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Z podnětu papeže Františka započal dne 8. prosince 2015 slavností Neposkvrněného 
početí Panny Marie mimořádný Svatý rok milosrdenství, kdy byla ve Svatopetrské 
bazilice otevřena Svatá brána. V závěru tohoto církevního roku, kdy do Říma putovaly 
miliony poutníků z celého světa, branou milosrdenství procházeli 16. října při příležitosti 
Velké generální kapituly a připomínky 900 let od založení Řádu také lazariáni. Svatý 
rok bude zakončen 20. listopadu 2016 na Slavnost Krista Krále. Modleme se při této 
příležitosti společně se Svatým Otcem:

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.

Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.
Oficiální překlad modlitby použit z internetových stránek www.cirkev.cz

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
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FOTO NA 1. STRANĚ OBÁLKY
Interiér Bazliky minor sv. Vařince 
před hradbami, kde se konala mše 
svatá a investitury při Velké gene-
rální kapitule. Foto Martina Řehořo-
vá – Člověk a víra
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slovo velmistra aktuálně
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Mše svatá za bl. Karla ve Staré Boleslavi

Necelý měsíc po svátku sv. Václava, 21. října, byla ve Staré 
Boleslavi v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie slavena mše 
svatá na počest blahoslaveného Karla z Domu Rakouského. 
Příležitostí bylo blížící se sté výročí Karlova nástupu na český 
trůn. Účast věřících nebyla taková jako na svátek hlavního 
českého patrona, protože blahoslavený Karel je teprve objevo-
ván českou katolickou veřejností. Nejen jako historická osoba 
posledního pavnovníka Rakousko-Uherska, ale také jako světec 
s příkladným životem. Úvodní slovo přede mší svatou měl pan 
PhDr. Milan Novák O.S.G.M., představený Modlitební ligy 
císaře Karla za mír mezi národy. Připomenul, že v Brandýse 
nad Labem a ve Staré Boleslavi prožil císař Karel jediné šťastné 
chvíle svého života a je s tímto místem neodmyslitelně spjat. 
Zásadní myšlenka však patřila Karlovu posmrtnému návra-
tu do českých zemí. Český národ byl bratrovraždou ochuzen  
o nadějnou vládu sv. knížete Václava a následně se vlastním 
přičiněním ochudil i o nadějnou vládu císaře Karla. Karel se 
však vrátil v živé víře lidí a se znovuobjevovaným historickým 
dědictvím. Jistě se stále přimlouvá za český národ, stejně jako 

se za něj přimlouval i v posledních hodinách svého života, 
které mu nesmlouvavě vyměřila těžká nemoc. 

Samotnou mši svatou celebroval P. ThLic. Stanislav Přibyl, 
Th.D. CssR., generální sekretář České biskupské konference. 
Ten ve své homilii zdůraznil roli míru v Karlově životě. Víme, 
že císař Karel si vzal po nástupu na trůn přetěžký úkol. Vyvést 
své národy z okovů nekonečné světové války a navrátit Evropě 
mír. A možná byl jediným z vrcholných evropských státníků, 
který po míru skutečně toužil. K tomu však potřeboval nalézt 
mír sám v sobě a našel ho díky své celoživotní víře a důvěře 
v Krista Ježíše.

Na konci mše svaté P. Přibyl všem požehnal relikviářem  
s ostatky bl. Karla, které byly následně uloženy zpět do kaple, 
s vojenskými poctami od historických jednotek. Přítomni celé 
slavnosti byli též členové Českého velkopřevorství Řádu sv. 
Lazara, pro které je bl. Karel nejen jedním z oficiálních patronů 

– je živým symbolem ctností rytířského života. 

Mgr. Jakub Holman, SBLJ   

Moji drazí bratři a sestry z Českého velkopřevorství!

Přítomnost tolika členů z Českého velkopřevorství 
byla zaznamenáníhodnou a osvěžující událostí nedáv-
né Velké generální kapituly v Římě. Ve spojení s tolika 
členy z Polska a Slovenska je evidentní, že kontingent 
z Čech byl daleko největším co se kvality a kvantity týče.

Všichni jste, každý svým způsobem, zajistili úspěch 
této významné události pro celý Řád svatého Lazara. 
Byli jste vždy na místě při čtení přímluv v italštině, asi-
stovali jste vašemu velmistrovi při investituře a nesli 
jste velmistrovský meč a prapor v průvodu.

Všude kam jsem se obrátil, byla česká přítomnost 
vynikající, jak na zasedání Velké generální kapituly, 
tak při investiturní mši, jakož i na různých večerních 
příležitostech, nabízených tímto nádherným italským 
palácem.

Náš milovaný kardinál Duka dovršil tuto nádhernou 
českou přítomnost svými slovy moudrosti při mši svaté.

Z hloubky mého srdce vám všem děkuji, že jste obstáli 
v tomto klíčovém okamžiku v životě našeho Řádu. Ten-
to duch nezůstal nepovšimnut ostatními členy našich 
jurisdikcí z celého světa.

Zajisté jste předvedli perfektní příklad bratří a sester 
z jedné velké rodiny.

Z vašich činů a účasti mohu jen uzavřít:
Jsem velmi pyšný na své české bratry.
S upřímným vděkem zůstávám
váš bratr
velmistr Jan
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V závěru minulé Velké generální 
kapituly, konané ve Valencii před 
třemi lety (viz články v Reuni-

onu č. 5/2013) bylo přijato rozhodnutí, 
že letošní organizací tohoto nejvýznam-
nějšího řádového setkání bude pověře-
no Italské velkopřevorství. Rozhodnutí 
kapituly mělo svoji logiku, vždyť každý 
člen rád navštíví Věčné město, zejména 
v závěru tak důležitého a výjimečného 
Svatého roku milosrdenství. Všichni 
proto s napětím sledovali přípravy or-
ganizátorů a předem se těšili na setkání 
s řádovými spolubratry a spolusestra-
mi z celého světa. Sjeli jsme se tudíž do 
Říma, kde panovalo krásné slunné po-
časí s teplotami dosahujícími 26 stupňů 

– pravý čas pro populus Romanus Qui-
ritium, tedy občany Města, pro které je 
pokles teploty na tuto kritickou hodnotu  
znamením, aby ze skříní vysvobodili své 
prošívané bundy a šály. Snad také proto 
chev. Royt, procházející známé čtvrtě 
s vyhrnutými rukávy, slyšel na adresu své 
osoby napůl obdivné, napůl opovržlivé 
poznámky, odhadující – arciť chybně – 
jeho národnost: „Tedesco... Tedesco...“.

Co předcházelo jednání kapituly
Velká generální kapitula byla zahájena 
setkáním Velkého magisteria (velmis-
tr a grand officers) ve čtvrtek 13. října, 
odpoledne pak byla příležitost pro vět-
šinu účastníků k prvnímu vzájemnému 
setkání při registraci, přípitku a večeři. 
Při neformálních debatách si mohli po-
vídat přátelé, kteří se několik let neviděli, 
a to je samozřejmě vždy vítanou částí 
programu. 

Pátek 14. října byl ve znamení zasedá-
ní International Global Meetingu (v Če-
chách užíváme tradiční termín „řádová 
vláda“), konaného v prostorách hotelu 
Saint John. Velmi blízko, takřka za ro-
hem, se nachází titulární kostel našeho 
pana kardinála dei Santi Marcellino e 
Pietro al Laterano. Jednání se zúčastni-

li kromě velmistra, presidenta řádové 
vlády a hlavních činovníků také velitelé 
jednotlivých národních jurisdikcí a další 
přizvaní hosté. Tématem je vždy zprá-
va o vykonaném díle na mezinárodní 
a národní úrovni a sjednocení plánů či 
hlavních úkolů do budoucna. Jednání se 
zúčastnili představitelé velkopřevorství 
Velké Británie, USA, Portugalska a zá-
moří, Holandska, Polska, Bohemie, Bel-
gie a Lucemburska, Monaka, Španělska, 
Francie, Itálie a Černé Hory. Nepřítomni 
byli zástupci maďarského velkopřevor-
ství, za které referoval v rámci lazarián-
ské V4 bailli ČVP, a zástupci slovenské a 
kostarické komendy. Informace z těchto 
komend tvořily součást zpráv velkopře-
vorství Bohemia a Holandsko. Součástí 
zasedání bylo také oficiální pověření 
dvou polských spolubratří, chev. Krzysz-
tofa Polasik-Lipińského a Jana Szmyda 
řídícími funkcemi bailliho a kancléře 
v nově ustanoveném velkopřevorství 
Polonia, pro které dosud nebyl vybrán 
vhodný velkopřevor. Nově navržený vel-
kopřevor Holandského velkopřevorství 
chev. Martino Neumann, nahrazující po 
mnohaleté službě J. E. Charlese Bekeho, 
byl v navržené funkci potvrzen. Jedná-
ní se také zúčastnil bydgoszczský biskup  
J. E. Jan Tyrawa, který ve své diecézi ote-
vřel srdce lazariánům a s řadou svých 
duchovních se připravoval na vstup do 
Řádu, do nějž byl skutečně následující-
ho dne v hodnosti nositele církevního 
velkokříže investován. 

Přehled činností jednotlivých národ-
ních jurisdikcí je popsán v samostatném 
rámečku. Představitelé jurisdikcí projed-
návali další kroky ve vztahu k postup-
nému akceptování katolickou církví ve 
všech zemích, kde pracují naše velkopře-
vorství. Velký důraz bude i nadále kla-
den na kvalitu našich postulantů a členů, 
kteří musí žít v souladu s katechismem 
a tvořit oporu svých domácích farností. 
Jednání se dále zabývalo administrativ-

ním a ekonomickým životem Řádu. Pře-
cházíme na Českým velkopřevorstvím 
plánovaný a velmistrem pro všechny 
národní jurisdikce doporučený organi-
zační model, kdy by v každé diecézi měla 
být aktivní jedna komenda.  

Charitativní dílo, které je viditelným 
projevem našeho rytířství, musí být 
doplňkem života aktivních křesťanů a 
musí být nadstavbou „chórového života“ 
v rámci komend a velkopřevorství. Těžiš-
těm našich činností není péče o integraci 
uprchlíků do Evropy (s výjimkou pocho-
pitelné a po dobu trvání konfliktu časo-
vě omezené pomoci prchajícím ženám 
a dětem), ale obrana evropské kultury a 
křesťanství, vybojovaná našimi předky 
roku 1683 u Vídně. Řád se i nadále bude 
zaměřovat na pomoc v místech, kde 
problémy a konflikty vznikají a přispívat 
dle svých sil k jejich nápravě. I nadále 
se budeme spolupodílet na naplňování 
našeho historického poslání při potlačo-
vání lepry. Zároveň si však uvědomujeme, 
že v každé zemi, kde působíme, je velké 
množství našich občanů, sužovaných 
bídou a nemocemi, lidí starých, znevý-
hodněných či opuštěných, vůči kterým 
jsme především povinováni našimi mod-
litbami, dary a péčí. 

V závěru jednání naplánovali řádoví 
činovníci místa a termíny setkání bu-
doucích výročních setkání, příští rok to 
bude Brusel a v roce 2018 se bude jed-
nání odehrávat v Lisabonu. S předstihem 
byl také navržen a schválen organizátor 
příští Velké generální kapituly, která se 
bude konat na podzim roku 2019. Orga-
nizací bylo pověřeno Polské velkopřevor-
ství a hlavní jednání se budou odehrávat 
v Krakově. Snad i tato budoucí Kapitula 
bude navštívena velkým množstvím čle-
nů ČVP a pravděpodobně bude místem 
první velké zahraniční reprezentace nově 
ustanovené slovenské národní jurisdikce.  

Večerní vigílie, konaná v památné kar-
melitánské basilice minor Santi Silvestro 

Velká generální
kapitula Řádu
Řím, 13.–16. 9.2016

Podrobná zpráva o pouti do Říma a zpět do 
zemí koruny české, jejíž součástí byla účast 
rytířů a dam na Velké generální kapitule

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J,
bailli Českého velkopřevorství

Foto Martina Řehořová – Člověk a víra
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e Martino ai Monti, která je titulárním 
kostelem varšavského arcibiskupa J.Em. 
Kazimierza kard. Nycze. Basilika byla 
postavená papežem Silvestrem I. ve 4. 
století a odehrávala se zde přípravná jed-
nání před nicejským koncilem. Památná 
kostelní lampa představuje papežskou ti-
áru tohoto významného papeže, podle 
něhož je pojmenován jeden z pontifikál-
ních záslužných řádů. Naši postulanti a 
účastníci se zde také poprvé seznámili 
s italskou organizační kulturou, žel na 
hony vzdálenou od našich zvyklostí. 
Písemný řádový slib, který má povahu 
časných slibů podle Kodexu církevního 
práva, přijal od postulantů R.D. Pavel 
Porochnavec, SChLJ, vikář duchovního 
převora a tyto dokumenty budou podle 
zvyklostí založeny do osobních spisů 
členů. 

Dá se říci, že již před konáním vigílie 
již byl český kontingent, skládající se z 22 
členů našeho velkopřevorství a 17 rodin-
ných příslušníků či příznivců, takřka 
kompletní. Jsem přesvědčen, že pokud 
sahá historická paměť, dosud nikdy ne-
byla účast členů našeho velkopřevorství 
na zahraničním setkání tak masivní a 
ani Papežská kolej Nepomuceno nepa-
matuje tak velké množství ubytovaných 
lazariánů.

Od Kapituly k Investituře
V sobotu 15. října všichni účastníci mí-
řili na dopolední jednání Kapituly, ko-
nané v historických prostorách bývalé 
františkánské university Sv. Antonína 
(Auditorium Antonianum). Účastníci 
zde vyslechli zprávy řádových předsta-
vených. Zejména obsáhlá řeč velmistra 
J. E. Jana hr. Dobrzenského, orientovaná 
na budoucnost, definovala jasnou vizi, 
kam se náš katolický Řád ubírá, jaké 
jsou naše cíle a co chceme a musíme pro 
jejich naplnění udělat. Samozřejmě, že 
příslušnou část úkolů si odnášelo také 
naše velkopřevorství, a tím pádem také 
všichni jeho členové. I nadále bude nutné 
pracovat v souladu s církevní doktrínou 
při upevňování křesťanských východisek, 
která ovlivňují naše jednání a chování při 
všech příležitostech. Naše dveře, náruče 
i srdce jsou i nadále plně otevřeny všem 
postulantům – pokorným křesťanům. 
Tato nabídka je zaměřena též na všech-
ny, kteří se shodou okolností ocitli v ji-

ných organizacích užívajících zelený kříž.  
V zájmu sjednocování jsme proto při-
praveni k jakýmkoliv dalším jednáním 
o jejich individuální integraci do Řádu.

Vše, co bylo řečeno minulého dne, 
bylo důrazně zopakováno a akcentová-
no také širokému auditoriu na Kapitule. 
Jasný velmistrův vzkaz vyvolal dlouhé 
ovace ve stoje. Masivní potlesk tedy 
bylo možné považovat za demonstra-
tivní schválení budoucího směru Řádu 
i souhlas se způsobem vedení, které náš 
velmistr představuje.

Očekávaným vrcholem byla odpo-
lední mše sv. spojená s investiturou, na 
které nás vzhledem k chaotické římské 
dopravě pořadatelé raději odvezli auto-
busy. Investitura se konala ve známé a 
slavné basilice minor San Lorenzo al Ve-
rano (též San Lorenzo fuori le Mura, Sv. 
Vavřinec za Hradbami). Od starověku je 
jedním ze sedmi nejvýznamnějších pout-
ních kostelů v Římě a zároveň jedním 
z pěti patriarchálních kostelů; konkrétně 
přiřazen k Latinskému jeruzalémskému 
patriarchátu. Byl do roku 1847 domovem 
jeruzalémského patriarchy, tedy i v tom-
to bodě bylo zvolené místo propojeno 
s novodobou řádovou historií.   Svatyně 
je zároveň hrobem sv. Vavřince, umu-
čeného r. 258, a je zde pohřben také sv. 
Štěpán. První oratoř zde založil císař 
Konstantin Veliký, kostel na počest mu-
čedníků zde byl postaven v roce 580, byl 
průběžně dostavován a dodnes si interiér 
zachovává románský charakter.      

Dopravní situace ve městě předzna-
menala průběh investitury, vymykající 
se zaběhnutým řádovým standardům 
co do organizace i délky trvání, a tak 
mnozí členové našeho velkopřevorství 
přijali v průběhu mše sv. ad hoc různé 
potřebné služby – řádový meč v čele pro-
cesí nesl chev. Royt, velmistrovský prapor 
pak chev. Šíma. Obě čtení v bezchybné 
italštině přednesly ses. Pavlová-Šala-
mounová a Malinská, evangelium pak 
o. Porochnavec, každoročně v italštině 
procvičený zejména při milovické pietě 
za zemřelé italské zajatce.

 
Od Homilie k Agapé  
Homilii přednesl o. kardinál Dominik 
Duka: Drazí, dnešní četba z bohatě pro-
střeného stolu Písma svatého nám neje-
nom připomíná slovy apoštola Pavla Ti-

moteovi důvody, proč při každém slavení 
Eucharistie pokračujeme v tradici Syna-
gogy a čteme ze stránek Bible Starého a 
Nového Zákona, ale ukazuje nám také, 
že k nám z těchto stránek mluví Bůh, či 
Věčné Slovo, Ježíš Kristus.

Tématem dnešní dvacáté deváté nedě-
le během roku je modlitba. Text z Druhé 
knihy Mojžíšovy staví před nás bitvu Iz-
raelitů s Amalečany v Refidimu. Zvláštní 
způsob řešení – Mojžíš, charismatický, 
Bohem povolaný vůdce, předává v této 
osudové chvíli velení svému designova-
nému nástupci Jozuovi. Sám se uchýlí 
stranou a rozevírá ruce k modlitbě. Tedy 
Izraelité nevítězí díky vojenské síle, takti-
ce, převaze, ale díky síle modlitby povo-
laného muže, kterým je Mojžíš, duchovní 
i politický vůdce národa. Nepřipomíná 
vám to, jako členům Vojenského a špi-
tálního řádu sv. Lazara bitvu u Lepanta, 
či bitvu u Vídně? Ne, tyto řádky nejsou 
výzvou ke křižáckému tažená dnes, ale 
říkají nám, že v nejkritičtějších chvílích 
je modlitba touto zbraní. U Lepanta je 
to modlitba růžence, kde se proti přesile 
staví hráz z jednotlivých článků naší víry, 
růžence, minikatechismu naší historie. Je 
to modlitba vycházející z naší víry, která 
nás zachraňuje před zotročením a dává 
vítězství.

Ježíškovo podobenství z Lukášova 
Evangelia je mistrovskou – řekli by-
chom – anekdotou, kde Kristus ukazuje, 
co znamená vytrvalá modlitba toho, kdo 
nerezignuje: Ona připomínka bezbožné-
ho a nespravedlivého soudce, který se 
nebojí ani Boha a nakonec se začne bát 
neodbytné vdovy, aby ho nezfackovala.
Myslím, že málokterý kazatel by si do-
volil takovýto příměr říci dnes v homi-
lii. Ale pak nastane zdůraznění onoho 
paradoxu. My se nemodlíme k nespra-
vedlivému soudci, ale ke spravedlivému 
Bohu. Slovo spravedlivý, spravedlnost, 
se však v hebrejském jazyce úzce váže 
k velkorysosti a schopnosti odpustit.  
A to je ona velká deviza naší modlitby, 
nás ubohých hříšníků. 

Perikopa končí slovy: „Ale nalezne 
Syn člověka víru, až přijde?“ Mnozí tuto 
větu chápou tak, že při druhém příchodu 
Krista bude svět bez víry, tedy ovládaný 
ateisty, anebo pohany. Ale zdůrazně-
ní není v negaci, ale v důležitosti víry, 
protože víra je oním základem, z které-

ho roste naše naděje a láska. A jenom 
modlitba, která vychází z nitra naplně-
ného třemi božskými ctnostmi – vírou, 
nadějí a láskou – je účinná. Připomeňme 
si tedy modlitbu růžence. Nejenom Bible 
a její dějiny spásy, ale i naše historie nás 
poučuje. Nemusíme chodit do daleké mi-
nulosti, vzpomeňme na Maltu ve druhé 
světové válce, na prostor dopadl největší 
počet bomb a je to Slavnost Nanebevze-
tí Panny Marie, modlitba růžence – a 
Malta je svobodná. Pád Berlínské zdi či 
Železné opony nám připomíná Fatimu, 
ale také modlitbu růžence. Není náhod-
né, že je zde kaple s cihlami a betonem 
z Berlínské zdi. Naše naděje v modlitbu 
vycházející z víry nemůže být tedy pouhá 

pošetilost. Amen.“  
Během investitury byli přijati, pový-

šeni či pasováni tito členové Českého 
velkopřevorství:

plk. Ing. Vojtěch Prýgl byl přijat 
v hodnosti SBLJ,

Mgr. Jan Adámek byl přijat v hodnosti 
SBLJ,

Mgr. Ivana Králiková byla povýšena 
do hodnosti SSLJ,

R. D. Marcin Saj byl přijat v hodnosti 
kaplana jurisdikce, ChLJ,

J. E. Richard Podstatzky Thonsern z 
Prusinovic byl přijat a zároveň pasován 
na rytíře po právu (KLJ-J),

Mgr. Kamila Malinská byla povýšena 
do hodnosti řádové dámy, DLJ,

Prof. Stanislav Miertuš byl pasován 
na rytíře, KLJ,

Prof. Jiří Kuthan, KSG, byl pasován 
na rytíře, KLJ.

Všem přijatým a povýšeným gratulu-
jeme. Není to ocenění samozřejmé, ale  
u každého z výše jmenovaných je pod-
loženo dlouholetou službou a aktivní 
činností ve prospěch křesťanství, charity  
a rytířství. 

Závěrečná galavečeře se konala v Palá-
ci Brancaccio na Colle Oppio, poblíž bý-
valého sídla císaře Nera „Domus Aureus“, 
tedy mezi Colosseem a basilikou Santa 
Maria Maggiore. Palác je označován 
za poslední římskou patricijskou stav-
bu, realizovanou v roce 1880 na popud 
paní Elisabeth Field, manželky Salvato-
ra Brancaccia, a zasazenou v přírodním 
parku mezi starověké ruiny, stoleté stro-
my a fontány. Večeře se podávala v pro-
storách, kde byla konána setkání pořáda-
ná na počest krále Umberta Savojského. 

Neděle byla věnována mši sv., kterou 
pro lazariány v Nepomucenu sloužil náš 
pan kardinál, po mši jsme až do jeho 
odletu mohli strávit v neformální, milé a 
příjemné debatě. Mnozí účastníci setká-
ní se pak v řádových pláštích zúčastnili 
průchodu Branou milosrdenství, který 
zorganizovalo Italské vekopřevorství.

Rád bych poděkoval všem účastní-
kům za skvělou reprezentaci naší ná-
rodní jurisdikce. Vystupování celého 
kontingentu mě naplňovalo hrdostí na 
to, jaké máme členy a co vše jsme již je-
jich přičiněním dokázali. Oslavovali jsme 
nejen společný pobyt v krásném Římě, 
ale také rozloučení s našimi polskými 
přáteli, které jsme přes pět let dopro-
vázeli na řádové cestě. Nyní vstupují na 
samostatnou cestu jako hrdé, samostat-
né a plně konsolidované velkopřevorství 
s velkým potenciálem rozvoje. Dobře si 
uvědomujeme, že některé záležitosti bě-
hem kapituly a zejména investitury byly 
řešeny s nepřekonatelnými organizač-
ními limity pořadatelů. Nicméně jsem 
zcela přesvědčen, že naši noví členové 
vstoupili do vstřícného a přátelského 
prostředí rytířů a dam, v němž mají své 
pevné místo. K tomu jim, i všem „služeb-
ně starším“ členům, přeji mnoho zdaru 
při příští práci. 

Charitativní dílo Řádu sv. Lazara
V  loňském  roce  věnoval  Řád  na  charitativní  aktivity  celkem 
240.618 EUR, od roku 2010 to bylo již 3,272.735 EUR. V níže uvede-
ném přehledu jsou hvězdičkou* označeny tři klíčové celořádové 
aktivity, spravované národními jurisdikcemi. Pozorujeme také, 
že země, které historicky měly své kolonie v zámoří, stále tyto 
země podporují. 

Velkopřevorství Monako vybudovalo nemocnici v Ankolameré 
a Ambodiforaha na Madagaskaru, velkopřevorství Belgie zapo-
čalo s výstavbou nemocnice v Kizambě v Kongu. Belgie je také 
nositelem úkolu koordinace křesťanského uprchlického tábora* 
Souleymania v Kurdistánu (viz článek v Reunionu 3/2016). Vel-
kopřevorství Bohemia působí zejména v dětské psychiatrické ne-
mocnici v Opařanech, členové slovenské komendy mohou ostatní 
inspirovat péčí o účastníky poutí. Aktivní jsou také v hospicové 
péči. Velkopřevorství Francie působí v koordinaci potravinových 
bank a v podpoře potřebných v Libanonu. Velkopřevorství Velká 
Británie financuje kolonii malomocných* na Srí Lance. Velkopře-
vorství Holandsko vytvořilo program* Travel Doctors a pomoc 
poskytuje v Indonésii, Indii a Keni. Španělsko zajišťuje pomoc 
potřebným ve Valencii, velkopřevorství USA vybudovalo domov 
pro ohrožené mladé matky a působí v oblasti pomoci africkým 
uprchlíkům. Italové rekonstruují nemocnici v Guiẻ v Burkina Faso. 
Velkopřevorství Maďarsko pracuje na podpoře potřebných v do-
movské zemi a Velkopřevorství Polsko spravuje dva hospice – 
v Bydgoszczi a Rzeszówě a Velkopřevorství Černá Hora podporuje 
dodávkami hygienického materiálu nemocnici v Podgorici.

Kromě těchto velkých aktivit by bylo zajímavé zmínit přínos 
jednotlivců. Mnozí účastníci Kapituly zaznamenali příjemného 
Skota, samozřejmě vybaveného patřičným kiltem - chev. Liama 
Hacketta. Liam, penzionovaný hasič, veřejně vystupuje se skotský-
mi dudami a v podstatě žebrá – za získané peníze pak organizuje 
výletní plavby na kanálech pro důchodce.
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Atavis et Armis!

Erb vévodů brancaccio, v jejichž paláci 
(posledním, který byl v Římě postaven) 
se odehrávaly slavnostní večeře velké 
generální kapituly: 
Modrý štít se stříbrným břevnem prováze-
ným nahoře a dole čtyřmi (2,2) zlatými lvími 
tlapami obrácenými od krajů štítu dovnitř. 
Štít je položen na purpurový, hermelínem 
podšitý a zlatě lemovaný plášť italských vé-
vodů vzcházející z jejich otevřené koruny (o 
pěti viditelných listech).
Svého času byla rodina hodně rozvětvená 
a existuje několik mírně odlišných variant 
rodového erbu.

Původně jihoitalská rodina při-
šla do Říma poměrně pozdě, až 
po sjednocení itálie, v neapol-
ském království je ale doložena 
od X. století a zanechala po sobě 
samozřejmě mnohé památky, 
a na jedné, na rodové pohřeb-
ní kapli v neapolské katedrále 
nechal jeden z kardinálů, které 
rodina dala  církvi, vytesat štít 
rodového erbu v jedinečné ku-
riozní podobě – humor v heral-
dice, jak vzácné zboží.
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zprávy z komend

Staré Hory 2. októbra 2016
(Lazariánska pomoc Slovensko n. o.)

Prvá októbrová sobota patrí v Starých 
Horách k najnavštevovanejším fatim-
ským púťam. Stovky pútnikov postupne 
zaplnili celé priestranstvo pred oltárom 
na Studničke. V tento deň si karmelitán-
ska rehoľa pripomína významný sviatok 
sv. Terézie z Liesiex, panny a učiteľky 
Cirkvi. Hlavným celebrantom slávnost-
nej omše bol Mon. Marián Bublinec, 
biskupský vikár pre katechézu a novú 
evanjelizáciu. Ten svoju homíliu neve-
noval priamo sv. Terezke z Lisieux, ale 
jej rodičom, Ľudovítovi a Zélii. Pred 
rokom ich pápež František vyhlásil ako 
prvý manželský pár na svete za svätých. 

Ich príbeh je aktuálny najmä preto, že 
žijeme v dobe, keď protestujeme proti 
tradičným formám manželstva a rodiny. 
Preto sa Bublinec už v úvode kázne pýta, 
či dvíhame manželstvo na takú úroveň, 
akú si zaslúži? Príbeh rodičov sv. Terez-
ky siaha hlboko do 19. storočia. Otec 
Ľudovít pochádzal z vojenskej rodiny, 
bol vychovávaný k zbožnosti a disciplí-
ne, chcel vstúpiť do kláštora, ale keďže 
nebol vzdelaný a neovládal dostatočne 
latinčinu tak ho predstavení odmietli. 
Následne sa vyučil za hodinára a začal 
remeselníčiť. 

Matka Zélia, mala smutné detstvo, 
mama bola prehnane prísna a úzkost-
livá. Zélia tiež túžila vstúpiť do klášto-
ra, ale odmietli ju pre chatrné zdravie. 
Nezvesila však hlavu a vyučila sa za 
čipkárku. 

Ľudovít a Zélia sa už po troch mesia-
coch od stretnutia zosobášili a spočiatku 
si priali žiť v panenstve, ale kňaz im to 
vyhovoril a postupne sa im narodilo de-
väť detí. Štyri deti však pochovali v mla-
dom veku. Zostalo im päť dcér a všetky 
nakoniec vstúpili do kláštora. Terezka 
bola vyhlásená za svätú a ďalšej z jej 
sestier začal pred časom proces blaho-
rečenia. Matka Zélia však neskôr dostala 
rakovinu. Rodina sa vybrala do Lúrd vy-

prosiť si zázrak uzdravenia, ale ten nepri-
šiel a Zélia zomrela ako 46-ročná. Otec 
Ľudovít následne zahrnul dcéry mimori-
adnou láskou a dobrotou, čo potvrdzuje 
aj vrúcny vzťah sv. Terezky k nemu. Keď 
mu neskôr písala z kláštora, hovorila mu 

„Milovaný tatino, keď myslím na Teba, 
tak myslím na Pána Boha, keď myslím 
na Pána Boha, myslím na Teba“. 

Ani s Ľudovítom sa však osud ne-
maznal, prišla duševná choroba, trpel 
halucináciami a myslel si, že sa vra-
cia Veľká francúzska revolúcia. Keď  
v dôsledku týchto halucinácií prišiel do 
kláštora karmelitánok s revolverom, aby 
ochránil sestričky, zavreli ho do blázin-
ca. Pustili ho až keď celkom ochromel 
a nemohol nikomu ublížiť. Zomrel ako 
71-ročný muž. Podľa svedectiev ošet-
rovateľov i pacientov prežíval svoj stav 
v liečebni s veľkou trpezlivosťou a vždy 
keď mohol, pomáhal tým slabším. 

Cirkev najskôr váhala s vyhlásením 
manželov za svätcov, ale Pán Boh odpo-
vedal okamžite zázrakom nevysvetliteľ-
ného vyliečenia malého dieťaťa v Špani-
elsku a tak boli obaja ustavení na oltár. 

Podľa Bublinca sú obaja manželia pre 
nás inšpiráciou vo viacerých rovinách. 
Mnohí zažívame odmietnutie tak, ako 
boli odmietnutí aj Ľudovít a Zélia, keď sa 
pokúšali dostať do kláštora. Aj oni mali 
svoje túžby a ciele, chceli sa darovať Pánu 
Bohu a bolo im povedané „nie“. Bežne 
máme v takýchto situáciách sklony sa 
uraziť, ale oni tak nespravili, začali pod-
nikať a hľadať iné cesty, nešomrali na svoj 
osud. Podľa Bublinca nám neraz chýba 
podobná vôľa. 

Veľa sa dnes hovorí o zraneniach, 
všeličo zažívame, aj Zélia mala ťažké 
detstvo, ale nevybrala sa cestou prepla-
kania života, hľadala čo môže ponúknuť 
a čerpala z lásky manžela a detí, ktorým 
sa darovala. Koľkokrát plačeme nad tým, 
čo by sme mohli mať a nemám a neu-
vedomujeme si, koľko dobra každý deň 
dostávame od Pána Boha či cez vzťahy 
s inými ľuďmi okolo nás. 

Zélia jedného dňa vyslovila zvláštnu 
myšlienku, že by sa nerada stala poľuto-
vaniahodnou otrokyňou svojej vlastnej 
rodiny. Čo tým chcela povedať, pýta sa 
Bublinec. Zélia slúžila deťom, ale nebola 
ich slúžkou,  uvedomovala si dôstojnosť 
manželky a až potom povinnosti matky. 
Aj podľa Bublinca sú na prvom mieste 
manželia a až potom sme rodičia. Naj-
krajší a najdôležitejší nástroj výchovy 
detí je preto láska manželov. Žijeme v ex-
trémoch, na jednej strane sa zbavujeme 
detí a na druhej sa deti stávajú malými 
tyranmi a všetko sa točí len okolo nich. 
Podľa Bublinca dnes nedávame deťom 
jasné hranice. A Zélia toto vedela, daro-
vala sa, ale neslúžila. Naše deti neraz ne-
chávame žiť v omyle, že všetko, čo chcú, 
môžu mať. Potom však príde sklamanie, 
keď zistia, že nie všetko v živote dostanú. 
Preto treba poznať hranice a milovať deti 
tak, ako nám to ukázala Zélia. 

V závere Bublinec prirovnal oboch 
manželov k nádherným ľuďom, s kto-
rými sa život nemaznal, ale oni všetky 
krízy a tragédie prekonávali vzájomne 
a nakoniec nám zanechali kvet svätosti, 
sv. Teréziu z Lisieux. Jej povolaním bola 
láska a toto je aj naše povolanie, odka-
zuje veriacim Bublinec.  

Počas púte zaisťovala Lazariánska po-
moc Slovensko n.o. službu prvej pomoci 
a bezplatný horúci pitný režim, ktorý vy-
užilo cez dvesto starších pútnikov a detí. 

-ro-

FOTO PRÍLOHA (Staré Hory, 02. 10. 
2016, autor: Mgr. Radovan Ocsovay):

1 – Stanovište prvej pomoci na staro-
horskej Studničke s výdajom horúceho 
čaju aj pre diabetikov. (Na snímke chev. 
Mgr. Daniel Holeček, KCLJ)

2 – Procesia bohoslovcov so sochou 
Panny Márie

3 – Priestranstvo na Studničke zaplnili 
do posledného miesta davy pútnikov

4 – Na zázračnú vodu pri Studničke 
stáli pútnici aj vyše hodiny 

Najkrajším výchovným prostriedkom detí je vzájomná láska ich rodičov
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

OSOBNÍ ZNAK
Na červeném (purpurovém)  štítě  zlaté 
kosmé břevno ozdobené dvěma zlatými 
dračími hlavami vycházejícími z krajů 
štítu, provázené dvěma stíbrnými zlatě 
korunovanými sloupy (se zlatými patkami 
a hlavicemi) stojícími na modrých vlnách 
a ovinuté nápisovou páskou. Pravý sloup 
nese císařskou korunu a nápis PLUS, levý 
sloup otevřenou královskou korunu a ná-
pis ULTRA. Štít je korunován otevřenou 
korunou s pěti listy. Obvykle bývá pod-
ložen hvězdou vojenského španělského 
Řádu  svatého  Ferdinanda  (čtyři  meče  
v postavení do kříže, jílci k sobě, ovinuté 
vavřínovým  věncem),  zde  se  třemi  ko-
lanami (z mnoha, jejichž nositelem byl), 
španělského Zlatého rouna, portugalské-
ho Řádu věže a meče, a mezinárodního 
rytířského Řádu svatého Lazara (kterou 
obdržel někdy mezi lety 1933 - 36)

Řád Zlatého rouna obržel, ale neno-
sil, a odmítl nabídku stát se jeho hlavou, 
protože ctil jeho dynastickou, nikoliv 
státní povahu.

RODOVý ERB
Velká varianta: čtvrcený štít, první pole 
zlaté s červeným heroldským křížem mezi 
čtyřmi modrými liliemi (Franco), druhé 
pole modré s korunovanou literou M, vše 
zlaté, kolem červený lem ozdobený sed-
mi stříbrnými rybami (Bahamonde), třetí 
pole zeleně a zlatě polcené, vpředu dvě 
stříbrné,  černým řetězem spojené věže, 
na kterých sedí přivrácení černí havrani 
držící v zobácích stříbrný střapec, nade 
vším stříbrný nápis SALGA POR DE SA-
LIERE, vzadu pod třemi modrými liliemi 
poprsí panny vyrůstající z patrové věže 
s  cimbuřím,  patrně  přirozených  barev 
(Salgado-Araújo) a  čtvrté pole  zlatě a 
zeleně polcené, vpředu černá korunovaná 
orlice, vzadu kosmé břevno mezi dvěma 
dračími hlavami z krajů pole, kolem stří-
brný lem s černými literami AVE MARIA 
GRATIA PLENA (Pardo de Andrade). Štít 
je podložen zeleným křížem Řádu svatého 
Lazara a ovinut jeho kolanou, po jejích 
stranách jsou dva velkokříže Nejvyššího 
Kristova řádu, vpravo papežského, vlevo 
portugalského.

Papežský řád je z komposičních důvo-
dů nakreslen s velkostuhou, ne s kolanou, 
kříž portugalského řádu býval za mo-
narchie převýšen obrazem Nejsvětějšího 
Srdce Kristova.

PůVODNÍ RODOVý ERB
Zlatý štít s červeným heroldským křížem 
mezi čtyřmi modrými liliemi s přidanou 
červenou hlavou se stříbrným heroldským 
křížem, podložený bílým osmihrotým kří-
žem ovinutým růžencem (Baili velkokřiž-
ník Matézského řádu), po jeho stranách 
dva velkokříže,  vpravo mezinárodního 
rytířského Řádu svatého Lazara a vlevo 
italského královského Řádu svatých Mo-
řice a Lazara.

Opět z komposičních důvodů je svato-
lazarská kolana nahražena velkostuhou.

Generál Franco byl nositelem více 
než dvaceti řádů, samořejmě většinou 
ve stupni velkokříže, vedle už jmenova-
ných mohl nosit například španělský Řád 
za vojenské zásluhy, Řád Marie Cristiny, 
Řád Alfonse X., portugalský velkokříž 
čtyř řádů, Avisský a svatého Jakuba s me-
čem, italský Řád Zvěstování a Řád Ko-
runy, francouzskou Čestnou legii, řecký, 
filipínský, argentinský a pochopitelně  
i několik německých.

Francisco  Paulino Hermenegil-
do Teódulo Franco Bahamonde, 
hlava Španělského státu (Caudi-
llo de Espa�a) (1940-1975)

Generál Franco je dodnes vnímán jako rozporuplná postava. Lazariáni 
jej chápou jako velkého španělského vlastence a ochránce tradic ka-
tolické církve. K osvětlení jeho pohnutek zveřejňujeme citát z projevu 
v Madridu dne 20. 5. 1939: „V sázce byla samotná existence naší země. 
Viděli jsme Španělsko uvězněné, porobené barbarským  cizím jhem a 
poskvrněné marxistickými zločiny“.

Francovo poválečné vedení země se v letech 1959–1973 vyznačovalo 
velkým ekonomickým oživením. v roce 1960 nabídl Franco španělský 
trůn Juanu carlosovi i., který se jej ujal po Francově smrti v roce 1975. 
Král Juan carlos i. po svém uvedení na trůn propůjčil Marii carmen, 
dceři zemřelého Franca, titul vévodkyně.

—OV



Velká gemerální kapitula 2016, Řím 13.–16. října
Členové Českého velkopřevorství v Nepomucenu 16. 10. 2016

MartiNa tesaŘíkoVá, sLJ, členka Moravské komendy, se 30. října dožívá 45 let. Přejeme sestře Martině do dalších let hojné 
Boží požehnání.

ZByNěk rýPar, BLJ, oslavil letos 4. července své  45. narozeniny. spolubratr Zbyněk se aktivně a úspěšně podílí na práci Jihočes-
ké jednotky LP.  Přejeme mu do dalších let mnoho úspěchů v osobním i lazariánském životě.

ČLeNská VýroČí 
V letošním roce si připomínáme významná členská výročí následujících členů : 
karla Floriánová, DLJ – 15 let
kamil kalina, kCLJ, emeritní velitel Pražské komendy – 20 let
tomáš Hlaďo, kLJ, emeritní špitálník ČVP – 25 let
Jana tetourová, DLJ, nositelka bronzového kříže Pro Fide et Merite – 25 let

A. S.

Naši jubilanti
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Fra Filippo Lippi (ca. 1406–1469):
Svatý Vavřinec se svatými Kosmou a Damiánem a donátory: vpravo florentský pa-
tricij Alessandro Alessandri (1391–1460), vlevo jeho synové Jacopo (1422–1494) a An-
tonio (1423–po 1480). Obraz byl původně umístěn v rodinném kostele Alessandriů ve 
Vincigliatě v kopcích nad Florencií. Nyní Metropolitan Museum v New Yorku.
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