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Nedejme si vytunelovat Vánoce!

Investitura na Strahově

„Přišel do svého vlastního, ale jeho vlast-
ní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho při-
jali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako 
se rodí lidé, jako děti pozemských otců,  
nýbrž se narodili z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy.“ (Jan 1,11-14)  
Rok co rok jsme svědky toho, jak se z Vánoc 
vytrácí jejich duchovní podstata. Svátky, kte-
ré mají přinášet pokoj a vnitřní usebrání, při-
náší spíše shon a nervozitu. V tomto období 
stoupá nejenom počet dopravních nehod a ji-
ných incidentů, ale také počet sebevražd. 
Možná si řeknete, že nás křesťanů se to ne-
týká. Některých křesťanů možná ne, ale těch 
je zoufale málo. Nejsem si jistý, jestli mezi ně 
vždycky patříme.
Před časem jsem si všimnul sloganu: „Aby 
vaše Vánoce byly značkové, musíte…“ – sa-
mozřejmě nakupovat pouze značkové zboží.
Napadá mě souvislost s kontrolou vietnam-
ských tržnic, kterou za asistence policie 
tam dost často provádí celníci a inspektoři 

obchodní inspekce. Pokaždé zabaví za ně-
kolik milionů padělků, které se tito pod-
nikavci snaží prodat pod hlavičkou značek 
věhlasných �rem. Jejich podvodnická vy-
nalézavost je opravdu zarážející. Vědí, že 
podvádí, vědí, že jim hrozí trest, přesto 
vytrvale podvádí dál.
Jistě si nemusíme zdůrazňovat, že Vánoce se 
obejdou bez značkových věcí, byť by jejich 
kvalita byla jakkoliv vysoká, ale neobejdou se 
bez Ježíše. 
Chceme-li prožít Vánoce plné radosti a po-
koje – té nebeské radosti a Božího pokoje, 
dobře se dívejme, co všechno přinášíme do 
našich domovů, co všechno chceme mít na 
štědrovečerním stole, aby nebeští inspektoři, 
kdyby se náhodou objevili, nemuseli vyházet 
do kontejnerů marnosti všelija-
ké pohanské tretky, byť je máme 
ozdobené značkou křesťanství.
Ještě horší jsou věci, které přímo 
hyzdí Vánoce. Jsou to naše ne-
vyznané hříchy a neodpuštěné 
křivdy.
Štědrý večer prověří náš vztah 
k Bohu, ale také naše vztahy 
k našim nejbližším. Nečekejme, 
že nános této špíny vyčistí ten 
druhý. Začněme sami a možná 
se ten druhý přidá.
Nejpopulárnější vánoční ko-
ledou je bezesporu Tichá noc. 
Vede nás do Betléma, abychom 
si tam u jesliček uvědomili, co 
se to vlastně stalo, že se Bůh tak 
hluboko snížil, že na sebe vzal 
lidské tělo a dokonce se narodil 
ještě pod lidskou úroveň – na-
rodil se v chlévě, mezi zvířátky. 
To proto, aby za ním mohli přijít 
i ti nejchudší i ti nejníže posta-
vení – samozřejmě, že to platí  

i v rovině duchovní. I ten největší hříšník 
může se svojí špínou do chléva, kde jej čeká 
odpuštění a cesta do chrámu Božího.
Tichá noc nás však vybízí také k tomu, 
abychom se sami utišili, abychom mohli 
uslyšet tichý Boží hlas, který je určený 
pouze nám.  
Nenechme se vtáhnout do oslavy pohan-
ských Vánoc, které jsou vytunelované o to 
nejdůležitější, o samotného Pána Ježíše. 
Přeji vám, abyste v tichu svého srdce  
uslyšeli andělské zpěvy. Přeji vám, abyste 
uslyšeli především tichý Ježíšův hlas, ten 
ať vás potěší a povzbudí a také vede k těm, 
kteří ještě Jeho hlas v tom dnešním chaosu 
nezaslechli.  

JK

Dne 9. listopadu 2013 se po mnoha letech 
opět konala řádová investitura v Praze. 
Měli jsme tu čest uvítat mezi námi du-
chovního protektora našeho Řádu, Jeho 
Blaženost patriarchu Řehoře III., a Jeho C. 
K. Výsost arcivévodu Andrease Salvatora 
von Habsburg-Lothringen, jako pověřené-
ho osobního zástupce velmistra Řádu. 
Slavnost se uskutečnila v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Strahově. Na tomto 

místě se sluší poděkovat Královské kanonii 
premonstrátů a především J. M. opatovi 
Michaelu Pojezdnému za laskavé poskyt-
nutí chrámu. 
Jako základna nám posloužil Lindner 
Hotel Prague Castle v těsném sousedství 
kláštera. Zde již v dopoledních hodinách 
proběhla tisková konference s J. B. patri-
archou Řehořem. Ve 14.30 pak od hotelu 
vyšel dlouhý průvod účastníků investi-

Novým hlavním kaplanem Českého velko-
bailiviku je Jeho Eminence PhDr. Miloslav 
kardinál Vlk, emeritní pražský arcibiskup. 
Do funkce ho slavnostně uvedl duchovní pro-
tektor Řádu a udělil mu církevní velkokříž.
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29. srpna podlehl těžké nemoci 49. velmistr našeho Řádu J. E. Don Carlos Gereda y de Borbón. Stál v čele Řádu od 
října 2008, kdy byl zvolen Generální kapitulou v Manchesteru a intronizován v tamní katedrále. 

Pohřeb se konal následujícího dne v úzkém rodinném kruhu. 
Podle řádové ústavy převzal vedení Řádu koadjutor, jímž je J. E. chev. Francisco de Borbón von Hardenberg, GCLJ.

Dočasný velmistr našeho Řádu Francisco de Borbón, hrabě von Hardenberg, se narodil 21. ledna 
1979 v Madridu jako syn 48. velmistra Dona Francisca de Borbón y Escasany, 5. vévody ze 
Sevilly, a princezny Beatrice, hraběnky von Hardenberg-Fürstenberg. V letech 1997-2001 stu-

doval na Barry University v Miami na Floridě, kterou absolvoval s titulem Bachelor of Science v oblasti 
řízení sportu a obchodu. Pracoval jako manažer a ředitel různých sportovních subjektů. V roce 2005 se 
stal nejmladším agentem Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). Je spoluzakladatelem spo-
lečnosti Alpha Trading, zabývající se obchodem s drahými kovy, ropou a plynem a angažuje se v dalších 
obchodních a logistických společnostech. V roce 2014 získal cenu Laurel Platinum pro podnikatele roku 
ve Španělsku. Od roku 2009 je koadjutorem našeho Řádu a členem Velké magistrální rady.

Velmistr 
a koadjutor
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Počátkem léta nás zastihla smutná zpráva 
o úmrtí dlouholetého člena našeho Řádu, 
významného českého grafika a ilustráto-
ra chev. Jiřího Blažka, KCLJ. 

Uměleckou, lidskou i duchovní pouť Jiřího Blažka 
předznamenal výtvarný talent, duchovní prostředí 
katolické rodiny, chlapecká organizace Legio an-
gelica v čele s páterem Methodem Klementem, 
a inspirativní blízkost malířky a grafičky Zdenky 
Braunerové, o kterou jeho matka pečovala až do 
její smrti. Pro formování profesní kariéry mělo 
zásadní význam vysokoškolské vzdělání na Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru 
Františka Muziky, který poskytoval syntetické vy-
školení v grafickém designu na evropské úrovni. 
Kromě své tvorby se Jiří Blažek celý život věnoval 
sběratelství starožitností.
Pro ranou tvorbu z padesátých a první poloviny 
šedesátých let 20. století je příznačná inovativní 
typografie: návrhy odvozené z renesančního písma 
cancellaresca. Celou kariéru Blažek rozvíjí stužkové 
kaligrafické písmo. Vrcholem této etapy jsou Ezo-
povy bajky s Hollarovými ilustracemi a Blažkovými 
iniciálami, knížka bibliofilské kvality, vyznamenaná 
na knižním veletrhu v Lipsku roku 1957.
Jiří Blažek spolupracoval s řadou nakladatelství. 
Ve Státním nakladatelství dětské knihy (později 
Albatros) byl v letech 1964–1979 a 1985–1988 
zaměstnán jako výtvarný redaktor, vytvořil pro ně 
největší počet titulů. Je autorem dodnes nejoblí-
benějších verzí dobrodružných knih, především 

kultovní červené řady knih verneovek z přelomu 
50.–60. let a KODovek, např. R. L. Stevenso-
na nebo J. F. Coopera z let šedesátých. V letech 
1967–79 spolupracoval s nakladatelstvím zahra-
niční a cizojazyčné literatury Artia, pro něž vy-
pravil dvě desítky knih, mj. trojici reprezentačních 
knih o českém gotickém, renesančním a barokním 
výtvarném umění. Církevním vydavatelům sloužil 
Jiří Blažek dlouhodobě, počínaje Ústředním cír-

kevním nakladatelstvím, přes Nakladatelství Lido-
vé demokracie (později Nakladatelství Vyšehrad), 
kde deset let zastával funkci předsedy umělecké 
rady, dále Zvon a Karmelitánské nakladatelství 
v Kostelním Vydří, až po soukromé vydavatele, 
jako je Trinitas ve Svitavách. Blažkovy grafické 
úpravy se dále uplatnily u beletrie, poezie a litera-
tury faktu ze Státního nakladatelství krásné litera-
tury, hudby a umění, nakladatelství Mladá fronta, 
Orbis/Panorama, Odeon, Obelisk, Naše vojsko; 
dále u muzikologických studií, hudebnin a na pře-
balech gramofonových desek či CD nosičů z vy-
davatelství Supraphon, Panton a v posledních le-
tech též Bärenreiter. Nechybí ani u specializované 
vědecké literatury z nakladatelství Academia. Do 
jeho grafického repertoáru se řadí také příležitost-
né tisky, plakáty, omalovánky, poštovní známky, 
loga a knižní značky (například pro nakladatelství 
Zvon, knižnici Slunovrat) a ex libris pro přátele.
Do Řádu sv. Lazara vstoupil Jiří Blažek již v roce 
1943, tedy ve smutném období Protektorátu, kdy 
bylo členství v Řádu trestáno přinejmenším depor-
tací do koncentračního tábora. Plně se ale mohl za-
pojit do řádové činnosti až po roce 1989. Řadu let 
se podílel na vydávání našeho Reunionu. Byl auto-
rem řady řádových diplomů, grafických listů a ná-
vrhů některých medailí. A po dlouhá léta každému 
z nás věnoval svou vlastnoručně signovanou no-
voročenku. V posledních letech již ze zdravotních 
důvodů stál poněkud stranou řádových aktivit.

(dle internetových zdrojů volně zpracoval VN)

Jiří Blažek, KCLJ

30. 10. 1922 – 28. 6. 2017

Řeckokatolický melchitský PATRIARCHÁT
Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma

Prot.249/2017D                     Damašek, 5. 5. 2017

Velkobailivik Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského
Vodičkova 20, CZ-110 00 Praha 1
Drazí členové Řádu svatého Lazara, Pozdravujeme 
vás s radostným zvoláním: Kristus vstal z mrtvých! 
Skutečně vstal z mrtvých. Pozdrav a přání ze Sýrie, 
která prochází svou křížovou cestou s nadějí na 
Vzkříšení. S velkou radostí jsme obdrželi tři elektro-
generátory určené pro nemocnici v Chababu. Velké 
díky mému a našemu Řádu svatého Lazara! Použili 
jste mnoho peněz, času i kontaktů, abyste zajistili ten-
to dar, tak významný pro naši nemocnici v Chababu.
Díky jménem všech, kteří díky štědrosti členů Řádu 
svatého Lazara budou mít „ dobré světlo“. Předej-
te všem členům můj vděk!
Modleme se za mír v Sýrii, což by přineslo to nej-
lepší celému regionu.S mým požehnáním a modlit-
bami+Gregorios III
Patriarcha Antiochie a celého Orientu
Alexandrie  a Jeruzaléma  

Český velkobailivik  díky grantu Ministerstva 
zahraničních věcí a významné aktivitě některých 
jeho členů zajistil pro řádovou nemocnici v syr-
ském Chalabu 3 elektrogenerátory, které budou 
sloužit jako náhradní zdroj elektrického proudu 
v místě, kde jsou výpadky elektřiny na denním 
pořádku. Řádová nemocnice se nachází v oblasti, 
kde stále ještě operují některé islamistické skupi-
ny. Bylo tedy velmi složité generátory  přepravit.  
Velkou zásluhu na tom má společnost CMA CGM 
Logistic, která na své vlastní náklady přepravu za-
jistila. Dnes už elektrogenerátory slouží všem ne-
mocným bez ohledu na jejich náboženské vyznání. 
O celé historii této pomoci přineseme  článek v ně-
kterém z dalších Reunionů.

Elektrogenerátory pro Sýrii
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Vojenský a špitální řád sv. Lazara 
Jeruzalémského resp. náš český 
velkobailivik nabývá v České re-
publice právní subjektivitu jako 
spolek (dříve občanské sdružení). 

Každý člen našeho společenství však do něj vstu-
poval s pocitem, že na rozdíl od spolku je „něčím 
víc“. Není to jenom fakt naší internacionální exis-
tence a ani vědomí tisícileté právní kontinuity laza-
riánského řádu jakožto korporace, je i něco jiného, 
vyššího, co cítíme hrdě prohlašujíce: „My nejsme 
spolek, my jsme řád!“ Abychom však obájili tuto 
výpověď o naší identitě, nesmí zůstat u pocitu, byť 
by byl sebevznešenější a sebemystičtější. Přede-
vším sobě samým jsme povinováni racionálním 
vymezením obsahu pojmu řád resp. rytířský řád, 
chceme-li se prezentovat a fungovat jako tato vý-
jimečná forma společenské organizace.  Rytířský 
řád je dnes společenská instituce silně ohrožená; 
troufám si říci, že více zevnitř, než zvenčí, neboť 
ji ohrožují lidé, kteří se jí snaží s psychologicky 
pochybnou motivací zmocnit, často i za cenu před-
stírání a vlastního sebeklamu. 
Důkladné objasnění pojmu rytířský řád je základ-
ním předpokladem pro potřebné vymezení se vůči 
všem, kteří obsah pojmu řád jakýmkoliv způsobem 
devalvují. Jde o základní předpoklad naší schop-
nosti uskutečňovat autentickou ideu rytířského 
špitálního řádu v 21. století. Tomuto cíli má sloužit 
série článků, kterou na stránkách Reunionu před-
kládáme. Věšíme, že bude podnětem pro diskuse 
v našich komendách, jejímž výsledkem bude naše 
pevná řádová identita a připravenost plnit v círk-
vích a ve větě úkoly, ke kterým jsme se zavázali.

Mnohovýznamový a přesto vnitřně jednotný 
pojem řád

V první významové rovině označuje slovo řád 
opak chaosu. Vypovídá o takovém uspořádání věcí 
či osob, které jejich souboru dává konkrétní, bez 
řádu nemyslitelný, smysl, účel, cíl, … Bůh tvoří 
svět jako řád věcí, naopak chaos je mytologická 
představa (reálně nemožného) světa bez Boha, 
tedy i bez řádu. Od tohoto prvotního významu poj-
mu můžeme pokročit k jeho dalším významovým 
rovinám, které jsou již více spjaty s naší každo-
denní zkušeností, přestože jejich definování stále 
spadá do oblasti filosofie. Slovem řád označujeme 
také konkrétní normativní systém, tj. souhrn pra-
videl - norem upravující lidské chování. Filosofie 
práva učí, že lidská společnost se řídí několika 
normativními systémy - řády. Vedle práva (ve 
významu právní řád) je jím soustava zvyků, dále 
morálka a za nejvyšší normativní systém lze po-
važovat náboženství. Samozřejmě, že tyto norma-
tivní systémy jsou a musí být vnitřně provázané 
a silně se překrývají, např. v anglosaských zemích 
jsou i některé zvyky pramenem práva, když ho-
voříme o heraldickém právu, máme na mysli také 
převážně zvykové právo. Starozákonní Izrael chá-
pal všechny tyto normativní systémy v naprosté 
jednotě, čteme-li ve Starém zákoně např. o „řádu 
přinášení oběti“ jde o písemné zachycení staršího 

zvyku plnění náboženské povinnosti se silnými 
mravnostními aspekty, která byla svatopiscem po-
výšena na závaznou právní normu Izraele. (Byla to 
právě tato jednota práva, zvyku, vč. etnických spe-
cifik, morálky a jahvistického náboženství, která 
z Izraele Starého zákona dělala pravý Boží lid, což 
zůstává i pro křesťanskou církev trvalou výzvou, 
stále ještě neuskutečněnou.) 

Bratrstvo – řehole – řád – soukromé 
sdružení křesťanů

Každé lidské společenství potřebuje ke své exis-
tenci a fungování výše uvedené normativními 
systémy – řády. Tato podmínka platí i pro menší 
sociální skupiny, které se formují uvnitř již fun-
gující společnosti za nějakým zvláštním účelem 
a s konkrétním posláním. Specializované a výji-
mečné společenství si nevystačí pouze s obecně 
platnými řády, potřebují řády vlastní. To platilo 
i na sklonku starověku, když vznikaly zárodky 
pozdějších řeholních řádů.  Někteří křesťané se 
rozhodli radikálně následovat Kristovu výzvu 
osmera blahoslavenství (Mt 5, 1-12) a zvolili ži-
vot v poušti, kde je možné zakoušet intenzivnější 
spojení s Pánem v modlitbě. Záhy se tito pouštní 
poustevníci začali sdružovat do vzájemně se pod-
porujících skupin a svůj závazek radikálního žití 
evangelia se rozhodli uskutečňovat v duchovně 
výjimečném bratrském společenství. Tak vznikla 
instituce duchovního bratrstva – latinsky fraterni-
tas (počeštěle fraternita). 
Současně se vznikem duchovního bratrstva vyvsta-
lá potřeba stanovit řád společného života, což vede 
k sepsání jeho pravidel, latinsky regulae – (odtud 
počeštěné řehole). Silný smysl prvních mnišských 
komunit pro řád v nejobecnějším smyslu vedl bra-
try resp. zakladatelské osobnosti prvních řeholních 
otců (hebrejsky abba, odtud latinské abbas a ná-
sledně české opat) k potřebě potvrzení sepsané ře-
hole autoritou – zdrojem právního, mravního i du-
chovního řádu. Vzhledem ke spirituálnímu účelu 
svého společenství to musela být autorita, která je 
do určité míry a především z Boží vůle nejenom le-
gitimním vykonavatelem práva a správcem zvyko-
vé tradice, ale i aplikace morálky a výkladu nábo-
ženství. Takovou duchovní autoritu představoval 
biskup, pokud byl okruh působení bratrstva širší 
než hranice diecéze, tak patriarcha resp. v západní 
církvi římský papež. 
Biskupským či papežským potvrzením řehole 
získávalo dosavadní bratrstvo nejenom „atest“ 
souladu svého cíle a poslání s učením církve, ale 
i církevní (tehdy i společenský resp. „státní“) ve-
řejnoprávní charakter a záštitu církevní autority; 
vydáním papežské (biskupské) listiny - buly se 
z bratrstva stává řeholní řád. Tento princip je plně 
zachován v katolické církvi dodnes. Kodex ka-
nonického práva upravuje vznik řeholních řádů 
(a historicky mladších, poněkud odlišných kong-
regací) jak na úrovni celocírkevní (řehole papež-
ského práva), tak i diecézní (řehole diecézního 
práva). Potvrzení vlastních statut-konstituce je 
v procesu formování řádu nezbytným elementem, 

který řádu dává zároveň vysoký stupeň autono-
mie na základní organizační struktuře církve (tzv. 
exempce). Avšak církevně veřejnoprávní charakter 
řádu se sebou nutně nese i jistý stupeň podřízenosti 
řeholního řádu pastýřské autority církevních před-
stavených, u těch nejvíce exemptních řádů alespoň 
papeži. 
Rozdíl mezi řeholním řádem a zbožným bratrstvem 
spočívá tedy v tom, že zatímco bratrstvo nachá-
zí zdroj moci a práva samo v sobě a jeho církevní 
charakter soukromoprávní, církevní charakter řádu 
je veřejnoprávní. Právní existence řádu je založena 
na papežském (biskupském) potvrzení dosavadní-
ho bratrstva, kterým dochází k faktickému (třebaže 
druhému) založení korporativní právnické osoby - 
řádu. I založení našeho řádu přesně dokumentuje 
tento postup. Spontánně vzniklé špitální bratrstvo 
sv. Lazara, jehož vznik je kladen do konce 11. stol., 
bylo potvrzené bulou papeže Řehoře IX. z roku 
1234 a jako řád schváleno bulou papeže Alexandra 
IV. roku 1255. 
Zbožná bratrstva, která se nikdy netransformovala 
do řeholního řádu, existovala vedle řeholních řádů 
téměř po celou dobu církevní historie. Na jejich 
členy byly kladeny závazky kvality křesťanského 
života v nejrůznějších stupních, od mírných po 
velmi přísné ne nepodobných řeholním. Velkou 
oblibu doznala tato bratrstva v 15. stol. v souvis-
losti s procesem individualizace zbožnosti v myš-
lenkovém hnutí devotio moderna (např. sesterstva 
„bekyní“, která se věnovala sociální péči). První 
impulz dostaly zbožná společenství laiků o něco 
dříve v  myšlenkovém ovzduší přechodu vrchol-
ného středověku do jeho pozdní fáze. Nové „měst-
ské“ řády žebravých bratří a sester (františkáni, 
dominikáni), které svým posláním reagovaly na 
aktuální potřeby tehdejší společnosti, oslovovaly 
i mnoho laiků. Proto se vytvořily vedle dvou ře-
holních větví (mužské a ženské) i třetí větve laic-
ké, tzv. „třetí řády“ (františkánští, dominikánští, 
karmelitánští aj. terciáři). Úspěšně fungují dodnes, 
can. 303 CIC je definuje jako „ … sdružení, jejichž 
členové žijící ve světě se podílejí na duchu někte-
rého řeholního institutu, a pod vyšším vedením 
tohoto institutu vedou apoštolský život a usilují 
o křesťanskou dokonalost“.  
I samostatné zbožné bratrstvo jako korporativní 
právnická osoba existuje dodnes, jeho právní sub-
jektivita uvnitř katolické církve vzniká „církevní 
registrací“. Biskup či biskupská konference tako-
vému soukromému sdružení věřících (jak zní ofi-
ciální český termín) schválením stanov garantuje 
jeho soulad s učením a posláním církve, jeho řízení 
se však neujímá. Příslušnou právní úpravou v Ko-
dexu kanonického páva je stať can. 321-326 CIC. 
Laicky můžeme soukromá sdružení věřících ozna-
čit za „církevní spolky“, v naší zemi je lze u státu 
registrovat (a tím pro něj získat právní subjekti-
vitu) buď jako občanský spolek, nebo jako jiný 
vhodný typ neziskové korporace. Možná je i je-
jich registrace jako církevní evidované právnické 
osoby zápisem do „církevního“ rejstříku vedeném  
Ministerstvem kultury (zákon o církvích č. 3/2002 
Sb. a jeho výklad je v tomto ohledu benevolentní). 

Řád a rytířství – složité pojmy a mnohé nepřesné dojmy
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Tento statut před několika lety získala v České re-
publice i jedna z odštěpených lazariánských větví, 
která je registrována u Ministerstva zahraničí jako 
nestátní nezisková organizace (což si protiřečí 
s jejím českým, teritoriálně omezeným, církevním 
statusem soukromého sdružení věřících). 

Duchovní rytířské řády 

Dříve než se budeme věnovat řádům rytířským, 
věnujme pár slov fenoménu 
rytířství jako takovému a ze-
jména jeho odlišnosti od feno-
ménu šlechtictví. Šlechtictví 
jako sociální instituce se zrodi-
lo v raném středověku, kdy si 
příslušníci královské družiny, 
kterým panovník propůjčil kus 
půdy v léno za závazek „rady 
a vojenské pomoci“ (auxilium 
et consilium). Šlechtictví jako 
společenská instituce se zro-
dilo v okamžiku, kdy si leníci 
vymohli dědičnost lén pro své 
potomky. Dědičná šlechta se 
začala označovat predikátem 
odkazujícím k místu své feu-
dální držby. (Mezníkem v pro-
cesu vzniku šlechty v římské 
říši je rok 877, kdy Karel Holý 
upravil dědičnost lén Kapitula-
riem z Qierzy, v českém kní-
žectví se podobná úprava datu-
je k roku 1189 vydáním Statutů 
Kondráda II. Otty.) Ideově 
byla existence šlechty zakotve-
na v učení sv. Augustina o tro-
jím lidu, šlo o dobovou inter-
pretaci teologie sv. Pavla (Řím 
12, 4-5), podle kterého byla 
válečníkům – „údům těla círk-
ve“ svěřena úloha vládnout, 
rozuměj vládnout především 
mečem. (Vnější ohrožení před-
stavovalo v raném středověku 
prakticky permanentní hroz-
bu). Ve vrcholném středověku 
je šlechta již pevně etablova-
nou sociální skupinou a začíná 
se členit na vyšší a nižší. 
Fenoménu rytířství dala vzniknout až třísetletá éra 
křížových výprav (konec 11. – polovina 13. stol.). 
Vrcholně středověké rytířství představuje zvláštní 
soubor válečnických dovedností, etických norem 
a specifické kultury životního stylu. Rytířská kul-
tura je vyhrazena výlučně šlechticům, avšak ne 
každý šlechtic se stává automaticky rytířem, je na 
něj pasován až poté, co osvědčí nabytí výše zmíně-
ného rytířského étosu a válečnických kompetencí, 
nejlepší důkaz lze podat přímo na bitevním poli. 
Společenská a ekonomická vazba dvorských rytířů 
na dvůr panovníka nebo mocného, vysoce posta-
veného šlechtice vedla k formaci zvláštního druhu 
rytířského společenství a tím i vzájemného rytíř-
ského vztahu. Rytířské společenství do jisté míry 
překonávalo i majetkové a mocenské rozdíly mezi 
jednotlivými rytíři; literární vzor resp. ideál tohoto 
typu společenství poskytuje především artušovská 
legenda o rytířích kulatého stolu. 

Církevní hodnostáři se snažili fenomén rytířství 
dostat ideově i institucionálně pod svou kontro-
lu, což se jim nikdy úplně nepodařilo (viz řada 
momentů rytířské kultury, které jsou z hlediska 
křesťanské etiky velmi problematické). Nicméně 
atmosféra společného zájmu duchovní a světské 
moci na ustanovení křesťanské vlády ve Svaté 
zemi dala vzniknout syntéze daleko starší institu-
cí řeholního řádu s tehdy novým fenoménem ry-
tířství. Vznikají duchovní rytířské řády templářů, 

johanitů aj., se zcela specifickým posláním vzni-
ká ve svaté zemi i řád špitálních rytířů sv. Lazara. 
Proces jejich právního vzniku je stejný, jako byl 
u prvních mnišských komunit – řád vzniká papež-
ským potvrzením dříve spontánně vzniklého bra-
trstva. Jsou zde však podstatné odlišnosti. Řeholní 
závazek rytířů není tak radikální, jako u mnišských 
řádů (johanité i lazariáni přebírají dosti volnou ře-
holi sv. Augustina, pro templáře píše velmi jedno-
duchou řeholi sv. Bernard z Clairvaux), prakticky 
se nepočítá s kněžským svěcením rytířů (respekt 
k Augustinovu učení o trojím lidu), proto jsou do 
řádu ve zvláštní kategorii členů přibráni nemnozí 
kněží jako řádoví kaplani. Nový je i ten fakt, že 
vstup do řádu je vzhledem k jeho poslání umož-
něn výlučně šlechticům – rytířům, kteří šlechtictví 
nabyli rodem a rytířství svým angažmá v křížové 
výpravě. Součástí investitury templářského řádu 
nikdy nebylo pasování, protože přijetí ne-rytíře vů-

bec nepřipadalo v úvahu. Nešlechtici zběhlí v uži-
tečných řemeslech byli do řádu také přijímáni, ale 
jako přidružení členové striktně odlišené kategorie 
(u templářů tzv. seržanti lišící se i hnědou barvou 
pláště). Vidíme, že struktura rytířského řádu kopí-
rovala mužskou část celé středověké společnosti, 
proto není divu, že rytířské řády vznikající a půso-
bící později i v Evropě dokázaly vytvořit samostat-
né feudální útvary státního typu (baltský stát řádu 
německých rytířů, ostrovní stát Malta řádu johani-

tů – odtud maltézští rytíři).

Světské rytířské řády 

Papežství však nedokázalo 
celý myšlenkový a kulturní 
proud rytířství přivést výluč-
ně do sféry klerického vlivu. 
Rytíři vytvářeli na církevní 
hierarchii nezávislá společen-
ství na zcela světské bázi. Tím, 
čím byla pro duchovní rytíř-
ské řády papežská bula, tím 
byla pro světské rytířské řády 
přízeň a společnost panovníka 
(nebo význačného šlechtice), 
který automaticky zastával 
pozici velmistra. Jeho dědič-
ná panovnická autorita pevně 
spojená s velmistrovstvím byla 
pro světský rytířský řád tzv. 
fons honorum (zdrojem cti). 
Formalizací těchto panovnic-
kých rytířských společenství 
vznikly ryze světské rytířské 
řády - exkluzivní rytířská spo-
lečenství příslušníků panov-
nických rodů a vysoké šlechty 
(nejznámějšími jsou řád zlaté-
ho rouna a podvazkový řád). 
Odznakem (insignií) přísluš-
nosti k danému řádu je vedle 
řádového pláště (podobně jako 
u duchovních rytířských řádů) 
i zvláštní znamení nošené 
zpravidla na řetěze nebo jed-
nobarevné stuze. Insignií svět-
ských rytířských řádů jsou čas-
to pitoreskní odznaky mnohdy 
spojené s řádovou legendou, 

např. zlaté rouno, podvazek, slon, uroboros (had 
požírající svůj ocas), točenice aj. Tím se odlišují 
od duchovních rytířských řádů, jejichž insignií je 
výlučně barevně a tvarově stylizovaný kříž odka-
zující na jejich duchovní poslání.

Přerod světských rytířských řádů 
v dynastické a státní záslužné řády

Rytíři v původním slova smyslu již v pozdním 
středověku přešli z reálného světa do světa dějin 
a legend. Za posledního skutečného rytíře bývá 
často považován český král Jan Lucemburský. Pro 
historiky existují i vojensko-politické důvody po-
ložit konec rytířské éry právě do okamžiku bitvy 
u Kresčaku (1346), ve které slepý král Jan padl 
v podivném hybridu rytířsky heroizované sebe-
vraždy a eutanázie. Francouzská strana tuto bitvu 
prohrála právě kvůli využití staré rytířské bojové 
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taktiky těžké jízdy. Ta neměla šanci uspět proti mo-
derní válečné technice anglických lučištníků, kteří 
nad francouzskými rytíři vítězili i bez šlechtického 
původu a rytířské průpravy; předznamenávají tak 
konec vojenského opodstatnění existence šlechty, 
který nastával postupně při formování novověkých 
armád.
Rytířství zaniklo, jeho imprese však byla stále živá. 
Šlechta stále vidí v rytířství svůj ideál a částečně na 
něm zakládá i svou identitu. Ne náhodou je nej-
nižší šlechtický stav v řadě zemí nazván rytířský, 
i když se právně zformoval až po koci rytířské éry. 
Panovníci dále přijímají význačné šlechtice do 
svých světských rytířských řádů. Jejich existence 
pokračuje, ale zvolna se stávají řády záslužnými. 
Hlavami států (v římsko-německé říši spíše státeč-
ků) jsou zakládány hojně i řády nové, pro odlišení 
stupňů ocenění se člení do tříd, vzniká i způsob 
nošení řádových dekorací, jak jej známe dnes, 
jen některé řády pokračují v tradici řádového ob-
leku; slovo investitura (první obléknutí) posouvá 
původní význam na ceremoniální předání řádové 
dekorace. Postupně se „přijetí do řádu - svébytné-
ho společenství“ mění na „udělení řádu - ocenění“. 
Slovo řád tím dostává svůj další význam - řád jako 
nejvyšší forma vyznamenání. Tak jej chápe, ze-
jména ve formě viditelné insignie, i většina našich 
současníků.

Laicizace a změna konfese rytířského řádu

Velká životnost ideje rytířského společenství se 
mimoděk prokázala během reformace (16. stol.). 
Některé organizační jednotky duchovních rytíř-
ských řádů vedené příslušníky panovnických rodů, 
které přijaly a na svých územích provedly reforma-
ci, jako celek přestoupily k reformovaným vyzná-
ním. Formální exkomunikace z katolické církve 
a ztráta katolického duchovního stavu jim nebyla 
na překážku v pokračování právní existence rytíř-
ského řádu, ačkoli jejich nekatolická konfese již 
vylučovala jeho řeholní charakter. Dodnes působí 
švédští, braniborští a nizozemští protestantští joha-
nité. Luteranizovaný zbytek státu řádu německých 
rytířů (Východní Prusko) se stal územní součástí 
pruského království, řádový znak (černý tlapaný 
kříž) se pak vyvinul v nechvalně proslulý želez-
ný kříž – záslužný řád druhé i třetí Německé říše. 
Právní kontinuita řádového rytířského společen-
ství se tak ukazuje jako vitálnější idea, než jeho 
klerikální raison d’être. Praxe přestupu jurisdikcí 
tradičních duchovních rytířských řádů do protes-
tantský církví také ukazuje, že ani laicizace du-
chovního rytířského řádu, ani jeho konfesní vývoj 
nepředstavují překážku pro jeho právní kontinuitu 
a další působení.      
Řád sv. Lazara se pohyboval na okraji tohoto 
vývoje, který se jej dotkl zcela zvláštním způso-
bem. Pod protektorstvím francouzských králů byl 
během 17. a 18. stol. fakticky laicizován a nabyl 
mnoho rysů záslužného řádu. Francouzští králové 
však nikdy nebyli jeho velmistry, vždy „pouze“ 
protektory, papežské právo nad řádem sv. Lazara 
bylo vždy katolickými francouzskými králi re-
spektováno a formální charakter řádu papežského 
práva nikdy nebyl změněn! V této podobě existu-
je řád sv. Lazara zcela nepochybně do roku 1830 
resp. roku 1857, kdy zemřel poslední člen přijatý 
do řádu před rokem 1830.

Šlechtictví a příslušnost k řádu – rytířský 
titul

Na počátku proměny světských rytířských řádů 
v rády záslužné (17. – 18. stol.) nebylo třeba řešit 
otázku přijímání nešlechticů do záslužných rytíř-
ských řádů, postavení aristokracie ve společnosti 
bylo natolik silné, že zásluhy o společnost a stát 
zpravidla dosahovali pouze aristokraté.  S rozvo-
jem věd a umění (včetně umění válečného) začalo 
na tomto poli vynikat čím dál tím více osob neu-
rozeného původu, které bylo potřeba ocenit řády. 
Jedním z možných řešení bylo rozdělení řádu do 
tříd s tím, že vyšší třídy byly vyhrazeny šlechticům 
(proto jsou často označeny jako rytíř). Ocenění ne-
šlechtice rytířskými stupni se pak v zásadě pojilo 
s jeho povýšením do šlechtického stavu. 
Ne však nezbytně. U některých rakousko-uherských 
řádů bylo možné, ne však nutné o současné pový-
šení do šlechtického stavu požádat. Nezávislý vztah 
a současně vědomí souvislosti šlechtictví s přísluš-
ností k záslužnému řádu nejlépe dokumentuje dnešní 
praxe ve Spojeném království. Vyšší třídy některých 
záslužných řádů jsou sice stále automaticky spoje-
ny s povýšením do nižšího šlechtického stavu (rytíř-
ský titul – sir), avšak šlechtictví se nepřiznává cizin-
cům, neboť ti nejsou poddanými Jejího Veličenstva. 
Přesto i občané států mimo Commonwealth mohou 
být vyznamenáni rytířským stupněm záslužného 
řádu (např. nedávno zesnulý dirigent Jiří Bělohlá-
vek, rytíř řádu britského impéria). 
Posun významu slova rytíř do označení stupně zá-
služného řádu je nejvíce patrný u záslužných řádů 
republik, nejvíce markantním příkladem je rytíř 
řádu čestné legie, což je nejnižší (sic!) třída toho-
to nejprestižnějšího záslužného řádu Francouzské 
republiky. S použitím termínu rytíř se setkáme 
i u jiných ocenění (rytíř/dáma lékařského stavu – 
četný titul udělovaný Českou lékařskou komorou 
nebo rytíř/dáma české kultury, nedávno zavedené 
rezortní vyznamenání Ministerstva kultury).

Užívání rytířského titulu v řádu sv. Lazara

Výše nastíněný historický vývoj rytířských řádů 
tedy přinesl významové rozrůznění slova rytíř. 
Odlišujeme jí čtyři historicky související, avšak 
zásadně rozdílné společenské atributy.
1. Středověký válečník šlechtického původu žijící 
v souladu s rytířským étosem, který prokázal svoji 
způsobilost býti rytířem v předcházejících fázích ry-
tířské výchovy (panoš a páže) a byl na rytíře pasován 
starším, prestižním rytířem, nejlépe panovníkem.
2. Nižší šlechtic – nižší šlechtický titul – rytíři jako 
nižší šlechtický stav
3. Příslušník rytířského řádu, ať už duchovního 
nebo světského
4. Nositel rytířského stupně záslužného řádu nebo 
podobného čestného titulu
Je třeba zdůraznit, že dosažením rytířské hodnosti 
tradičně spojované s oslovením chevalier ve Vojen-
ském a špitálním řádu se nenabývá šlechtictví ani 
příslušnost k rytířskému stavu. Podtrhuje to i fakt 
rozlišování rytířů „po právu“ (kteří šlechtictví nabyli 
rodem) a rytířů „z milosti“. Titul rytíře (KLJ) a dámy 
(DLJ) dnešního řádu sv. Lazara Jeruzalémského je 
označením hodnostního stupně členství v laicizova-
ném dříve duchovním rytířském řádu. Meritní rytíř 

(KMLJ) a dáma (DMLJ) představují stupně našeho 
paralelního záslužného řádu, které se udělují spříz-
něným osobám za jejich zásluhy v oboru naší čin-
nosti (podobně jako jiná vyznamenání našeho řádu 
i jednotlivých jurisdikcí), nadto jsou ještě znamením 
volného společenství takto vyznamenaných osob 
s naším řádem (tzv. commpagnon). Lze je udělovat 
i nekřesťanům, což u hodnostních stupňů vyjadřují-
cích členství v řádu nepřipadá v úvahu. Upouštíme 
od praxe dřívějšího nešvaru přiznávání meritních 
hodností řádovým členům jako „vložených mezi-
stupňů“ do řádného hodnostního postupu.
Rituál pasování, který je součástí naší investitury, 
jen připomíná dávnou rytířskou tradici našeho spo-
lečenství. Obřadu investitury mečem nelze připiso-
vat mystickou, kvazisvátostnou, či magickou moc 
„ontologické mutace do šlechtictví jakožto vyššího 
řádu lidského bytí“, z hlediska křesťanské víry by 
takové vnímání řádového rytířství bylo i hříchem. 
Stejně tak je pochybná motivace vstupu do našeho 
řádu pouze za účelem získání společenství, které 
uznává šlechtické tituly svých členů, ačkoli stát, 
ve kterém působí, nikoli (případ České republiky). 
Je zcela legitimní zastávat v našem společenství 
občanský postoj kritický k zákonu č. 61/1918 Sb., 
kterým byly v naší zemi šlechtické tituly zrušeny, 
stejně jako je legitimní a společensky užitečné 
pěstovat kulturní formy se šlechtictvím spojené. 
Je však hazardem s ideou křesťanského rytířského 
řádu vytvářet řádovou strukturu jen proto, aby slou-
žila jako referenční sociální skupina osobám žádo-
stivým uznání svého šlechtictví, v lepším případě 
skutečného, v horším domnělého a předstíraného!      
   
Současné rytířské řády a ne-řády, neřádi 
v jejich řadách, jejich i naše neřády 

Stejně jako v minulosti tak i dnes má kultura a etos 
rytířského společenství pro mnohé neobyčejnou 
přitažlivost. Psychologická motivace ambice člen-
ství v rytířském řádu může být dnes různá, od velmi 
ušlechtilých úmyslů až po motivaci na hraně psy-
chologické patologie, případně kriminality (pod-
vodné obohacení). Pohnutky, které se blíží spíše 
ke druhému z uvedených extrémů, vedou některé 
jedince k vytváření samozvaných rytířských řádů 
(self-styled-orders). Tyto novodobé „řády“ buď si-
mulují některý z existujících duchovních rytířských 
řádů (nejčastěji johanity, ale velmi často i nás, la-
zariány), nebo si přisvojují identitu některého ze 
zaniklých duchovních rytířských řádů, nejčastěji 
templářů (těm dodává neodolatelnou přitažlivost 
nimbus legend a fantaskních výmyslů). Setkáváme 
se ale i s podvodnými simulacemi dynastických 
řádů zaniklých monarchií i s „řády“, které už svým 
názvem prozrazují novodobé založení. 
Kromě zmíněné problematické psychologické 
motivace lze vysledovat několik jejich společných 
charakteristik. Jejich výčet je vlastně výčtem tak-
tik zakrývání chybějících znaků skutečného rytíř-
ského řádu, který má morální a zvykové právo na 
rytířskou řádovou identitu. Protože jsou tyto znaky 
důležité i pro vymezení naší lazariánské řádové 
identity, věnujme se jim podrobněji.
1. Institucionální příslušnost ke katolické církvi
2. Historická kontinuita a legitimita založení
3. Fons honorum, vazby k církvím a legitimním řádům
4. Státní uznání a uznání heraldických autorit

Filip Dostál  (dokončení článku v příštím čísle)
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Asi málokomu je třeba představovat 
významnou osobnost naší ekumenické 
scény, emeritního biskupa Starokatolické 
církve Mgr. Dušana Hejbala. Známe ho 
nejen od oltáře, ale i z rozhlasového a tele-
vizního vysílání. Přednáší starokatolickou 
dogmatiku a liturgiku na HTF UK. Mimo 
jiné je i vynikajícím básníkem a textařem, 
a to nejen duchovních písní. Dlouhodobě 
spolupracoval například s rockovou sku-
pinou Dr. Max a s paní Věrou Špinarovou. 
K našemu Řádu má otec biskup přátelský 
vztah. Jeho kostely nám byly otevřeny 
i v dobách, kdy jsme byli na základě 
pomluv z leckterých kostelů vyhazováni.  
Dovolil jsem si mu položit několik otázek:

Čtvrt století jsi byl v čele Starokatolické 
církve. Ale nějak to muselo začít. Jak začí-
nala tvá cesta k Bohu a jak se zrodilo tvé 
povolání ke kněžské službě? Případně kdo 
tě na této cestě nejvíc ovlivnil?
První modlitby mě naučila maminka, původně uči-
telka náboženství a po odebrání státního souhlasu 
uklízečka, vrátná apod. S ní jsem chodil odmalič-
ka do kostela. V pěti letech jsem začal ministro-
vat a tehdy jsem poprvé zažil něco, co by se dalo 
pojmenovat jako touha po kněžství, tedy být co 
nejblíž něčemu tajemnému, svatému, nevyslovi-
telnému. Ovšem taky jsem chtěl být tramvajákem, 
zedníkem, prodavačem a popelářem, na to všech-
no jsem si doma hrál. Později jsem tím vším taky 
byl, kromě toho popeláře. Ovšem k mým 60. naro-
zeninám to moji pražští farníci napravili. Dali mi 
zážitkový program „Být popelářem“, tak jsem si to 
zkusil. Zajímavé, možná to ještě budu potřebovat. 
Ale vážně, je třeba mluvit o opravdovém povolá-
ní, toho se mi dostalo až po pubertálním zboření 
dosavadních hodnot, tedy když pro mě Bůh pře-
stal být dědečkem na obláčku a Pán Ježíš unylým 
blondýnem. Z dětství jsem si pamatoval dva kněž-
ské vzory: kněze Karla, který kromě toho, že směl 
občas sloužit mši svatou (tzv. § 16), stavěl jako 
dělník Slapskou přehradu a Most inteligence. Mi-
nistroval jsem mu a pamatuji si, že měl dlaně tvrdé 
jako kámen. A také kněze Josefa, kterému jsem 
ministroval o prázdninách, který objížděl se svou 
starou motorkou a se mnou na tandemu svoje far-
nosti v Povltaví: obětavě, spolehlivě a nenápadně. 
Měl za sebou vězení, protože v roce 1949 přečetl 
při bohoslužbě pastýřský list arcibiskupa Berana. 
A pak k nám domů v Břevnově někdy přišel na 
kafe a cigáro i úžasný chlapík v džínsách, pomoc-
ný dělník Anastáz Opasek - břevnovský opat pro-
puštěný z kriminálu. Jeho svoboda myšlení, smysl 
pro humor i kouzlo osobnosti mně ovlivňovaly, 
aniž jsem to jako kluk tušil. A samozřejmě můj 
předchůdce – otec biskup Augustin, teolog, můj 
pastýř a učitel, byla radost mu pomáhat a nést spo-
lu s ním břemeno tajné pastorace. To byla úžas-
ná generace pro formaci člověka směřujícího ke 

kněžství. Někdy je mi smutno, když o tom dnes 
blekotají chlapci, kteří v té divné době nosili rudý 
pionýrský šátek, a vůbec jim to nepřišlo divné…

Tvá studentská léta nebyla jednoduchá. 
A počátky tvé kněžské služby už vůbec ne. 
Dnes už mnoha lidem nic neříkají pojmy 
typu „státní souhlas k duchovenské službě“, 
„neveřejná pastorace“, „podzemní církev“. 
Vím, že to nejsou radostné vzpomínky. Ale 
přesto – mohl bys nám toto období nějak 
přiblížit? Případně i nějakými konkrétními 
zážitky? 
Šikanu kvůli víře jsem zažil už na základní škole 
v druhé polovině padesátých let minulého století, 
pocházím z „kádrově problematické“ rodiny, takže 
jsem měl dost obranných látek a věděl jsem, že to 
jednoduché nebude. Ta doba prostě byla taková. 
Na fakultě jsem patřil k nejlepším studentům, ne 
proto, že bych byl šprt, ale prostě jsem všechno 
se zájmem hltal. Dva roky jsem studoval bez pro-
blémů. Pak jsem ale nedostal státní souhlas ke stu-
diu, protože jsem organizoval mezi mladými lidmi 
v církvi petici proti odnětí státního souhlasu na-
šemu biskupovi, kterého jsme všichni zbožňovali. 
Šel jsem s těmi podpisy na Ministerstvo kultury, 
v naivní představě, že změníme předem připravený 
plán na jeho odstavení a nahrazení kolaborantský-
mi figurami. Na fakultě jsem studoval bez státního 
souhlasu ještě téměř celý třetí rok především díky 
prof. Mánkovi, novozákonnímu biblistovi, který 
by mě byl býval rád viděl na své katedře, a para-
doxně také díky doc. Salajkovi, který sice patřil 
k tzv. „prorežimním“ postavám, ale nějak mě měl 
rád, byl férový a nechtěl se smířit s tím, že bych 
musel odejít. Pak to všechno ale udal jeden kolega 
student a musel jsem rychle zmizet. Ve studiu jsem 
pak pokračoval už tajně pod vedením otce biskupa 
Augustina.
Na kněze jsem byl vysvěcen „nekanonicky mla-
dý“, protože otec biskup měl informace, že zřejmě 
půjde do vězení, a tak chtěl zajistit duchovní služ-
bu pro věřící, kteří se nesmířili se státními zásahy 
do církve. Už při kněžském svěcení, které se sice 
ještě konalo v tehdejší katedrále ve Varnsdorfu, 
ale za zavřenými dveřmi, nám všem bylo jasné, že 
budeme působit tajně, že státní souhlas nedostane-
me. Otci biskupovi ho pár měsíců poté odebrali. 
Na roky podzemní služby dnes s odstupem času 
vzpomínám s láskou a vděčností. Bylo to dobro-
družství, občasné dotknutí se mučednictví při vý-
sleších, k nimž patřila i brutalita zástupců moci, 
při osmačtyřicetihodinových zadrženích o hladu 
a žízni, při domovních prohlídkách, ale to mě spíš 
posilovalo a dávalo nový rozměr mému kněžství.
Občas docházelo k hodně komickým situacím. Měl 
jsem v té době samozřejmě „napíchnutý“ telefon, 
což bylo nepříjemné, ale člověk si asi nakonec 
zvykne na všechno. Když mě jednou volal jeden 
starší bratr z církve a začal mluvit o věcech, kte-
ré nebyly pro cizí ucho, řekl jsem mu do telefonu 
několikrát něco jako „Pamatuj na Bretschneidera“. 
Při jednom z dalších výslechů se mě pak vyšetřova-
tel ptal na to, zda je Bretschneider holandský agent, 

kterému předávám nějaké informace. Ti soudruzi 
asi neznali Osudy dobrého vojáka Švejka… 
V té době jsem mimo jiné pracoval také u Do-
pravního podniku hl. m. Prahy jako řidič tramvaje 
a protože mně samozřejmě dali noční službu na 
Štědrý den, nabídl jsem skupině našich věřících, že 
můžeme mít půlnoční mši v tramvaji. Na tu noční 
službu jsem si vedle termosky s kafem vzal i obět-
ní dary a biblické texty, ostatní texty jsem znal 
zpaměti anebo je improvizoval. Byla to noční dva-
advacítka, která měla kolem půlnoci přestávku asi 
20 minut na konečné na Bílé Hoře. Po cestě noč-
ní Prahou postupně nastupovali naši lidé, a když 
v  Břevnově už vystoupili poslední „normální 
cestující“, byla tramvaj naše. Začátek bohoslužby 
proběhl za jízdy a pokračovali jsme na konečné. 
Když jsme s menším zpožděním odjížděli z Bílé 
Hory, ještě jsme si společně zazpívali „Narodil se 
Kristus Pán“ a byli jsme šťastni…

V roce 1989 byla Starokatolická církev 
v nedobrém stavu. Převzal jsi ji takřka na 
„nulovém bodě“, možná v „minusu“. Jaký to 
byl pocit a jaké byly tvé první kroky v čele 
církve? Souvisí s tím tvé biskupské heslo 
z Pavlova listu do Filip 4, 13: „Všechno 
mohu v Kristu, který mi dává sílu“? 
Koncem roku 1989 bylo to prorežimní takzvané 
„vedení církve“ asi v takovém stavu jako Jakešova 
KSČ. Jejich styl „Po nás potopa“ ovšem zpomalil 
rozvoj církve na počátku devadesátých let, stejně 
jako intriky těch členů kléru, kteří si z minulého re-
žimu přinesli krycí jména. Přesto jsme dokázali být 
první církví, která se zcela vypořádala s kolaborací 
s minulým režimem tak, jak to naznačila Synoda 
obnovy. Bohužel naše snahy brzdilo i naprosté ne-
porozumění naší situaci ze strany některých před-
stavitelů sesterských církví z druhé strany železné 
opony. Byl to možná těžší zápas než v době norma-
lizace, protože to bylo ještě absurdnější. 
Moje první kroky v čele církve byly poznamenány 
její nouzí materiální i duchovní. Obojí se dá zdán-
livě překonat osobním nasazením, chceš-li oběta-
vostí, ale bez Boží pomoci by každé, i sebevětší 
úsilí bylo marné. Ta věta z listu sv. Pavla, která 
se mi později stala biskupským heslem, mi přišla 
jako odpověď jedné noci, kdy jsem přes vyčerpání 
nemohl spát a v modlitbách úpěnlivě prosil Pána 
o sílu a pomoc.  

Všechno dobře dopadlo. Pod tvým vedením 
se ustálily poměry v církvi, opravily se kos-
tely, některé přibyly, včetně katedrály. Z tvé 
iniciativy má dnes církev krásné ústředí 
v Praze 6. Přibyly farnosti a v současnosti 
jsou takřka všechny obsazené. Sám jsi 
vychoval a zformoval několik kněží. Z tvé 
iniciativy má Starokatolická církev vlastní 
misál a další liturgické knihy. Vykonával jsi 
i službu ordináře pro zdejší anglikány.  Máš 
z této tvé aktivity nějaké postřehy či zážit-
ky, o které by ses chtěl podělit?
Když se ohlédnu zpátky na uplynulé čtvrtstoletí, 
byla to pro mě doba podobná sprintu, mnoho úko-

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
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lů, povinností, plánů a předsevzatí. Moti-
vace byla jasná: živé, radostné a otevře-
né církevní společenství. Nakolik se to 
podařilo, ukáže čas a posoudí náš Pán. 
Život v plném nasazení mně ale vždycky 
vyhovoval. Zážitků i postřehů je mnoho, 
mezi mnoha radostnými bych samozřej-
mě našel i pár dost hořkých, ale to všech-
no patří k životu.
„Naši čeští anglikáni“ a spolupráce 
s nimi je prvním opravdu odvážným 
krokem k realizaci full communia, které 
přinesla Bonnská dohoda z roku 1931.  
O tom, že to není úplně jednoduché, 
a že naše praxe nemusí být úplně kom-
patibilní, svědčí fakt, že k Church of 
England patří dvě křídla: High Church 
a Low Church. Jedna je na můj vkus až 
tridentsky přezlacená a druhá evange-
likální. Prvním farářem Starokatolické 
farní obce pro věřící anglického jazyka 
byl kněz té druhé skupiny. Při přijímacím 
pohovoru velmi upřímně řekl: „Já vím, 
že moje chápání svátostí není stejné jako 
vaše, ale kvůli vám jsem si pořídil tuniku 
a štolu“. Nakonec při společné bohosluž-
bě pro jistotu klekal mnohokrát víc, než 
je u nás zvykem.

Starokatolická církev, ač počtem 
členů nepatří k největším, je dnes 
nepřehlédnutelnou součásti 
české ekumenické scény. Sám jsi 
zastával řadu významných funkcí 
v Ekumenické radě církví. Jaký je 
tvůj pohled na českou ekumenic-
kou scénu? V čem je spolupráce 
jednotlivých denominací dobrá a co 
dosud vázne?
Starokatolictví je svým založením výraz-
ně ekumenické, takže hranice mezi jed-
notlivými denominacemi nevidíme jako 
nepřekonatelné a nemocí denominační 
samospasitelnosti jsme nikdy netrpěli. 
Já osobně jsem vděčný za ekumenické 
hnutí, protože poznávání jednotlivých tradic mě 
duchovně obohatilo a díky tomu jsem našel něko-
lik dobrých přátel, a to nejen v nejvyšších patrech 
české ekumenické scény. Můj pohled na ni je lás-
kyplný a optimistický. 
Paradoxně asi nejlepší spolupráce se odehrála 
v době, kdy jsme společně usilovali o vyřešení 
ekonomických vztahů se státem a pak jakoby se 
na čas vyčerpaly síly i silná témata. Myslím, že 
před českou ekumenou je stále ještě úkol aspoň 
dosáhnout vzájemného uznání křtu pro všechny 
církve – tak jak je to v jiných evropských zemích. 
Můj sen o osmém opravdu ekumenickém koncilu, 
kde všichni všechny požádají o odpuštění a sjed-
notí se na společném slavení Eucharistie, asi za-
tím zůstane snem, i když jsem jeho splnění tiše 
a neoficiálně už párkrát zažil, zejména v podzemí. 
Možná nám ta blízkost ve společném ohrožení tro-
chu chybí.

Především tvou zásluhou je Starokatolické 
církev nepřehlédnutelná i ve veřejných 
médiích. Jaké jsou tvé postřehy z činnosti 
na tomto poli?

Myslím, že mediální obraz církve je – ať chceme 
nebo ne – dost důležitý. Už jsem víckrát zažil, že 
mě lidé vyhledali proto, že o naší církvi slyšeli, 
viděli nebo četli v médiích. Rozhlas, televize, in-
ternet jsou dobré prostředky evangelizace a misie. 
Samozřejmě prozradí, zda nositel zvěsti má co říci, 
nebo je to anticharismatický strýc papaláš. Taky by 
se asi ve veřejných médiích neměla preferovat vět-
šinovost ani záslužnost a funkce. Někdy si kladu 
otázku, zda jsou tu náboženské redakce pro církve, 
nebo je to naopak, tedy jaký signál vydáváme naší 
většinou sekulární společnosti. 

Jaké jsou tvé zkušenosti na mezinárodním 
poli. V rámci Utrechtské unie i v širších 
ekumenických vztazích? 
Na mezinárodním poli jsme (jak už jsem naznačil) 
byli zpočátku přijímáni diplomaticky řečeno „s ve-
likou opatrností“. Tehdejší představitelé starokato-
lických církví neměli vůbec představu o tom, co se 
tu za těch téměř 20 let dělo a v jakých podmínkách 
jsme pracovali. Navíc měli jen zkušenost s těmi, 
kdo do zahraničí směli vyjíždět, a to byli lidé od-
daní režimu, vesměs agenti StB. To, že se vztahy 

měnily, je zásluhou dlouholetého místo-
předsedy Synodní rady Josefa Königa 
a tehdejšího vídeňského biskupa Bern-
harda Heitze. To už je ale dávná historie. 
Dnes je naše církev mezinárodně uzná-
vána. Z českých biskupů jsem byl zatím 
nejvíckrát mezi třemi hlavními konse-
krátory při svěcení nového biskupa, což 
není určitě moje zásluha, ale vnímání 
naší církve v Utrechtské Unii. 
A pokud jde o širší ekumenické vztahy, 
velmi mě oslovilo setkání s papežem 
Františkem, který přijal v říjnu 2014 
v soukromé audienci starokatolické 
biskupy a jejich doprovod. Jeho milé, 
vřelé a skromné vystupování je velmi 
působivé.

Starokatolická církev je otevřeným 
společenstvím. Líbí se mi, že tu 
chce být i pro ty, kdo nejsou jejími 
členy. Jak na to veřejnost reaguje?
Atmosféra otevřenosti je samozřejmě 
většinou přijímána a oceňována. Je to 
něco, co k naší církvi patří. Myslím, že 
každá církev by měla být otevřená pro 
všechny, nejen pro své členy, protože 
každá je částí jedné svaté, všeobecné 
a apoštolské Církve a ta všeobecnost nás 
zavazuje. Této otevřenosti nás učí naše 
eklesiologie. Pokud jde o eucharistic-
kou pohostinnost, pak ona pramení z vě-
domí, že nejsme vlastníci této svátosti, 
že sám Pán je hostitelem, a že jeho po-
zvání je třeba akceptovat. Opakujeme-
-li při slavení eucharistie Kristova slova 
„Vezměte a jezte (pijte) z toho všichni“, 
pak je musíme brát vážně. Proto jsou ke 
stolu Páně zváni všichni, kdo jsou po-
křtěni, věří v Kristovu přítomnost v této 
svátosti a litovali svých hříchů. 

Podle Ústavy církve musí biskup 
v 65 letech odejít z aktivní služby. 
Není to škoda? V tomto věku může 

člověk udělat ještě spoustu práce. 
Nevím, zda je to škoda a pro koho je to škoda. 
Sám jsem tu věkovou hranici navrhl v době, kdy 
mi bylo padesát. Nebylo mým životním cílem stát 
se biskupem, a když jsem byl zvolen, nechápal 
jsem to jako kariérní postup, ale jako velmi těžký 
úkol, kterému je třeba obětovat mnohé. Nedovedu 
si však představit svůj život bez kněžské služby, 
v níž mohu odvést ještě mnoho práce, dá-li Pán. 
A že už mi není dvacet ani čtyřicet? Znám v círk-
vích a nejen v nich víc mladých starců než naopak.

Tvá služba Bohu a lidem zdaleka není 
u konce a máš před sebou hromadu úkolů. 
Ale i tak máš za sebou bohatý život, nabitý 
zážitky. Většinou krásnými, i když asi ne 
vždy. Bylo by toho na pořádnou knihu. Neu-
važuješ o sepsání pamětí?
Ještě nemám ten správný odstup, možná tím, že si 
ten věk zatím nechci připustit a taky, že některé 
věci zatím neumím vložit do správných souvislos-
tí…. Máš pravdu, možná bych měl začít, dokud si 
něco ještě pamatuji…

Otázky kladl Vladimír Němec
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Plzeň

Program
13.10.2017
16:00   Prohlídka pivovaru Pilsner Urquell (určeno pro zahraniční hosty)

(vstupné platí účastníci přímo v pivovaru)
20:00   vigílie (rev. Jaroslav Kratka) Kostel Nanebevzetí Panny Marie,  

 Františkánská 11, Plzeň

14.10.2017
08:30   Sraz účastníků investitury a jejich registrace 

Všichni zaregistrovaní účastníci investitury obdrží jmenovku. Bez ní 
nebude nikomu umožněno se investitury zúčastnit!

Hotel   Continental, Zbrojnická 8, Plzeň
09:15   Občerstvení
09:40   řazení průvodu
09:50   Průvod do kostela Nanebevzetí Panny Marie
10:00   Ekumenická bohoslužba s investiturou
12:15   Odchod do hotelu Continental
12:45   Předání čestných diplomů a řádových dekretů
13:00   Galaoběd s přípitkem
14:00   Galakoncert – první část
14:30   Presentace Hospice sv. Lazara v Plzni 

Presentace činnosti plzeňské komendy
14:45   Galakoncert – druhá část
15:15   Závěrečný přípitek a modlitba

15.10.2017
10:00 Návštěva Muzea církevního umění

P. Antonio Francisco 
Jose Rivas Gonzáles, 
OSA 

6. 5. 1968 – 1. 8. 2017

P. Antonio Rivas Gonzáles, OSA, letos 
oslavil 25. výročí kněžské služby a dva-
cet let svého působení v České republice. 
Byl převorem a farářem ve farnosti sv. 
Tomáše v Praze na Malé Straně. Kromě 
teologie vystudoval též filologii a na 
FFUK dokončoval obor tlumočnictví 
a překladatelství. Do španělštiny přeložil 
například Nerudovy Povídky malostran-
ské či některé knihy profesora Mons. 
Tomáše Halíka. P. Antonio se ve volném 
čase věnoval podmořskému potápění, 
během něhož 1. srpna zemřel. Otec An-
tonio byl naším blízkým přítelem a příz-
nivcem našeho Řádu.  redakce

investitura Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského
velkobailiviku české republiky    
13. – 15. října 2017

Akce našeho LAZARIÁNSKÉHO SERVISU: V nedávné době se nám 
podařilo předat již jedenáctý komplet výpočetní techniky potřebným, 
i když bez tiskáren. Na těchto akcích se účastní nejen většina členů obou 
pražských komend, ale i naši spolubratři z Německa. Domov v Terezíně 
dostal 1 kus, sluchově postižení 2, skauti 3 (z toho jeden notebook), růz-
né spolky komunitního bydlení pro psychicky postižené 5 (z toho jeden 
notebook). Z toho bylo pět počítačových skříní od německého spolubratra 
Finty a v některých případech ještě s dalším zařízením výpočetní techniky. 
V současnosti máme připravené ještě dva komplety, ale bez skříní, které 
intenzivně sháníme.
Poslední dobou se republice lépe daří, ale pro problematickou legislativu 
neřeší investice, ale štědře rozdává, a to i postiženým. Dříve byla např. 
velmi dobrá spolupráce s domovem v Terezíně, ale poslední dobou již nic 
nepotřebují. Jejich zakladatelem je pražský magistrát, stejně tak jako měst-
ské knihovny. Ta má vyřazených asi 30.000 knih a rozdává jakýkoliv počet 
vždy jen za jednu korunu. Zprostředkoval jsem jejich spolupráci a ve skla-
du vybrali knihy dle jejich přání, ale nakonec z toho nic nebylo. Podobně 
to bylo s německými spolubratry, kteří jim nachystali věci dle dohody, ale 
i z této akce rovněž sešlo. Ze stejného důvodu slábne i naše spolupráce se 
společností LORM pro hluchoslepé. 
Nad touto záležitostí se budeme muset společně zamyslet a přizpůsobit se 
stávající situaci a najít nová působiště pro naši činnost.   PJ


