříže; Mechthild sama opakovaně 
hovoří o různých stupních očisty jako 
nezbytné podmínky pro nastoupení kon-
templativní cesty. 

O jejím životě je známo poměrně 
málo. Narodila se kolem r. 1208 ve šlech-
tické rodině v magdeburgské arcidiecézi, 
a přes pravděpodobnou absenci formál-
ního vzdělání nebo průpravy v teologii 
ukazuje mnoho z toho, co napsala, na 
detailní znalost forem a obsahů dvorské 
vzdělanosti a poezie. Ve věku dvanácti let 
u ní došlo k mimořádnému duchovnímu 
zážitku, a tyto zkušenosti pokračovaly 
po dalších třicet let. Přibližně v r. 1230 
opouští domov a stává se bekyní v Mag-
deburgu; nějaký čas byla zřejmě nadříze-
nou společenství, jsou zachycena údobí 
jejího onemocnění i kritické výhrady 
proti knize, kterou sepsala; stejně tak 
bylo i mnoho těch, kteří ji podporovali. 
Kolem r. 1250 sdělila své mimořádné du-
chovní zkušenosti svému zpovědníkovi 
(pravděpodobně Heinrichovi z Halle), 
který ji nabádal k pokračování v jejím 
tehdejším způsobu života a dal jí po-
kyn k sepsání knihy [VI/2]. Prvních pět 
knih Lux divinitatis (latinského překladu 
prvních šesti knih) bylo sepsáno během 
následujících deseti let, v letech 1260-70 
napsala Knihu VI, a později Knihu VII. 

Přes častou podporu od řádu domi-
nikánů se Mechthild uchýlila pravděpo-
dobně v r. 1270 do cisterciáckého spole-
čenství v Helftě, kde strávila poslední 
roky života a kde rovněž sepsala sedmou 
knihu. Je možné, že se v tomto prostředí 
teologicky lépe připravených sester necí-
tila zcela nejlépe, nicméně stejné řádové 
sestry si jí vážily a vyhledávaly její radu 
v duchovních záležitostech (dvě z nich 

sepsaly mystické texty ukazující podle 
odborných hodnocení na možný vliv 
Plynoucího světla: Kniha zvláštní milosti 
obsahuje zjevení Mechthild z Hackeb-
ornu, a  Vyslanec božské lásky sepsaný 
Gertrudou z Helfty je záznamem jejího 
vnitřního života).

Plynoucí světlo božství bylo původně 
napsáno v jazyce užívaném v severním 
Německu; originál knihy se ztratil, kopie 
ztracené práce byla objevena v Basileji, 
přeložena do jazyka užívaného v jižních 
oblastech, a objevena v r. 1861 v knihov-
ně benediktinského kláštera v Einsiedeln. 
Heinrich z Halle připravoval vydání prv-
ních šesti knih; v odborných hodnoce-
ních převládá v současnosti shoda, že 
Heinrich nechával vypovídat text sebou 
samým, aniž by do něj zasahoval a Mech-
thild se spolupodílela na jeho vydávání; 
názvy částí v Knize VII jsou pak vzhle-
dem k jejich stylové odlišnosti možná 
prací řádových sester z Helfty. Kniha 
je často popisována jako ojedinělý do-
kument používající k vyjádření niterné 
podstaty mystického sjednocení různé 
formy a žánry např. z oblasti náboženské-
ho a dvorského života, alegorické dialogy 
apod. V Prologu potvrzuje lektor u domi-
nikánů bratr Heinrich předchozí biogra-
fická data týkající se Mechthild, uvádí, že 
v pokročilém věku byla přijata do spole-
čenství řádových sester v Helftě, kde žila 
posledních dvanáct let, a jak potvrzuje 
jejich svědectví, „…vynikala v dokona-
losti všech ctností, zvláště pak v lásce,  
v pokoře a ve schopnosti přijmout utr-
pení… a byla obdařena četnými mystic-
kými zkušenostmi…“.

Jaký přínos může mít tato postava a 
její dílo pro člověka současné postindu-
striální společnosti, charakterizované 
vysokou mírou globalizace a plurali-
ty? Z osnovných linií Plynoucího světla, 
použitelných v podmínkách současného 
světa, to může být cesta očistná (zdů-
razňovaná v monastické tradici Východu  
i Západu), vhodnost zkoumání skrytých 
motivů srdce, možnost prožití vnitřního 
míru vyplývající z neulpívání na věcech 
a jevech vnějšího světa a z přiměřené od-
poutanosti od nich a konečně udržování 
integrity mysli a konání v každé situaci 
(srv. Třetí duchovní slabikář F. Osuny, 
v němž hovoří o jednotě mysli a těla). 

„Srdce“ je z hlediska hlubinné psycholo-

Plynoucí světlo božství

Jaký přínos může mít tato postava  
a její dílo pro člověka současné postin-
dustriální společnosti, charakterizované 
vysokou mírou globalizace a plurality? 
Může to být cesta očistná (zdůrazňo-
vaná v monastické tradici Východu  
i Západu), vhodnost zkoumání skrytých 
motivů srdce, možnost prožití vnitřního 
míru vyplývající z neulpívání na věcech 

a jevech vnějšího světa…
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Innozenz Anton Waräthi (1694-1758): Mechthild von Magdeburg a Gertrud 
von Helfta. Fresko (kol. 1720) v knihovně benediktinského kláštera Metten 
v řezenské diecézi, SRN (výřez).

Stránka z latinského překladu díla 
Mechthild (rukopis v knihovně kláš-
tera Einsiedeln, Švýcarsko).

gie vhodné interpretovat jako duchov-
ní centrum, v němž je lokalizována část 
nevědomí souvisejícího s mozkovou 
funkcí (srv. opakované návraty k téma-
tice obrácení srdce v Písmu sv. SZ a NZ). 
I když jednoznačný návrh kontempla-
tivních přístupů žitých v tomto světě 
nelze podat, praktikovaná kontemplace 
se bude především opírat o novozákonní 
poselství, o zkušenosti světců a mystiků 
a o učitelský úřad církve. Člověka bude 
pokud možno uschopňovat k tvořivé 
účasti na dílech křesťanské lásky (viz 
encykliku Deus caritas est Benedikta 
XVI.) a integrovat a zvnitřňovat přístu-
py a prostředky přirozené, psychologické 
a duchovní. Jak naznačuje dlouhodobá 

studie, přiměřená kontemplativní praxe 
by mohla jakýmsi duchovně-duševním 

„by-passem“ buď obejít nebo prožitkově 
zmírnit některé fatality vyskytující se 
v životě člověka, případně pomoci se 
s nimi úspěšněji vyrovnat jejich – byť  
i částečným – přijetím.

Mechthild, oslabená věkem a ztrátou 
zraku, umírá v Helftě v r. 1282 nebo 1294; 
poslední kapitoly Knihy VII byly téměř 
s jistotou diktovány. Bývá zobrazována 
při psaní knihy a jejího srdce se dotýká 
paprsek milosti.

reunion 5/2012

Návrh pamětní desky od akad. sochaře Petra Váni

�Kancléř ČVP chev. Petr J. Řehoř v rozhovoru 
s otcem kardinálem�J. Em. kardinál Dominik Duka při homilii

Pamětní deska kanovníka 
antonína hr. Bořka-dohalského

Dne 23. října při mši svaté za oběti heydrichiády zástupci Řádu představili J. Em. kardinálu Domini-
kovi Dukovi studii pamětní desky zemřelých a oběma totalitami umučených kanovníků a členů Řádu  
(s důrazem na kanovníka a řádového preláta Antonína hraběte Bořka-Dohalského) od akademického 
sochaře Petra Váni. Otec kardinál návrh schválil a pamětní deska bude požehnána při bohoslužbě dne 
17. listopadu tohoto roku.
Petr J. Řehoř, KCLJ

7reunion 5/2012
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Podle legendy nalezli Cyril s Me-
todějem během své misie k Cha-
zarům dne 23. ledna 861 v Cher-
sonu údajné ostatky papeže sv. 

Klimenta a přinesli je s sebou roku 863 
při své misijní cestě na Velkou Moravu. 
Zde však ostatky světce nezůstaly, neboť 
roku 867 se vypravili Cyril a Metoděj do 
Říma, kde relikvie uložili v bazilice poz-
ději sv. Klimentu zasvěcené. Slavnostní 
přenesení těchto ostatků máme zachy-
ceno na nástěnné malbě z doby po roce 
885, nacházející se v tzv. dolním kostele 
v S. Clemente. Můžeme se důvodně do-
mnívat, že alespoň částečka relikvií sv. 
Klimenta na Moravě zůstala, jak o tom 
svědčí četná svatoklimentská zasvěcení 
nejstarších chrámů. Kníže Bořivoj po 
svém pokřtění na Velké Moravě Meto-
dějem povolal do Čech jeho žáky, aby 
pokřtili na Levém Hradci kněžnu sv. 
Ludmilu. Není vyloučeno, že tito kněží 

přinesli svatoklimentské relikvie, ne-
boť údajně nejstarší kostel v Čechách, 
který je skryt pod podlahou dneš-

ní svatyně, byl právě zasvěcen sv. 
Klimentu. S chrámy za-

svěcenými tomuto 
světci se pak 

s e t k á v á m e 
po celých 
Č e c h á c h , 
Stará Bo-
leslav není 
výj imkou. 
Zdejší kos-

tel sv. Kli-
menta 

měl podle tradice (zapsal světící biskup 
pražský dr. Antonín Podlaha) vystavět 
v roce 915 kníže Vratislav na místě star-
šího dřevěného kostela založeného sv. 
Metodějem. Dnešní stavba, která slou-
žila patrně jako knížecí kostel, pochází  
ze 3. čtvrtiny 12. století. Svatý Václav byl 
zavražděn roku 935 ve Staré Boleslavi 
u kostela sv. Kosmy a Damiána, dvou 
syrských lékařů velmi oblíbených ve 
východní církvi. Šíření jejich kultu na 
Moravě a v Čechách je spojováno také 
s cyrilometodějskou misií. Existuje tedy 
již od raných dějin křesťanství v Čechách 
zjevné symbolické propojení Velehradu 
a Staré Boleslavi, které bylo ještě během 
následných století prohlubováno. Cyri-
lometodějská tradice byla v Čechách 
velmi živá za vlády Karla IV. Bylo tomu 
tak proto, protože Karel IV. se považo-
val za dědice Přemyslovců, kteří přijali 
křest od sv. Metoděje a také proto, že 
zastával ideu, že česká královská ko-
runa má svůj původ na Moravě. S tím 
byly ovšem spojeny státoprávní nároky 
na všechny země, které kdysi přináležely 
k říši Svatoplukově. V pohledu Karlovy 
doby bylo moravské království  Svatoplu-
kovo přeneseno do Prahy a velehradské 
arcibiskupství do Olomouce. Zobrazení 
obou bratří ve sboru českých zemských 
patronů nalezneme v době Karlově na 
tzv. horním triforiu Svatovítské katedrály 
a není vyloučeno, že jsou vyobrazeni na 
deskových obrazech Mistra Theodorika 
a jeho dílny v kapli sv. Kříže na Karlštej-
ně. Zde je ovšem obtížné je identifikovat, 
neboť u řady polopostav nám chybí in-
dividuální atributy. V katedrále dal Ka-
rel zřídit oltář sv. Cyrila a sv. Metoděje.  
Podobně jako Metoděj tak i Cyril byl od 
14. století zobrazován v rouchu a s pon-
tifikáliemi, neboť byl považován za bis-
kupa velehradského  (dle rukopisu CO 
230, konec 13. století, Kapitulní knihovna  
v Olomouci) a dokonce za apoštola Če-

chů. Cisterciácký klášter na Velehradě 
byl ztotožňován se sídlem velkomorav-
ského arcibiskupství a proto také Karlův 
kancléř Jan ze Středy vymohl na papeži 
Urbanovi VI. (listina ze 4. 4. 1379) pro 
velehradského opata „právo pontifikálií“. 
Tradice, že oba bratři byli biskupy, žila  
i dále, neboť v roce 1508 nazývá Augus-
tin Olomoucký v Series episcoporum 
Olomoucensis sv. Cyrila a sv. Metoděje  

„velehradskými arcibiskupy“. V arenze 
listiny Vladislava Jagellonského je Vele-
hrad připomenut jako kolébka českého 
království a křesťanské víry.  Olomoucký 
biskup a literát Dubravius dovozuje, že 
Velehrad byl postaven ke cti sv. Cyrila a 
Metoděje. Cyrilometodějská tradice ožila 
v pražských Emauzech. Není vůbec ná-
hodou, že klášterní kostel slovanských 
benediktinů v Emauzích, kde byla pěs-
tována liturgie západního ritu ve staro-
slověnském jazyce, byl zasvěcen všem 

„slovanským patronům“: sv. Vojtěchu, 
sv. Prokopu, sv. Jeronýmovi a v nepo-
slední řadě také sv. Cyrilu a Metodějovi. 
V 15. století se strana podobojí dovolá-
vá českých zemských patronů včetně sv. 
Václava a sv. Cyrila a Metoděje jako těch, 
kteří podávali lidu pod obojí způsobou.  
Utrakvistický administrátor Korambus 
roku 1525 tvrdil, že viděl na konzistoři 
doklady o tom, že papež povolil přijímá-
ní pod obojí způsobou na přímluvu sv. 
Cyrila a sv. Metoděje.  Utrakvistický kněz 
a kronikář Bohuslav Bilejovský ve své 
Kronice české z roku 1537 uvádí, že přijí-
mání z kalicha má svůj původ od Cyrila a 
Metoděje. Oba bratry ovšem v polemice 
s utrakvisty připomíná  i katolická strana, 
jako například její reprezentant Hilarius 
Litoměřický v Traktátu o nejsvětějším při-
jímání lidu obecného podjednou. 

Úcta ke sv. Cyrilu a Metodějovi  existo-
vala v Čechách i v 17. a 18. století. Jezuita 
Václav Šturm na konci 16. století ve spo-
rech s českými bratry  považuje katolickou 

Stopy sv. Cyrila a Metoděje ve Staré Boleslavi,
duchovní propojení Moravy a Čech

Paladium a Crha se straChotou
Je nepochybné, že oba slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj zanechali nesmazatelné 
duchovní a kulturní stopy v zemích, které navštívili za účelem šíření radostné zvěsti 
evangelií, nejvíce pak přirozeně na Velké Moravě. Přestože v samotných Čechách oba 
bratři nepůsobili, hmotné doklady dopadu jejich činnosti a kultu jsou zde poměrně četné.

Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. 
Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným překladem: řecké Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému 
metus („strach“) a přeloženo.            (František Kopečný: Průvodce našimi jmény, Academia, Praha 1991)

Prof. Jan Royt, BLJ
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víru za jedinou víru křesťanskou, založe-
nou v Čechách a na Moravě od světců Cy-
rila a Metoděje a stvrzenou sv. Václavem. 
V roce 1629 žádal kníže arcibiskup pražský 
Arnošt Harrach zemský sněm o příspěvek 
na cestu do Říma, kde chtěl jednat o pře-
vezení ostatků sv. Cyrila do Prahy. Podru-
hé se o to pokusil v roce 1666. Oficiálně 
zmiňuje Crhu (Cyrila) a Strachotu (Me-
toděje) mezi českými zemskými patrony 
probošt Václav Nebeský-Coelestin z Blu-
menberku v modlitební knize Devota ac 
debita veneratio ad sanctos patronos z roku 
1664. Roku 1668 byli slovanští věrozvěsti 
vřazeni oficiálně do sboru českých zem-
ských patronů. Velký moravský zemský 
patriot, svatovítský kanovník-scholastik 
Tomáš Pešina z Čechorodu, byl na své 
výslovné přání pohřben v katedrále sv. 
Víta před oltářem sv. Cyrila a sv. Metoděje. 
V roce  1677 v Propriu pražské arcidiecéze 
byly se souhlasem pražského arcibiskupa 
Jana Bedřicha z Valdštejna Cyril s Meto-
dějem zařazeni na první místo ve čtvr-
tečních hodinkách. Objevují se také na 
rytince de Grosse na titulním listě Propria. 

Ve Staré Boleslavi existovalo výrazné 
propojení svatováclavské a cyrilometo-
dějské tradice v podobě barokní legendy 

o původu a úctě ke staroboleslavskému 
paladiu. Nejznámější zázračné obrazy či 
sochy uctívané v zemích koruny České, 
staroboleslavské paladium a milostnou 
sochu Panny Marie Tuřanské, legendy 
spojily s dobou slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje, se sv. Václavem, sv. 
Ludmilou, se sv. Janem Nepomuckým 
(paladium staroboleslavské) či s Arnoš-
tem z Pardubic (Panna Maria Svatohor-
ská, Panna Maria Kladská, Ukřižovaný 
na hoře Tábor u Lomnice nad Popelkou, 
Madona v Hrádku u Vlašimi). 

Snad nejtypičtější příklad barokní-
ho spojení obrazu (reliéfu) a legendy 
můžeme sledovat na příběhu paladia 
staroboleslavského. Tento malý kovový 
reliéf z konce 14. století byl postupně le-
gendicky svázán se svatým Václavem a sv. 
Ludmilou, následně i s dalšími staršími 
zemskými patrony: sv. Vojtěchem, sv. Pro-
kopem, sv. Cyrilem a Metodějem a také 
se sv. Janem Nepomuckým, jenž podle 
latinského životopisu světcova (1668) 
z pera Bohuslava Balbína putoval ke 
staroboleslavskému paladiu v předvečer 
své smrti. Jiří Crugerius v Sacri pulveres 
zastával názor, že reliéf paladia přinesli sv. 
Cyril se sv. Metodějem. Také někteří další 

autoři, jako například Jan Tanner a Felix 
Kadlinský v knize Trophaea S. Wenceslai  
z roku 1661, se domnívali, že paladium při-
nesli již věrozvěsti. Bohuslav Balbín přišel 
s názorem, že paladium nechali zhotovit 
Bořivoj a Ludmila na radu sv. Cyrila a sv. 
Metoděje, což prý také dokazuje obraz  
v kostele sv. Kosmy a Damiána s výjevem 
se slovanskými věrozvěsty, odevzdávající-
mi reliéf sv. Ludmile. V obrazné podobě 
máme spojení paladia se zemskými pat-
rony vyjádřeno na mnoha památkách a 
to již na samotném průčelí kostela Panny 
Marie ve Staré Boleslavi, kde spatřuje-
me plastiky českých zemských patronů 
(včetně sv. Cyrila a Metoděje) umístěné  
v nikách, kteří mimo své osobní atributy 
drží také reliéf paladia. Velmi oblíbenými 
se stala symbolická vyobrazení s domi-
nujícím motivem stromu, nejčastěji oli-
vy, což je narážka na Kosmovu kroniku,  
v níž podle Libušina proroctví dvě olivy 
symbolizovaly sv. Václava a sv. Vojtěcha; 
v koruně symbolického stromu se ob-
vykle nacházely medailóny s paladiem 
a s českými zemskými patrony (nechybí 
ani sv. Cyril a sv. Metoděj). Takový ob-
raz rustikálních forem visí v kostele sv. 
Václava ve Staré Boleslavi. Jde o votivní 
dar pražského malostranského gymnasia 
z roku 1652. Obraz je také zobrazen na 
rytině v pamětním spisu Laurea gloriae, 
ex virtutibus Divorum Tutelarium Regni 
Bohemiae... Contexta... 1652, vydaném 
ku příležitosti darování díla. Pro úplnost 
třeba dodat, že úcta k obou bratřím žila 
také u benediktinů. Na votivním obraze 
broumovsko-břevnovského opata Wolf-
ganga Zelendera z roku 1609 (Muzeum 
v Broumově) jsou Cyril s Metodějem zob-
razeni v kruhu českých zemských patro-
nů. S paladiem v ruce zachytil v roce 1698 
malíř Jan Kryštof Liška oba věrozvěsty na 
obraze s oslavou sv. Benedikta a českých 
zemských patronů (dnes v depozitáři ar-
cibiskupství pražského) z hlavního oltáře 
bývalého klášterního kostela benediktinů 
u sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. 

Propojení svatováclavské a cyrilometo-
dějské úcty v dějinách našich zemí uka-
zuje, že oba národy Čechů a Moravanů 
mají společné duchovní a kulturní kořeny 
a jejich cesta dějinami je tedy nerozlučná.

Jan Royt je ředitelem Ústavu pro dějiny 
umění FF UK.

Kostel Panny Marie ve Staré Boleslavi
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V době, kdy probíhala v Praze Generál-
ní kapitula, proběhla v Hejnicích verni-
sáž putovní výstavy postních pláten ze 
Saska. Na této kulturní i duchovní akci,  
s významnou účastí krajských činitelů 
z Čech i Německa, nás reprezentoval 
chev. Alan Uhura.

Ještě před vernisáží v Hejnicích byl 
v Žitavě otevřen v rámci Svatojakubské 
cesty Poutní dům. Dochází tak k slou-
čení dvou německých institucí s po-
dobným zaměřením. Českou stranu a 
současně naši delegaci zastupoval comp. 
Jan Jeřábek, člen představenstva Výbo-
ru Svatojakubské cesty. Comp. Jeřábek, 
i když se přestěhoval do Prahy a bude 
pracovat i v rámci Pražské komendy, je 
naším vyslancem a propagátorem v sou-
sedním Sasku, kde se intenzívně účastní 
na duchovních akcích. Zaslouží si naše 
poděkování. 

V neděli 14. října v Křížovém kostele 
v Liberci celebroval Veni Sancte Mons. 
Stanislav Přibyl, generální vikář litomě-
řické diecéze. Mezi účastníky bohoslužby 

byli vedoucí představitelé univerzity, pe-
dagogové a studenti i další liberečtí věřící. 
Potěšilo mě zjištění, že Mons. S. Přibyl 
se zájmem sleduje informace o našem 
Řádu, a že je naším příznivcem. Byl jsem 
pověřen, abych pozdravoval členy Řádu, 
se kterými přicházel do styku při svém 
působení na Svaté Hoře u Příbrami.

Následující den jsme uvítali J. M. prof. 
PhDr. Petra Piťhu, probošta kolegiátní 
kapituly Všech svatých na Hradě praž-
ském. Velice si ceníme, že prof. Piťha při 
svém velikém časovém vytížení si našel 
čas, aby u nás opět přednášel. Přednáš-
ky v zcela zaplněném přednáškovém 
sále univerzitní knihovny se tentokrát 
ve značném počtu zúčastnili k našemu 
potěšení i studenti. V přednášce „Role 
jazyka v životě člověka“ se přednášející 
zaměřil nejen na funkce jazyka (řadu let 
se na MFF UK zabýval matematickou 
lingvistikou), ale uváděl na mnoha pří-
kladech, jaké jsou vzájemné vazby mezi 
jazykem a společností, jak se vzájemně 
ovlivňují. Po přednášce následovala 

Zprávy ze Severu

dlouhá diskuse a ještě po ní jednotliví 
účastníci debatovali s panem profeso-
rem a přinášeli mu jeho knihy k podpi-
su. Z nových prací doporučuji zejména 
Slyšte a zpívejte píseň o životě svatých Cy-
rila a Metoděje a příběh Velehradu. Tato 
kniha je sice převážně určena mládeži, 
ale i my z ní můžeme mnoho načerpat.

Mluvíme-li o knihách, rád bych ještě 
připomněl práci Mons. Tomáše Holuba, 
Th.D., mluvčího ČBK, Boj proti terorismu 
ve světle nauky o tak zvané spravedlivé 
válce. Tuto publikaci získal comp. Jeřábek 
při ukončení kurzu pro vězeňské a vojen-
ské kaplany pořádaném KTF v Českých 
Budějovicích. Doufáme, že Mons. Holu-
ba, který má rodinné vazby na Liberec a 
který nám již před léty přednášel, získá-
me jako přednášejícího v příštím roce.

Pokračovat v přednáškách považuje-
me za důležitý evangelizační prostředek 
naší činnosti.

Antonín Schauer,KCLJ
Velitel Severočeské delegace

Staré Hory patria k našim najstarším 
pútnickým miestam zasväteným mari-
ánskemu kultu. Počnúc 15. storočím sem 
každoročne zavítajú desaťtisíce veriacich, 
aby vzdali úctu, či vyprosili pre seba 
a svojich blízkych milosti a dary Ducha 
svätého. Ešte z iniciatívy zosnulého die-
cézneho biskupa Rudolfa Baláža sa na 
Starých Horách začali každú prvú sobo-
tu v mesiaci konať tzv. „Fatimské púte“, 
ktoré patria k najnavštevovanejším na 
Slovensku. Na základe spolupráce s Rá-

dom bosích bratov Karmelitánov, ktorý 
spravuje miestnu farnosť, sa októbrovej 
fatimskej soboty (6.10.2012) zúčastnili 
aj dobrovoľníci z Lazariánskej pomoci 
z Banskej Bystrice. V duchu starobylej 
tradície ochrany a pomoci pútnikom za-
isťovali Lazariáni počas celej slávnosti 
službu prvej zdravotníckej pomoci a bez-
platne rozdávali pútnikom balenú pitnú 
vodu, či horúci čaj, ktorý v studenom 
horskom prostredí padol vhod mnohým 
deťom a starším návštevníkom.     

Lazariánska pomoc na októbrovej Fatimskej púti v Starých Horách

Lazariánska pomoc, ktorej zriaďova-
teľom je slovenská komenda Českého 
veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho 
rádu sv. Lazara Jeruzalemského, posky-
tuje predovšetkým charitatívnu podporu 
zdravotníckym zariadeniam pre palia-
tívnych pacientov a centrá sociálnych 
služieb. Prevádzkuje zásahovú skupinu 
zdravotníckej pomoci na katolíckych 
púťach.  

chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
Veliteľ Slovenskej komendy ČVP
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Beatifikace čtrnácti pražských mučedníků

V sobotu 13. 10. 2012 bylo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostně beatifiko-
váno čtrnáct pražských mučedníků, členů františkánského řádu, kteří byli ubiti v kostele 
Panny marie sněžné v Praze před více než 400 lety. slavnostní mši svatou celebroval 
prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení angelo amato sdB. tato akce vzbu-
dila nevšední zájem u české veřejnosti, která svou účastí v posvátných katedrálních pro-
storách zaplnila celý prostor hlavní lodi.                                           Stanislav Přibyl, SBLJ
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NOTE CONCERNANT LA DECLARATION DU 

VATICAN SUR LES ORDRES DE CHEVALERIE. 

 

 

Le Vatican, par l’intermédiaire de la 
Secrétairerie d’Etat, a émis un avis, le 16 
octobre 2012, concernant les Ordres de 
Chevalerie. Il précise que outre ses 
propres Ordres (Ordre suprême du 
Christ, Ordre de l’Eperon d’or, Ordre de 
Pie IX, Ordre de St Grégoire le grand et 
Ordre de Saint‐Sylvestre), il ne reconnaît 
que l’Ordre de Malte et l’Ordre du Saint‐
Sépulcre. Il ajoute qu’il ne peut garantir 
l’historicité et la finalité des institutions 
se prévalant d’intitulés religieux et 
considère que leurs cérémonies dans des 
églises sont malvenues. 
 
Cette communication reprend 
pratiquement mot pour mot celles déjà 
parues dans l’ « Osservatore Romano » le 
22 mars 1953 et le 9 avril 1970 et ne fait 
que reprendre la doctrine traditionnelle 
du Vatican face aux faux Ordres de 
Chevalerie qui vendent décorations et 
diplômes. 
 
Cette doctrine ne peut concerner et ne 
concerne pas des Institutions 
chevaleresques qui ne sont pas citées 
comme : 
− L’Ordre des Saints Maurice et Lazare, 

sous la grande maîtrise de la Maison 

NOTE REGARDING THE STATEMENT MADE BY 

THE VATICAN ABOUT EQUESTRIAN ORDERS. 

 

 

The Vatican, through the Secretary of 
State, has issued a notice, on the 16th 
October 2012, about the Equestrian 
Orders. It states that, besides its own 
Orders (Supreme Order of Christ, Order 
of the Golden Spur, Pian Order, Order of 
St. Gregory the Great and Order of St. 
Sylvester), it only recognises the Order of 
Malta and the Order of the Holy 
Sepulchre. It adds that it cannot 
guarantee the historicity and the 
purpose of institutions claiming religious 
titles and considers their ceremonies as 
out of place in churches. 
 
This statement repeats almost word for 
word what was already published in the 
« Osservatore Romano » on 22nd March 
1953 and 9th April 1970 and is only 
quoting the traditional doctrine of the 
Vatican against the fake Equestrian 
Orders that sell decorations and 
diplomas. 
 
This doctrine cannot and does not affect 
the Institutions of Chivalry which are not 
cited such as: 

‐ The Order of Saints Maurice and 
Lazarus, under the Grand 
Magistry of the Royal House of 

Bartolomè Esteban Murillo (pokřtěn 1. ledna 1618, Sevilla – †3. dubna 1682 tamtéž) byl 
španělský malíř, jedna z nejvýznamnějších osobností španělské barokní malby. Přestože je přede-
vším znám pro své malby s náboženskou tématikou, vytvořil také velký počet obrazů žen a dětí. 
Jeho živé, realistické portréty květinářek, pouličních rozpustilců a žebráků představují rozsáhlý  
a přitažlivý popis každodenního života své doby.
Murillo studoval u Juana del Castillo v Seville. Jeho první práce byly ovlivněny Zurbaránem, Juse-
pem de Riberou a Alonsem Canou. Roku 1642 přesídlil do Madridu, kde se seznámil s prací Ve-
lasqueze a kde mohl v královských sbírkách studovat díla benátských a vlámských mistrů. Roku 
1645 se vrátil do Sevilly. V tomto roce namaloval třináct pláten pro klášter San Francisco el Grande.  
Po dokončení dvou obrazů pro sevillskou katedrálu se začal specializovat na témata, která mu při-
nesla největší slávu: Madona s dítětem a Neposkvrněné početí. Mezi lety 1658 až 1660 pobýval opět 
v Madridu. Roku 1660 byl jedním ze zakladatelů Academie de Bellas Artes v rodném městě. Bylo 
to období velké tvůrčí aktivity, kdy obdržel mnoho důležitých zakázek, mezi jinými i oltářní obrazy 
pro klášter Santa María la Blanca.                                                                                              (Wikipedie)
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