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Přeji vám, aby rok 2010 byl šťastný pro vás i pro 
všechny, které máte rádi. Ať vám tento nový rok 
přinese zdraví a úspěch i splnění vašich největších 
přání. Myslím také na ty, kteří jsou postiženi nemo-
cí, samotou nebo nezaměstnaností. Nechť jim ten-
to rok dodá naději a nabídne jim nové příležitosti.

Znáte mě již dobře a víte, že odmítám nečin-
nost, ať už díky mé povaze, z mého přesvědčení 
a z povinnosti. Jsem z těch, kdo věří, že navzdory 
těžkostem je třeba jednat, investovat a vsadit na 
budoucnost.

Proto věřím ve vás. Naše budoucnost je vedena 
Pánem a vím, že společně budeme psát dějiny. Ne-
smíme se podrobit současnosti, ani se bát budouc-
nosti, musíme se postavit čelem k výzvám, které 
se budou objevovat. To nám pomůže dále růst, 
upevňovat naše postavení, zrát a získávat další 
zkušenosti.

V tomto těžkém období, kdy nás všechny ohro-
žuje krize ekonomická, energetická a potravinová, 
války a ničení planety Země, máme jakožto rytíři  
a dámy řádu svatého Lazara víc než kdy jindy povinnost jednat a zapojit se, abychom pomohli 
sami sobě i našim bližním.

Řád svatého Lazara se vždy zabýval aktuálními tématy. Dnes nás více než kdy jindy zajímají 
tyto oblasti:

• spiritualita a propagace dialogu mezi náboženstvími,
• charita a největší výzva lidstva – voda,
• tradice – hodnoty předávané našimi předky.
Naše odborné zkušenosti jsou vysoce ceněny a naše pole působnosti je bohužel stále ještě 

široké. Neopouštějme naše snahy vybudovat solidární společnost. Snažme se o dialog mezi 
náboženstvími. Jednejme ve prospěch míru ve světě. Odsuzujme terorismus, války a nespra-
vedlnosti. Zbavme se strachu ukázat na ty, kdo jsou za bídu ve světě zodpovědní, zachraňuj-
me nevinné.

Každý z nás, na své úrovni, je schopen udělat něco pro lepší svět. Všichni v to věříme, proto 
jsme všichni rytíři a dámami řádu svatého Lazara.

V tomto duchu se snažme, aby naše činy byly vždy příkladem lásky, služby, tolerance a od-
vahy. Je to právě tento způsob jednání, který činí řád svatého Lazara odlišným. 

Díky nám všem bude rok 2010 důležitým rokem, jenž přispěje účinně k budoucnosti řádu 
svatého Lazara a k budování solidárnější společnosti a lepšího světa.

S touto nadějí přeji každému z vás krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, radosti, 
zdraví, lásky a spokojenosti.

princ Charles-Philippe d’Orléans
vévoda z Anjou

Přání J. K. V. velmistra 
prince Charles-Philippa d‘Orléans, vévody z Anjou, 
členům řádu svatého Lazara k novému roku 2010

Řádový den 12. XII. 2009
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Slovo na cestu

Carissimi +!
Jako již tradičně v době adventní, v době očekávání zno-

vunarození Spasitele, u příležitosti svátku sv. Lazara se 
sjíždíme z nejrůznějších koutů naší země, abychom společně 
prožili řádový den.

Uniformy, které si v tento slavnostní den oblékáme, zdobí 
prastarý kříž, jehož původ sahá až k prvopočátkům jeruza-
lémského společenství. Tento kříž je znakem spásy a má osm 
hrotů, připomínajících osmero rytířských ctností. Není jen 
ozdobou, je zejména podnětem k realizaci těchto ctností  
v našem osobním životě. Neřeknu tady o ctnostech rytíře  
a křesťana nic nového, avšak protože byli k této slavnosti 
přizváni také postulanti, připravující se ke vstupu do našeho 
řádu – ti, do nichž klademe naději – bylo by dobré tyto ctnosti zopakovat.

Zmíněnými ctnostmi jsou Víra, Naděje, Láska, Milosrdenství, Statečnost, Spravedlnost, Moudrost  
a Umírněnost. Dříve tak samozřejmé zásady rytíře, tedy čest a věrnost, se snaží někteří pošlapat a zne-
vážit. Úsilí, práce a výsledky Českého velkopřevorství vedeného naším velkopřevorem Janem hrabětem 
Dobrzenským jsou napadány, zpochybňovány a manipulovány.

Leckdo může namítnout, a snad někdy i právem, že ne vždy a za všech okolností se všichni rytíři chova-
li podle těchto zásad. Jestliže však ony zásady existovaly jako návod, jehož se měli rytíři a vlastně všichni 
křesťané držet, bylo možno alespoň rozeznat, kdo se choval jinak, a někdy, pokud tento člověk přestoupil 
únosnou míru, bylo možné s ním podle toho nakládat. Mohl být nejen ponechán svému svědomí, ale také 
potrestán. A hlavně: zatímco kdysi se vědělo, oč jde, dnes jako by existovala jen spravedlnost světská!

Pokusme se tedy srovnat stará morální pravidla s chováním a počínáním lidí dnešního světa. Nebo 
snad jsou tyto rytířské ctnosti a zásady zastaralé, staly se zbytečným přežitkem, utopií? Nemají snad rytí-
ři modernímu člověku co nového říci? Budeme jen zařazeni mezi další spolky a organizace v našem státě, 
které nemají ducha? Zahajme proces reformy, neboť máme co nabídnout – u nás má místo modlitba, 
duchovní obnova, pomoc potřebným a jiné dobré praktiky, kterými chceme naplnit Kristovu výzvu ,,Na 
hlubinu“!

Žije-li dnešní člověk bez víry a ,,nebojí se Boha“, nevěří-li už v jeho lásku a spravedlnost - je proto šťast-
nější? Nikoliv, bojí se o budoucnost, bojí se lidí a někdy se bojí i sám sebe!

Pokusme se tedy dnes i v budoucnosti především sami u sebe hlásat a uplatňovat rytířské ctnosti, 
transformovat je a vnášet do svých rodin, do veřejného života, do naší společnosti. To jsou závazky pravé-
ho života rytíře. Tato náplň je trvalá, nepodléhá času, a i když je v této konzumní době potlačena, nepo-
zbývá  váhy a pravosti.

Maria, příteli Lazare, Anežko a všichni naši svatí patronové a zastánci, orodujte za nás!

Osm rytířských ctností

P. Pavel Porochnavec, SChLJ, je vikářem duchovního převora

Kázání otce Pavla u příležitosti svátku sv. Lazara, sobota 12. prosince, A. D. 2009 
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Slovo bailliho

Vážené spolusestry a spolubratři, 

blížíme se k závěru roku 2009 a tak každodenně nacházíme ve svých 
schránkách vánoční a novoroční přání pokoje, dobra a míru. V letoš-
ním roce často i po prosperitě a zahnání ekonomické krize. Opravdu ne 
pro všechny, za něž se v řádových modlitbách přimlouváme, jsou vá-
noční svátky „šťastné a veselé“ – pojďme tedy v následujícím roce ještě 
více pracovat na našem malém příspěvku k potlačování chudoby světa. 
Chudoby hmotné i duchovní…

Ve vzpomínkách se stále a rád musím vracet k návštěvě Svatého Otce 
Benedikta XVI. v českých zemích, kterému předcházelo uvedení ency-
kliky Caritas in veritate. Tento text by se měl stát takřka „povinnou 
četbou“ pro všechny naše členy – dovolte mi, abych z oněch necelých 
sta stran textu vybral několikařádkové poselství ze závěru encykliky: „Největší silou ve službách rozvoje 
je křesťanský humanismus, který oživuje lásku, dává se vést pravdou a jedno i druhé přijímá jako trvalý 
boží dar. Disponibilita vůči Bohu nás činí disponibilními vůči bratřím a sestrám i vůči životu, chápa-
nému jako radostné poslání v duchu solidarity. Naproti tomu ideologické uzavírání se Bohu a ateismus 
lhostejnosti, které zapomínají na Stvořitele a kterým hrozí, že budou opomíjet i hodnoty lidské, předsta-
vují dnes jednu z největších překážek rozvoje.“

Posilování duchovních hodnot a orientace na potřebné stále více převažuje v naší řádové práci. Je 
radostné sledovat, že i malá snaha, myšlenka či impuls na sebe nabalují další a další lidi dobré vůle, 
finanční prostředky nutné k zajištění těchto projektů i nové zájemce o členství v našem řádu.

Na Řádovém dnu, který se konal 12. prosince 2009, jsme proto mohli představit našim členům pět 
nových spolubratří, kteří se po zralé úvaze a důkladném seznámení s řádem a jeho aktivitami rozhodli 
vstoupit do postulantury. Jsou to: 

p. Tomáš Bednář,
p. Pavel Ondráček DiS,
Ing. Filip Klepsa,
Mgr. Zdeněk Kučera,
prof. František Xaver Thuri.
Vítáme je v našich řadách a věříme, že se s pomocí nás všech stanou v brzké budoucnosti našimi členy 

nejen podle práva a zvyklostí, ale zejména podle svých každodenních skutků.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP

Z Velké rady

Jednání Velké rady 12. září 2009
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Přítomní zahájili jednání společnou modlitbou a dále se zabýva
li zejména aktuálními body přípravy Generální kapituly. Kromě toho členové VR projednali dekret J. K. V. Velmistra číslo 
09/01/06/01 o Společnících Řádu (CompLJ). Členové Velké rady vítají a plně podporují tento krok. Také přidružení členové 
musí splňovat jistá kritéria a přispívat na zdar řádového díla. Podmínky pro České velkopřevorství a formulaci přihlášky 
budou projednány v říjnu tr. 
Velká rada poděkovala cfr. Robertu Šímovi za nápad a realizaci internetové stránky www.zelenykriz.cz. Další úpravy 
budou plynule prováděny podle potřeby.  
Velká rada rozhodla o potřebných organizačních změnách (sídlo organizace, poštovní doručovací adresa, prostory pro 
jednání Velké rady) od 1. ledna 2010.
Dále byla zhodnocena Sponzorská večeře jako zdařilá akce, cílem do budoucna je získat více hostů. Přípravami druhého 
setkání se budou členové zabývat počátkem r. 2010 a k přípravám jsou přizváni všichni členové ČVP. Suma prostředků, 
vybraných během večeře (nebo zaslaných v souvislosti s touto akcí) přesáhla 120 tisíc korun, které jsou věnovány beze 
zbytku na konkrétní projekty v Měšicích, Opařanech a pro Mariánský sloup tak, jak jednotliví dárci sami určili. Všichni 
dárci obdrží do konce r. 2009 darovací smlouvu.
Velká rada rozhodla o udělení pamětní medaile Karla Schwarzenberga J. M. Jiřímu Kopejskovi, velmistrovi Řádu kři
žovníků s červenou hvězdou, při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.

Jednání Velké rady 21. října 2009
Jednání se uskutečnilo podle plánu, Velká rada se zabývala změnou stanov, schválenou na Generální kapitule 2008. Ta byla  
v paragrafovaném znění počátkem září předložena na ministerstvu vnitra. 
Velká rada navázala na zářijové jednání o dekretu J. K. V. Velmistra č. 09/01/06/01 o Společnících Řádu (CompLJ). Na 
základě připomínek byl zpracován prováděcí předpis, který členové Velké rady ke dni 21. října 2009 schválili. Plné znění je 
publikováno v tomto Reunionu 6/2009. 
Velká rada schválila návrh chev. Kaliny k zapojení ČVP do programu „European Action on Drugs“ – administraci zajis
tí chev. Kalina, následně J. E. velkopřevor doporučí všem národním jurisdikcím vstoupit do této iniciativy.

Jednání Velké rady 18. listopadu 2009
Jednání se uskutečnilo podle plánu. Během kontroly zápisu byl vznesen požadavek k oznámení, že p. Martin Kadrman, 
který podal žalobu pro velezradu na kn. Karla Schwarzenberga ve věci radaru, angažuje se v aktivitách žalob kolem Karlo
va mostu a odvolává se na členství v OSLJ, nikdy nebyl a není členem naší obedience.
Členové VR se seznámili s výsledky finančního auditu za roky 2007 a 2008, které konstatují, že je průkazné a věrné. 
VR proto doporučuje velkopřevorovi, aby podstatu zprávy zveřejnil a distribuoval všem kapitulárům ke schválení, čímž 
bude naplněn závěr Generální kapituly. Do dalšího období VR doporučuje, aby suma darů byla rozdělena na přehled výše 
příspěvků jednotlivým projektům. VR nepovažuje za nutné, aby hospodaření dalších let bylo auditováno externě, proto 
by měli být znovu ustaveni interní revizoři (formou velkopřevorova dekretu a následně doplněním do stanov). Pro r. 2009 
navrhuje VR, aby v první čtvrtině r. 2010 byla poprvé zpracována jednoduchá výroční zpráva vč. finanční bilance. Kom
plexně bude zpráva o hospodaření r. 2009 schválena Generální kapitulou 2010.
Cfr. Pařík navrhl spolupráci s Nadací Jana Pivečky, podporující projekty rozvoje rukodělných kožedělných dovedností 
v Africe. V debatě bylo navrženo, aby – pokud ke spolupráci dojde – byla podpora směrována do zájmových oblastí OSLJ, 
tedy posílení projektu chev. Vernera a mezinárodního projektu OSLJ v uprchlických táborech. Je to vítaná příležitost, jak 
posílit synergický efekt v této činnosti. Další jednání se zástupci Nadace Jana Pivečky bude nutné.

Jednání Velké rady 16. prosince 2009
Jednání se uskutečnilo podle plánu. Zápis z minulého jednání VR byl schválen bez připomínek. Velká rada zhodnotila Řádo
vý den, který dopadl velmi dobře. Jsou pouze pozitivní ohlasy jak od členů, tak od hostů. Oficiálním aktem během mše sv. byli 
přijati do řad postulantů Českého velkopřevorství: prof. František X. Thuri, Pavel Ondráček DiS, Mgr. Zdeněk Kučera, p. Tomáš 
Bednář a Ing. Filip Klepsa. 
Dne 9. prosince podepsali J. E. velkopřevor a bailli na jedné straně a prorektor VŠSZ Prof. Josef Dolista PhD, ThD smlouvu 
s spolupráci mezi ČVP a Vysokou školou sociální a zdravotní. Podrobnosti jsou uvedeny na jiném místě Reunionu. 
Velká rada vzala na vědomí žádost chev. MUDr. Karla Zvejšky o rezignaci na členství z důvodů zdravotního stavu  
a zaneprázdnění.
Velká rada souhlasí a podporuje záměr k vykonání pouti do Svaté země po Velikonocích 2010. Na lednovém jednání VR bu
dou projednány další podrobnosti plánované pouti, možnost navštívených míst, ubytování, duchovního doprovodu a ceny.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli Českého velkopřevorství
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V květnu 1970 vyšel v časopise Květy článek 
pod názvem „Kardinál“, který u příležitosti 
prvního výročí úmrtí Josefa kardinála Be-

rana hodnotil jeho historický význam z pohledu 
normalizačních ideologů. Text v časopise i výběr 
fotografické přílohy byl plně v režii příslušníků 
Státní bezpečnosti. Výsledkem jejich práce se stal 
článek, jenž si svým slovníkem a argumentací v ni-
čem nezadal s proticírkevní propagandou padesá-
tých let. Přesto je dnes pro nás tento dehonestující 
text v mnohém objevný. Kromě ukázky dovedné 
manipulace s fakty nám nechtíc odkrývá i pozadí 
toho, v čem tento arcibiskup komunistickému reži-
mu nejvíce překážel a jak moc se jeho obliby mezi 
obyvatelstvem komunisté obávali.

Plzeňský rodák Josef Beran se narodil 29. pro
since 1888. Po maturitě odešel studovat teologii 
do Říma, kde v červnu 1911 přijal kněžské svěcení 
a o rok později završil studium doktorátem teo
logie. Celé římské období mělo významný vliv na 
jeho duchovní růst: získal intelektuální rozhled, 
poznal rozličné spirituální proudy uvnitř církve  
a okusil její univerzální dimenzi. Po návratu domů 
začal pracovat na různých místech duchovní sprá
vy. Mezi lety 1917 a 1928 se stal katechetou  
a pedagogem ústavu sv. Anny a od roku 1925 ře
ditelem škol Kongregace chudých školských sester 
de Notre Dame. V tomto období hojně publikoval, 
přednášel, věnoval se psaní a překladům beletrie, 
aktivně vykonával pastorační činnost, stal se vy
hledávaným zpovědníkem a exercitátorem. V roce 
1928 byl za zásluhy jmenován arcibiskupským 
notářem. Začal přednášet pastorální teologii na 
teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1932 
byl jmenován rektorem pražského arcibiskupské

ho semináře a od této doby nesl hlavní odpověd
nost za formaci budoucích kněží. 

Vězeň nacistů

Po nastolení protektorátu Čechy a Morava se  
o rektora Berana začalo intenzivně zajímat gesta
po. Pozornosti neuniklo Beranovo působení před 
záborem Sudet ani odpor vůči nacistické ideologii. 
Obliba a vliv, který měl na věřící, i fakt, že patřil 
ke katolické inteligenci postačovaly, aby jej něko
likrát povolali k výslechu a vyhrožovali mu za
tčením. Výhružky se naplnily 6. června 1942. Po 
domovní prohlídce následoval výslech v „Pečkár
ně“ a ještě téhož dne převoz do pankrácké věznice. 
Předpokládal, že bude sdílet osud českých vlasten
ců a v nejbližších dnech bude popraven. Čekala ho 
však jiná cesta. Nacisté na něj uvalili tzv. ochran
nou vazbu, převezli jej do Malé pevnosti Terezín, 
odkud za dva měsíce pokračoval do koncentrač
ního tábora Dachau. Transport s Beranem dorazil 
4. září 1942. Byl zařazen do kategorie politických 
vězňů s číslem 35844 a přiřazen na kněžský blok. 
Zde nacisté soustřeďovali „nebezpečné“ duchovní 
ze všech okupovaných zemí. Celkem se tu sešlo 
2720 duchovních ze 134 diecézí a 24 národů, kteří 
museli čelit tělesnému a psychickému vyčerpání, 
vyhladovění, epidemiím a brutalitě dozorců. Bylo 
těžké v tomto prostředí nepropadnout zoufalství 
a zachovat si identitu, jak nabádal Josef Beran, ale 
jedině tak se člověk nerozplynul v moři beznaděje 
a mohl plnit i na tomto místě své pastorační po
slání. 
Josef Beran se v táboře shledal s mnoha spolubra
try, bývalými studenty, ale také s lidmi, s nimiž by 
se v běžném životě nesetkal. Byli mezi nimi poliJo

se
f k

ar
di

ná
l B

er
an Kněz, kterého se komunisté 

báli i po jeho smrti Stanislava Vodičková

FO
TO

 A
RC

HI
V 

AU
TO

RK
Y



REUNION 6/20096 REUNION 6/2009 7

tičtí odpůrci – liberálové, socialisté, komunisté  
a také duchovní jiných konfesí. Vzájemná komu
nikace křesťanů různých vyznání byla v té době 
nemyslitelná, avšak osobní zkušenost s nacistic
kou ideologií už nekladla otázku, zda bude Evropa 
katolická nebo protestantská, ale jestli ještě vůbec 
bude křesťanská. Společně prožité útrapy vedly 
k přirozenému ekumenismu, k solidaritě napříč 
konfesemi i politickými stranami a k navazování 
neobvyklých přátelství. 
Koncentrační tábor Dachau osvobodila americká 
armáda 29. dubna 1945 a Josefa Berana čekal ná
vrat do vlasti. Byl to však už jiný člověk. Někdejší
ho muže „litery“ obrousily prožité útrapy v stateč
ného a moudrého pastýře.

arcibiskupem

Katolická církev měla po válce vysoký společenský 
kredit. Mnozí duchovní zažili věznění, tvrdé vý
slechy na gestapu a perzekuci. V koncentračních 

táborech a na popravištích zemřelo více než se
dmdesát českých kněží a řeholníků. Diecéze byly 
po válce zcela zdecimované. Od úmrtí kardinála 
Kašpara v roce 1941 zůstal také pražský arcibis
kupský stolec neobsazený. V neklidné době po 
osvobození nastal čas vybrat jeho nástupce. Papež 
Pius XII. jmenoval 33. pražským arcibiskupem 
Mons. Josefa Berana, jenž v extremních podmín
kách koncentračního tábora osvědčil pevnost 
charakteru a věrnost Bohu, církvi a národu. V ne
děli 8. prosince 1946 přijal Josef Beran biskupské 
svěcení a zároveň byl při této příležitosti introni
zován. Ve funkci arcibiskupa prosazoval návrat 
ke křesťanským hodnotám, usmíření, spolupráci 
a solidaritu ve všech vrstvách společnosti. Stal se 
nejen mravní autoritou, ale také oblíbenou „ce
lebritou“ – aktivně se zapojil do veřejného života 
ve snaze přiblížit katolickou církev společnosti a 
začlenit křesťanské hodnoty do každodenní lidské 
činnosti.
V únoru 1948 se jako nejvyšší představitel katolic
ké církve vymezil vůči nastupující totalitní moci. 
Čelil stupňující se represi a snahám komunistic
kého režimu o získání kontroly nad církví. Jeho 
postoj a jednota celého biskupského sboru stavěla 
církev do role poslední rezistentní instituce ve 
státě, která ještě odolávala podřízení komunis
tům. Církev při jednáních se státem požadovala 
zachování podmínek pro své fungování podle 
platného modu vivendi, zatímco cílem komunistů 
bylo odtržení církve od Vatikánu a vytvoření tzv. 
národní církve, kterou by řídili prostřednictvím 
loajálních kněží. Neslučitelné představy obou 
aktérů nakonec vedly k ukončení jednání a režim 
přešel od skryté perzekuce k otevřenému státní
mu teroru. Biskupy internoval a jejich pravomoci 
převzali komunisty dosazení kapitulní vikáři. 
Začaly se rozbíhat církevní monstrprocesy, došlo 
k likvidaci řeholních společenství a k svévolnému 
zatýkání „reakčních“ duchovních a laiků.

Vězeň komunistů

Arcibiskup Beran byl od 19. června 1949 držen 
„v domácím vězení“. Od 7. března 1951 začalo ob
dobí jeho čtrnáctileté internace na různých mís
tech republiky. Krátce pobyl v Roželově u Rožmi
tálu, odkud byl společně se třemi řeholnicemi, jež 
mu vedly domácnost, tajně převezen na neznámé 
místo. 

Podmínky internace byly v mnohém podobné 
vězeňskému režimu, ale navíc obsahovaly úplnou 
izolaci od vnějšího světa. Arcibiskup nevěděl, kde 
se nachází, neměl spojení s rodinou, byl mu odpí
rán i komunistický tisk, takže mnoho let nevěděl, 
jestli církev ve státě ještě vůbec funguje. Netušil, 
jak dlouho internace potrvá, jestli bude souzen 
v některém z inscenovaných procesů, nebo jej „od

straní“ a rodině sdělí, že zemřel „přirozenou“ smrtí.
Komunisté znali jeho ohromnou popularitu a vy
soký morální kredit mezi obyvatelstvem, proto 
jim nestačilo arcibiskupa jen izolovat, ale potřebo
vali jej zbavit důvěryhodnosti před veřejností. Už 
v druhém místě internace, v Růžodolu u Liberce, 
vynaložili značné úsilí, aby natočili kompromitují
cí film o jeho „nevhodném“ chování k jedné z jep
tišek. Do polévky a čajů jim přidávali afrodiziaka 
a předpokládali, že vlivu prášků podlehnou. Za 
tímto účelem je neustále sledovali špehýrkami ve 
zdech, odposlouchávali a tajně fotografovali. Akce 
trvala více než rok, ale požadovaného výsledku 
nedosáhli. 
V dubnu 1953 arcibiskupa přestěhovali do Myš
těvse a o čtyři roky později do Paběnic u Čáslavi. 
Přestože se měnila místa pobytu, podmínky zů
stávaly stejné: internační dům stál mimo obec, 
střežili ho příslušníci StB se psy, okna byla stále 
zavřená, skla zatřená bílou barvou, okolo domu 
stála vysoká dřevěná ohrada, která vymezovala 
minimální dvorek pro hodinový pobyt na čers
tvém vzduchu. V tomto životním prostoru trávil 
arcibiskup svůj život v modlitbách za církev a za 
vlast až do roku 1963, kdy mu byla udělena mi
lost. I nadále se však nesměl ujmout svého úřadu, 
nýbrž mu znovu určili místo pobytu „pod dohle
dem“ v Mukařově u Prahy. Zpráva o jeho částeč
ném uvolnění se brzy roznesla a za arcibiskupem 
začaly proudit davy lidí. Režim tuto „nepříjem
nost“ vyřešil přestěhováním Berana do těžko 
přístupného Radvanova u Mladé Vožice. Zde jej 
v lednu 1965 zastihlo jmenování kardinálem.

Autor karikatury zřejmě nebyl informován, že arcibiskup 
Beran byl v období tohoto soudního procesu již v „domácím vě-
zení“ pod dohledem StB a bez jakékoliv možnosti sledovat média 
včetně komunistického tisku a rozhlasového vysílání (archiv Petra 
Koury)

Josef Beran v rodné Plzni 
poprvé ve funkci arcibiskupa. 
Plzeňané zaplnili celé náměstí 
(Danuše Kavinová-Brabcová).

Arcibiskup Beran při oslavách 950. výročí mučednické smrti  
sv. Vojtěcha (archiv autorky).
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Vyděděncem

Po složitých jednáních se Svatým stolcem nabídl 
stát Beranovi odlet do Říma na slavnostní jme
nování kardinálem, ovšem bez možnosti návratu. 
Zato komunisté souhlasili se změnou ve vedení 
pražské arcidiecéze – biskup František Tomá
šek vymění kolaborujícího kapitulního vikáře 
Antonína Stehlíka. Stárnoucí arcibiskup Beran 
byl postaven před nelehkou volbu. V zájmu života 
církve v celém Československu nakonec přinesl  
i tuto oběť, přijal „dobrovolně“ osud vyhnance  
a 19. února 1965 odletěl do Říma.

V mukařovské internaci u pomníku Mons. Podlahy. Zleva: Mons. 
Josef Beran, S. M. Alena, S. M. Mlada, Mons. Karel Skoupý a S. M. 
Konrada. Nejdéle s arcibiskupem Beranem pobýval v internaci 
brněnský biskup Karel Skoupý, se kterým si velmi dobře rozuměli. 
Tyto tři sestry dominikánky jim byly přiděleny k obsluze matkou 
představenou a sdílely s biskupy jejich osud pod stálým dohledem 
StB (archiv České kongregace sester dominikánek).

Odlet arcibiskupa Berana do Říma v roce 1965 režim tajil do po-
slední chvíle. Snímek z letiště pořídil při tajném sledování průběhu 
odletu příslušník Státní bezpečnosti (ABS).

Předpoklad komunistů, že se problematického 
Berana navždy zbavili, se ukázal jako lichý. Kar
dinál se okamžitě pustil do práce. Na II. vatikán
ském koncilu pronesl zásadní projev o svobodě 
svědomí, cestoval za krajany po Evropě a zámoří, 
promlouval k věřícím „za železnou oponou“ z va
tikánského rozhlasu, založil středisko Velehrad  
a zabezpečil vydávání knih a časopisů pro česko
slovenské katolíky. 
Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo
venska pohasly veškeré šance na změnu poměrů 
v zemi, a pro těžce nemocného kardinála to navíc 
znamenalo i konec nadějí na vytoužený návrat do 
vlasti. Pozemská pouť kardinála Berana skončila 
17. května 1969. 

 

Autorka působí v Ústavu pro studium totalitních 
režimů a článek, původně určený pro Mladou 
frontu je otisknut s jejím svolením. O Josefu kar-
dinálu Beranovi napsala knihu, která vyšla v září 
2009. Článek zveřejňujeme jako vzpomínku v roce 
čtyřicátého výročí úmrtí pana kardinála.

Prostý sarkofág s nápisem Joseph card. Beran na šedém mramoru 
byl umístěn vlevo u vchodu do České kaple v kryptě baziliky  
sv. Petra v Římě (archiv autorky)

Dne 23. července 2009 zemřel po dlouholeté 
vážné nemoci ve věku 80 let Jan Ev. Karel Maria 
Stránský, říšský rytíř ze Stránky a Greifenfelsu, 
doktor pedagogických věd v oblasti hudební te
orie a doktor veterinárních věd. Jan Stránský se 
narodil 11. února 1929 v Praze, kde také se svým 
mladším bratrem Jiřím (politickým vězněm a spi
sovatelem) vyrůstal. Jeho otec JUDr. Karel Strán
ský byl známým pražským advokátem. Zastupoval 
také zájmy jedné z nejvýznamnějších německo
českých firem na výrobu barev, patřící Herbertu 
Turnauerovi. Prostředí tradiční starošlechtické 
rodiny se tak mísilo s prostředím obchodu, práva 
a techniky, takže Jan si od všeho něco vzal, aby 
tím intenzivněji (a s velkou podporou maminky, 
dcerou ministerského předsedy a později předse
dy Poslanecké sněmovny Jana Malypetra) přilnul 
k hudbě. Zájmy pražského kluka byly navíc silně 
promíchány s dlouholetým působením ve skau
tingu. Jeho příbuzný byl také Antonín Benjamin 
Svojsík, zakladatel českého skautingu (v r. 1909  
se oženil s Julií Stránskou). 

Se svým švagrem „Dolfíčkem“ Stránským 
přeložili v r. 1911 základní skautskou příruč
ku Scouting for Boys a o rok později se 
konal první skautský tábor poblíž Vor
lovské myslivny, kde byl Juliin tatínek 
Josef Stránský lesním u Trautman
sdorfů. Jan Stránský byl členem jed
noho z nejvýznamnějších pražských 
vodáckých oddílů „Pětka“. A aby byl 
uzavřen kruh jmenovaných v úvodu 
tohoto článku, tak Max Turnauer, syn 
továrníka Herberta Turnauera, se vrátil 
po r. 1990 do Prahy jako velvyslanec Maltéz
ského řádu.

Jan Stránský se nikdy nenechal oslovovat jinak, 
než „Honza“ – i to byl pozůstatek jeho skautské 
etapy života, která nikdy nevyhasla. Po roce 1968 
emigroval do Švýcarska a později se také seznámil 
s členy a idejemi Řádu sv. Lazara. Mezi lazariá
ny byl přizván o několik let později, kdy se stal 

rytířem po právu na řádové investituře Českého 
velkopřevorství v katedrále ve Fuldě. Investitura 
se konala 9. září 1973, celebroval ji biskup Adolf 

Bolt, řídil kancléř Německého velkopřevor
ství Dr. Walter Seul a kromě Honzy byli 
pasováni také Jiří Pořízka z Jestřebí, Adolf 

„Ada“ F. J. Karlovský (skaut z pražské 
Pětky, generálmajor v záloze a herold 
ČVP) a Jiří Polák. O rok později byl 
Honza pověřen správou agendy při

družených členů, „kompaňonů“. V té 
době pořádalo České velkopřevorství 
v exilu každoroční setkání „Conventi

at“ v Bad Krozigenu, kde se vždy stano
vila strategie na další rok. Práce v exilu 

měla svá specifika, nebyla to klasická činnost 
národní jurisdikce, avšak udržovala tradici, konti
nuitu a oficiální postavení historického velkopře
vorství, vedeného Karlem Schwarzenbergem, 
posléze Radslavem Kinským. Honza Stránský 
zajišťoval komunikaci s přibližně stovkou přízniv
ců, dárců a zájemců o Řád, což samozřejmě byla 
činnost náročná, avšak důležitá.

Vzpomínka na Honzu StránSkéHo
Ondřej F. Vanke, KCLJ

Mezinárodní Reunion OSLJ, Praha, září 2006

Charizmatického Berana se režim bál i po smrti. 
Nepovolil převezení jeho ostatků do Prahy s oba
vou, že by obřad vyvolal občanské nepokoje vět
ších rozměrů než v případě Jana Palacha. Papež 
Pavel VI. rozhodl, že bude arcibiskup pražský, 
metropolita a primas český Josef kardinál Beran 
pohřben mezi papeži v kryptách baziliky sv. Petra 
v Římě. 
Přes snahu komunistických ideologů neupadl kar
dinál Beran v zapomnění. Stal se symbolem věr
nosti, lásky a pokory. V roce 1998 byl započat jeho 
proces beatifikace. 
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Do dějin Českého velkopřevorství se Jan Strán
ský zapsal také zformulováním řádového slibu. 
K tomu byl těsně před jednou investiturou vyzván 
velkopřevorem Karlem Schwarzenbergem, aby prý 
„za všechny postulanty něco řekl, něco důstojné
ho, aby nebyli přijati jen tak…“. Okamžité osvícení 
a inspirace nemohla vést jinam, než do oblasti 
skautingu – vždyť každý skaut si po celý život pa
matuje slib, který skládal u táborového ohně. Tak 
byl tehdejší skautský slib: „ Slibuji na svou čest, jak 
dovedu nejlépe milovat vlast svou, Republiku čes
koslovenskou, a sloužit jí věrně v každé době, plnit 
povinnosti vlastní a zachovávat zákony junácké, 
duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu. K tomu 
mi dopomáhej Bůh“ na místě přeformulován do 
podoby, kterou dobře známe: „Slibujeme na svou 
čest a svědomí, že budeme věrně a oddaně sloužit 
Vojenskému a špitálnímu řádu rytířů sv. Lazara 
Jeruzalémského, že budeme žít v duchu rytířských 
zásad a ctností, dbát tradic Řádu a rozvíjet své 
dědictví národní. Slibujeme, že se budeme řídit 
řádovými zákony a plnit příkazy svých představe
ných. To vše chceme činit pro větší slávu Řádu  
i své země. K tomu nám dopomáhej Bůh.“ Inspira
ce a struktura je zřejmá.

Pracovní a rodinné povinnosti umožnily Hon
zovi častější návrat do České republiky až po roce 
2000. Minimálně dvakrát ročně strávil v Praze 
několik týdnů, a pokud to bylo možné, zúčast
nil se buď jour fixů nebo jiných řádových akcí. 
Zejména se snažil o účast na investiturách nebo 
předvánočních oslavách svátku sv. Lazara. Mezi
tím se odehrávalo plno osobních setkání, zejména 
v Café Louvre (Slávii neuznával – prý se z ní vy
tratil pravý kavárenský duch). Na setkáních zapa
loval jednu cigaretu od druhé (jejich odér jsem se 
marně snažil přehlušit kouřem z doutníků) a stej
ně plynule na sebe navazovaly jeho historky ať již 
z dějin Řádu v exilu, nebo vzpomínky ještě starší, 

svázané s dobou jeho dětství a skautování. Opti
mismus a životní energie čišely také z jeho druhé 
manželky Heide, s níž se oženil po smrti své první 
manželky Hany roz. Wolfové, taktéž členky exilo
vého velkopřevorství.

Ve své vzpomínce na Ferdinanda Menčíka na
psal náš velkopřevor, že vzpomínky na Ferdu ne
mohou být smutné, protože ani Ferdinand nebyl 
smutným člověkem. A stejně tak vzpomínky na 
Honzu nemohou být smutné, protože jeho elán  
a životní optimismus, laskavost a moudrost oslo
vovaly všechny, kteří se s ním setkali. Snad i to je 
cesta, jak vzdávat úctu těm našim spolubratřím, 
kteří nás předešli na cestě do království Božího 
– vzpomínkou na rozjasněné a rozesmáté tváře, 

na milé příhody, které jsme s nimi prožili. Honza 
až do posledních chvil pozorně sledoval všechny 
zprávy z velkopřevorství a přesně věděl, na které 
straně stojí. Proto stojí za zveřejnění ještě jednou 
část dopisu, který adresoval Českému velkopře
vorství v roce 2005 (viz Reunion 2/2005, str. 7): 
„Modlím se, aby tato těžká chvíle přivedla k rozu-
mu spolubratry, kteří přinesli do Řádu rozkol  
a přinášejí do něho neklid.“

Poslední rozloučení se konalo 12. srpna v hřbi
tovní kapli v Allschwilu, kde Stránští žili. Janovy 
ostatky měly být původně uloženy na podzim 
v Praze, vzhledem o opravám rodinné hrobky do
jde k tomuto pietnímu aktu během jara r. 2010 za 
účasti členů Českého velkopřevorství.  

Investitura 9. 9. 1973 ve Fuldě. Chev. Stránský první zleva.

Generální kapitula ČVP 2006. S velkopřevorem hr. Dobrzenským.
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Ve čtvrtek 10. prosince se již tradičně konal adventní kon
cert P. Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta, tvořících 
těleso Musica da Chiesa, v opařanské léčebně. I v letošním 
roce se posluchači seznámili s některými novými nástroji  
a nacvičená koleda „Ó, vzhlížejme vzhůru…“ několikrát za
zněla na tomto milém předvánočním setkání. Po koncertě 
předali bailli Ondřej Vanke a kancléř Petr Řehoř ředitelce 
MUDr. Ivě Hodkové šek na 30 000 Kč. Částka bude využita 
na provoz ergoterapeutické dílny.

Dne 9. prosince 2009 byla podepsána smlouva o partnerství 
mezi Českým velkopřevorstvím a Evropským vzdělávacím 
centrem (českou pobočkou Vysoké školy sociálně zdravotní 
sv. Alžběty). Za OSLJ smlouvu podepsali J. E. velkopřevor 
a bailli, za školu prorektor Prof. Josef Dolista, Ph.D, Th.D. 
OSLJ bude školu podporovat zejména morálně, prakticky  
v činnosti přednáškové, konzultační, pedagogické a v pod
poře vydávání odborné a studijní literatury. Podpis smlou
vy považujeme za významný krok, kterým velkopřevorství 
rozšiřuje své aktivity do oblasti vzdělávání a rozvoje.

České velkopřevorství zaslalo gratulaci otci kardinálu To
máši Špidlíkovi, který se 17. prosince 2009 dožil devadesáti 
let. Splnilo se tak přání otce kardinála, který již před lety 
řekl, jak je důležité a žádoucí se tohoto věku dožít – je totiž 
statisticky dokázáno, že po devadesátce umírá velmi málo 
lidí… O otci kardinálovi připravujeme článek do dalšího 
vydání Reunionu.

V kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze se dne 
11. 11. 2009 pod záštitou pražské komendy a zásluhou Otce 
Kornelia Baláže konala panychida za zemřelé členy našeho 
starobylého řádu. Tradici a pietu umocňovala blízkost mís
ta, kde stával v Lazarské  ulici kostel zasvěcený sv. Lazarovi, 
našemu řádovému patronu. Bylo vzpomenuto všech členů 
našeho řádu a zvláště těch, kteří odešli na věčnost v posled
ním roce.

Adventní koncert a zpívání v Opařanech

Smlouva s Vysokou školou sociálně zdravotní 
sv. Alžběty

Gratulace otci kardinálu Špidlíkovi

Panychida – projev úcty k zemřelým
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Oslavy v Měšicích V neděli 15. Listopadu 2009 si při
pomněli zaměstnanci, pacienti, 
příznivci a členové Českého vel
kopřevorství 13. výročí založení 
naší partnerské nemocnice CIOP 
Měšice. Oslavám předcházelo 
neformální předání pěti deku
bitačních matrací pro pacienty,  
pořízených z výtěžku sponzor
ské večeře, konané na zámku 
v Chotěboři. Matrace byly 
okamžitě uvedeny do plného 
provozu a s p. ředitelem jsme 
se předběžně dohadovali  
o dalších potřebných věcech. 
Odpoledne se pak konal 
koncert, na kterém v po
dání Alžběty a Miroslava 
Brzotických a za klavír
ního doprovodu Kateřiny 
Brzotické zazněl výběr ze 
známých operních árií 
Wolfganga Amadea Mo
zarta. Hudba rozjasnila 
tváře pacientů i hostů. 
Těšíme se na další spo
lupráci při nových uži
tečných projektech.

DŮSTOJNÝ ŽIVOT VE STÁŘÍ
 Změny v péči o seniory a nabídka nových sociálních služeb, část 6.

Bc. Alan Maria Uhura, KLJ

Od nocleháren se dostáváme k další žádoucí služ
bě, Službě následné péče. Jde o ambulantní, nebo 
pobytovou službu určenou pro osoby (tedy i seniory) 
s chronickým duševním onemocněním a osobám na 
návykových látkách (již po ústavní léčbě, ambulantní 
léčbě nebo během ní, nebo abstinujícím osobám). Po
třebným je poskytnuta sociálně terapeutická činnost, 
zprostředkování společenského kontaktu a uplatnění 
osobních práv a zájmů. U pobytové služby je doplněna 
strava nebo ubytování.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. V rámci ambulantní nebo 
terénní služby je poskytnuta sociálně terapeutická 
činnost, kontakt se společností a pomoc při uplatnění 
práv a zájmů. V seniorském věku nepředpokládám 
využívání sociálně terapeutických dílen, terapeutické 
komunity nebo sociální rehabilitace. 

Terénní program je využitelný i seniory. Je určen 
pro osoby s rizikovým chováním, nebo jsou tímto 
životem ohroženy. Hlavně ji využijí bezdomovci, soci
álně vyloučení, specifické komunity a menšiny, závislí 
na drogách …

Bezplatně mohou využít senioři např. tyto sociál
ní služby: sociální poradenství, telefonická krizová 
pomoc, krizovou pomoc, tlumočnické služby, služby 
následné péče, terénní programy, aj.

Mezi zpoplatněné služby patří: týdenní stacionář, 
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, aj. 
Ve stacionářích musí klientům zůstat min. 25% z pří
jmu; u domova pro seniory a zvláštní režim je částka 
na 15% příjmu. Jde tedy o služby ubytování, stravování 
a praní prádla.

Financování sociálních služeb má být více zdrojové. 
Tedy příjmy od klientů, PnP, od zřizovatele, MPSV, 
zdravotních pojišťoven, obcí a měst, sponzorů a darů. 
V současné době i pro některé grantové programy je 
možné využít finance z ESF. 

Poskytovatelem sociální služby může být nejen 
právnická, ale i fyzická osoba. Ta má také jednoduš
ší registraci. Přesto musí mít zajištěné financování, 
dosažené vzdělání a u některých služeb uzavřené 
smlouvy s klienty. Pokud se splní podmínky, tyto 
osoby získají registraci k poskytování sociální služby 
a jsou zveřejněny v registru sociálních služeb. Kvalitu 
a podmínky registrované služby kontroluje jak registr 
sociálních služeb, tak inspekce sociálních služeb. Po
skytovatelé se řídí nejen platnými zákony, ale i patnác
ti standardy sociálních služeb. Zákon také stanovuje 
jasná pravidla pro omezující a restriktivní postupy 
během péče o klienta. Za nedodržení pravidel mohou 
nastoupit nejen sankce od 50 do 250 tis. Kč, ale též 
odejmutí registrace k výkonu soc. služby, což může 

,,odříznout“ financování této 
služby. Zákon stanovuje poža
davky a praxi na pozici sociál
ního pracovníka a pracovníka 
sociální péče, známé také jako 
pečovatel/ka.  Také se zmiňuje 
o dalších odbornících, nelékař
ských profesích (sestry, fyziote
rapeuti, dietní sestry – nutriční 
terapeuti, psychologové, zdra
votničtí asistenti atd.) až po 
pedagogické pracovníky.  

Budouli vás zajímat témata 
financování služeb, nebo po
žadavky na vzdělávání v soci
álních službách, tak vám rád 
odpovím.

Snad byly články srozumi
telné a zajímavé pro vás a vaše 
známé.
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Anežka Přemyslovna se narodila patrně roku 
1211 jako dcera českého krále Přemysla Otaka
ra I. a jeho druhé manželky Konstancie z rodu 
uherských Arpádovců. Ve třech letech byla dána 
na vychování k cisterciačkám ve slezské Třebnici, 
která patřila její tetě, vévodkyni Hedvice, později 
svatořečené. V šesti letech pak byla přemístěna 
do severočeských Doksan k premonstrátkám, 
aby zde strávila další dvě léta. Jako osmiletá se 
stala předmětem sňatkové politiky svého otce, 
který ji zasnoubil s de
setiletým synem císaře 
Fridricha II., Jindřichem. 
Proto byla odeslána do 
Vídně na dvůr rakouské
ho vévody Leopolda VI., 
aby se zde náležitě připra
vila na budoucí manžel
ství. Nicméně, když bylo 
Anežce 14 let, ze sňatku 
sešlo, protože lstivý Leo
pold provdal za Jindřicha 
svou vlastní dceru Mar
kétu. Ponížená Anežka se 
vrátila domů na Pražský 
hrad. Brzy poté však za
čali usilovat o její ruku 
další uchazeči, nejdříve 
anglický král Jindřich III. a posléze i sám císař 
Fridrich II.

Nakonec vše dopadlo jinak: po smrti otce  
(† 1230) se rodičovské poslušnosti zproštěná 
Anežka rozhodla následovat největší duchovní 

výzvu své doby – nový ideál sv. Františka. S po
mocí svého královského bratra Václava I. proto 
(po vzoru své sestřenice sv. Alžběty Durynské) 
zakládá na Starém Městě pražském u kostela sv. 
Haštala špitál a záhy v jeho blízkosti i dvojklášter 
damiatek (klarisek) a minoritů. O Letnicích 1234 
pak vstupuje sama ve věku 23 let za velké slávy 
do tohoto kláštera a je jmenována jeho abatyší. 
Václav I.,  později i jeho syn Přemysl Otakar II., 
zde na pražském Františku vybudovali jeden  

z nejkrásnějších českých 
klášterů, první gotické 
dílo svého druhu.

Vstup královské dcery 
do přísného kláštera se 
stal celoevropskou udá
lostí. Všimla si ho i sv. 
Klára v Assisi, která pak 
ve svých listech postup
ně uváděla Anežku do 
správného chápání fran
tiškánské chudoby. V dů
sledku tohoto poučování 
se Anežka posléze vzdala 
vedení špitálu, na který 
převedla veškerý majetek, 
a péči o něj svěřila špitál
nímu bratrstvu povýše

nému na samostatný řád křižovníků  s červenou 
hvězdou. Anežka pak od papeže Řehoře IX. zís
kala právo naprosté chudoby (1238), tj. zcela oje
dinělou výsadu, že její klášter nikdo nesmí nutit 
k přijetí nějakého majetku. Jako klauzurní sestra 

svatá anežka 
Česká
Letošní listopad není pouze ve znamení dvacátého výročí „sametové revoluce“, ale je nedílně 
spjat také s připomínkou svatořečení Anežky České, které se konalo v předvečer velkých spo-
lečenských změn v naší zemi. V souvislosti se svatořečením zveřejňujeme historický pohled na 
tuto světici, která je samozřejmě také jedním z významných patronů nejen Českého velkopře-
vorství, ale celého Řádu sv. Lazara. Text je otisknut s laskavým svolením PhDr. Petra Kubína, 
Ph.D.,  proděkana pro vnější a zahraniční styky Katolické teologické fakulty v Praze. Text mod-
litby byl schválen J. E. biskupem Janem Lebedou.

sice nesměla opouštět kláš
ter, přesto si ale uchovávala 
čilé kontakty s královskou 
rodinou a papežskou kurií. 
Jako už stařičká představe
ná zemřela 2. března 1282 
uprostřed velkého hlado
moru za braniborské oku
pace Čech na následky tvr
dých celoživotních postů  
a celkové deprese z neútěš
ného stavu království po 
pádu krále Přemysla Ota
kara II. Patrně už za svého 
života byla v  klášteře po
važována za světici, po její 
smrti se pak rozvinul lido
vý kult, který je dosvědčen 
řadou zázraků.

První žádost o její ka
nonizaci poslala královna 
Eliška v roce 1328 papeži 
Janu XXII. Papež však byl 
právě tehdy v závažném 
konfliktu s řádem mino
ritů, takže Eliščina žádost 
nebyla vyslyšena. Ani další 
pokusy nedopadly lépe – 
ku papeži Benediktu XII. 
(13341342) či ku papeži 
Inocenci XI. (16761689). 
Teprve Pius IX. v roce 1874 
potvrdil Anežčin staro
bylý kult s právem veřejné 
úcty jako blahoslavené. 
Kýženého cíle ale dosáhl 
až pražský arcibiskup kar
dinál Tomášek, za něhož 
byla Anežka konečně sva
tořečena Janem Pavlem II. 
v Římě dne 12. listopadu 
1989. Anežka tak význam
ně ovlivnila „sametovou“ 
podobu právě probíhající 
listopadové revoluce. Jako 
dcera královská, která se 
zřekla svého majetku a za
ložila pro chudé a nemocné 
největší tuzemský špitál své 
doby, je trvalým příkladem 
křesťanské lásky.

Naše přemilá svatá Anežko Česká, 
vroucně tě prosíme, přimlouvej se za 
členy Českého velkopřevorství Řádu 
sv. Lazara. Ty jsi tak blízko Božskému 
Srdci Ježíšovu, které přislíbilo, že po-
žehná každému podniku svých cti-
telů. Vezmi si mou záležitost za svou  
a tak jí Božské Srdce jistě požehná, to 
jest vyslyší naše prosby skrze tebe, 
ó naše soucitná přímluvkyně. Při-
mlouvej se také za nás, abychom svá 
dobrá předsevzetí vždy plnili a tak 
věrně Bohu sloužili a došli jednou 
věčné spásy. Amen.

řádový patron
PhDr. Petr Kubín, PhD.
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Rytířství bezesporu představuje jeden z nejpoutavějších fenoménů evropských 
dějin, a po staletí až dodnes poskytuje bohatství námětů pro obrazotvornost. 
Představy rytířského turnaje, rytíře a jeho dámy či střetnutí obrněných jezdců 
pod vlajícími praporci jsou nerozlučně spojeny se samotným pojmem „středo
věk“. Jeden z předních znalců středověkých dějin, odborník na dějiny rytířství, 
francouzský historik Jean Flori však ve své knize nabízí více než jen další pře
hlídku tradičních obrazů spjatých s rytířstvem. Autor zasazuje dějiny rytířstva  
a rytířů do širokého rámce politických, sociálních a kulturních dějin. Nejprve 
přibližuje samotné kořeny ideje a skutečnosti rytířství ve zlomovém období 
sklonku římské říše a nástupu germánských království. Rozebírá postavení ry
tířů jako sociální skupiny v tkáni feudální společnosti. Pozornost je dále věno
vána způsobu boje rytířů, jejich zbraním a zbroji, zlatému věku rytířských tur
najů i odvrácené straně rytířství, již představovalo plenění a loupeže. Důležité 
místo náleží také „ideologii“ rytířství – etice a zákonům rytířské cti, obřadům, 
jako bylo pasování, komplikovanému vztahu mezi rytířstvem a církví či stopě, 
již rytířství zanechalo v literatuře a umění, v proslulých dílech hrdinské epiky 
nebo milostné poezie.

Miroslav Pavlák, BLJ

Jean Flori: Rytíři a rytířství ve středověku
Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o.,  2008

Karel kníže ze Schwarzenbergu: Obrana svobod
Československý spisovatel, 1991

Výbor Obrana svobod, sestavený Zdeňkem Rotreklem, shromažďuje nejlepší 
eseje Karla ze Schwarzenbergu, uveřejňované v letech 1936 – 1948 v časopi
sech, revuích a sbornících a podepisované většinou pseudonymem Jindřich 
Středa. Tematicky zahrnují tři okruhy autorových zájmů: politický (je zastou
pen nejpočetněji), heraldický a religiózní. Výbor jako celek uchovává obraz 
politických názorů hluboce vzdělaného aristokrata první republiky a je před
kládán čtenáři, který se zajímá o pluralitní názorový vějíř – v dnešní době tolik 
potřebný – k samostatnému posouzení.

Strach v Opařanech…
Tak by mohl znít titulek bulvárního deníku, popisující „podivné 
praktiky“ v dětské psychiatrické léčebně. Skutečnost je však prostá 
– dne 27. listopadu 2009 navštívil náš příznivec, režisér a herec 
Jiří Strach DPL v Opařanech, aby s dětmi jakožto představitel 
filmového Lotranda strávil společné chvíle. Děti se na návštěvu 
velmi zodpovědně připravovaly, nacvičily si scénky a písničky  
z filmu, kreslily obrázky a také se nakonec pochlubily svými pokoji. 
Byla to velmi zdařilá akce, protože děti se dlouho těšily a věříme, že 
si ze setkání kromě fotografií odnášejí také hezké vzpomínky.  
A protože se v té době blížil také adventní koncert, dostaly od Jiřího 
za úkol naučit se hezkou koledu „Adeste fideles“, která zazněla ve 
filmu Anděl Páně a kterou si budou moci zazpívat společně  
s hudebníky z tělesa Musica da Chiesa.
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