Pamätník cisára Karola I.

Bývalý kláštorný kostol U. L. F. vom Berge
Karmel
v St.
Pölten
a úcta
k blahoslavenému cisárovi Karolovi z rodu
Österreich (pamätný deň 21. október).
Pri príležitosti požehnania kaplnky
blahoslaveného cisára Karola a osadenia
relikvie blahoslaveného cisára spolu
s požehnaním pamätníka zosnulých členov
rádu Radetzky, by mali byť vysvetlené
vzťahy, ktoré umožňujú historické a vecné
spojenie kostola a oslavy požehnania.

pôvodne pochádzala z alemanskej oblasti
pri Bodamskom jazere, usadila sa však vo
Furlánsku. Otec kňažnej-zakladateľky,
Luďovít von Colloredo-Wallsee (†1693),
ktorého rodina bola v roku 1591 prijatá
medzi cisárskych barónov a v roku 1624
medzi cisárskych grófov, spravila kariéru
v cisárskych službách. Vojensky pôsobil
ako
hlavný
veliteľ
delostrelectva.
S kňažnou-zakladateľkou vymrela táto
rodinná línia.
Priženená rodina Montecuccoli, ktorá
patrila k cisárskym grófom pochádzala
z oblasti v okolí Modeny a zásluhou
tridsaťročnej vojny sa usadili v Rakúsku.
Mimoriadny význam mal svokor kňažnejzakladateľky, Raimondo Montecuccoli.
V roku 1625 nastúpil na cisársku vojenskú
službu. Zúčastnil sa bojov proti Švédom
a v bitke pri Lipsku v roku 1631.
V nasledujúcich rokoch bojoval Raimund
v rôznych bojoch (vrátane v Lűtzene v roku
1632 a Nördlingene v roku 1634), čoskoro
bol povýšený na vodcu kavalérie, neskôr na
plukovníka a bol dvakrát vojnovým
zajatcom.

Cisár Karol I. s rádom Zlatého rúna a GrK MTO

1. Karmelitánsky kostol v St. Pölten
a obrana ríše
Bývalý kláštorný kostol karmelitánov v St.
Pölten vďačí za svoju výstavbu (17061712) kňažnej Svätej Rímskej ríše Márii
Antónii Jozefe Montecuccoli, rodenej
grófke Colloredo (1672-1738). Je dovolené,
aby používala obe priezviská, ktoré sa
výrazne podieľali na vojenských úspechoch
ríše, a to mená Colloredo a Montecuccoli.
Mená talianskeho pôvodu nasvedčujú, že
rodinná história nás navádza na Apeninský
polostrov. Rodina Colloredo-Wallsee

Počas švédskeho zajatia v Štetíne v rokoch
1639-1642 napísal Raimund vo veku 40
rokov svoju známu brožúru „Delle
Battaglie“ (O vojne) a ďalšie vedecké
práce. V roku 1644 cisár Ferdinand III.
vymenoval Raimunda za komorného,
poľného maršala nadporučíka a člena
dvornej vojnovej rady.
V nasledujúcich rokoch získal najvyššie
velenie v bojoch proti Francúzom (generál
Turenne), Sasom, Bavorom, Maďarom
a Švédom (generál Torstenson), pričom sa
preukázal ako vynikajúci taktik, najmä vo
švédskych vojnách.
Jeho veľká hodina nastala 1. augusta 1664,
keď sa mu ako vrchnému veliteľovi

cisárskej armády podarilo zničiť osmanskú
armádu na jej ceste do Viedne neďaleko St.
Gotthard-Mogensdorf. Odvtedy smel nosiť
vo svojom erbe cisárskeho orla s dvomi
hlavami Turkov v pazúroch.

postavení, žila už predtým u karmelitániek.
Mala vlastnú časť budovy s oratóriom pre
kostol. Aj napriek tomu, že v roku 1719
kúpila vlastný dom na mieste dnešnej
radnice, prispievala na veľké slávnosti
kláštora a keď prišla cisárska rodina na
návštevu, novicky predstavili kláštor a bola
hosťom pri vyznávaní sestier. Na rakve
kňažnej v kláštornom kostole pri bočnom
oltári v kaplnke zosnulých postavenej
v slávnostnom barokovom štýle, sa
nachádza aj kniežací klobúk.

Erb rodiny Montecuccoli

Jeho syn Leopold Filip, ktorého krstní
otcovia boli cisár Leopold I. a
španielsky kráľ Filip IV., vstúpil taktiež do
cisárskej vojenskej služby a rovnako ako
jeho otec bol povýšený do stavu dedičného
kniežatstva Cisárskej ríše.
Manželstvo grófky Colloredo a kniežaťa
Montecuccoli ostalo bezdetné, čím táto línia
po smrti kniežaťa Leopolda Filipa v roku
1698 vymrela.
Kňažná potom nasledovala svoje povolanie
ako zakladateľka kláštora, aby takpovediac
splodila duchovné dieťa, karmelitánsky
kláštor v St. Pölten, ktorého kláštorný
kostol si od roku 2017 môže uctiť jej
pozostatky.
Zosnulá
kňažná
bola
pochovaná v krypte kláštora v roku 1738,
ale po zneuctení kostola v roku 1782 bola
presunutá do krypty v kláštornom kostole
Walpersdorf, ktorý rovnako ako zámok
patril rodine Colloredo.
V rokoch 1735-1738 strávila posledné roky
života u karmelitániek v St. Pölten. So
všetkou náboženskou vážnosťou a predsa
ako kňažná ríše, ktorá vedela o svojom

Rakva kňažnej-zakladateľky v St. Pölten

Tým sa skončili dve línie rodín Colloredo
a Montecuccoli, ktoré boli dôležité pre ríšu
a aj pre vojenskú obranu. Duchovné dieťa
kňažnej, karmelitánsky kláštor v St. Pölten
mal v roku 1782 definitívne zatvoriť svoje
dvere. Nastal nová doba, v ktorej už nebola
cenená modlitba. Rovnako už nebol priestor
ani pre ideály karmelitánskeho rádu, ktorý
to pocítil zrušením kláštora cisárom
Jozefom II.

2. Blahoslavený cisár Karol z rodu
Österreich - Dolnorakúšan v dnešnom
hlavnom meste Dolného Rakúska

darovaný potomkom tých rodín, ktoré
slúžili aj vojensky cisárskemu dvoru.

Na pozadí tejto historicky dôležitej rodinnej
histórie
kňažnej-zakladateľky
karmelitánskeho kláštora v St. Pölten je
cítiť úctu k poslednému cisárovi z rodu
Habsburgovcov-Lotringovcov. Karol I.
vedome nadviazal na predjozefovskú alebo
starohabsburskú tradíciu svojho rodu.
Napriek krátkemu času, ktorý mal
k dispozícii sa pokúsil revitalizovať aj
jozefínsku úradnícku ríšu, v ktorej jeho
predchodcovia s určitými obmedzeniami
pokračovali, v absolútnej dominancii nad
monarchiou prostredníctvom osobných
rozhodnutí a gest, ktoré nezodpovedali
protokolu alebo obvyklému postupu
ministerských úradov.
Napríklad, 19. apríla 1917, uprostred prvej
svetovej vojny, keď už chudoba
a nedostatok postihli civilné obyvateľstvo,
navštívil cisár Karol I. automobilom a vo
vojenskej uniforme mesto St. Pölten.
Pre nedostatok potravín hrozili nepokoje.
Cisárovo sociálne cítenie a jeho dobré srdce
sa prejavili na tejto návšteve, keď požiadal
ženy pracujúce v továrni na torpéda, aby mu
povedali o svojich trápeniach. O pár dní
neskôr nechal pre tieto ženy priviesť
z Viedne celý vagón zemiakov.
Kňažná-zakladateľka a cisár Karol I. majú
tiež spoločné to, že ich verejné životné
dielo,
založenie
kláštora
kňažnou
a regentská činnosť cisára, nemalo
historické trvanie ani svetové úspechy.
25. októbra 2020, viac ako 103 rokov po
svojej návšteve sa cisár Karol I. vrátil do St.
Pölten. Relikvia jeho tela, teda ex ossibus,
bola osadená v bývalom karmelitánskom
kostole, čo je súčasný rektorátny kostol U.
L. F. vom Berge Karmel. Tento kostol bol

Relikvia blahoslaveného cisára Karola I.

Arcivojvoda Karl Franz Joseph z rodu
Habsburg-Lotringen tu mal svoje pozemské
korene, svoju domovinu, ktorú miloval
a vážil si ju. Narodil sa v Dolnom Rakúsku,
v Persenbeugu v roku 1887, rovnako
v Dolnom Rakúsku, vo vile Wartholz,
dostal správu o vražde arcivojvodu
Františka Ferdinanda a jeho manželky
s oznámením jeho novej funkcie následníka
trónu. V „Kaiserhaus“ v Dolnom Rakúsku
v Badene, sídle vrchného velenia armády za
jeho vlády býval často aj so svojou rodinou.
V roku 1919, na zámku Eckartsau na
Moravskom poli ho postretlo spolu s jeho
rodinou
vyhnanstvo
s následným
odchodom do exilu.

Dolné Rakúsko môže byť hrdé na tohto
„syna“
svojej
krajiny.
V už
bezvýchodiskovej situácii, keď osud
monarchie spečatilo vnútorné úsilie ľudu
prostredníctvom nacionalistickej ideológie
a príliš neskorý náhľad do realizácie
zásadnej reformy spravodlivého poradia
členov ľudu, ale aj dlhou krvavou vojnou,
ktorá vyčerpala všetky zdroje, čo
znamenalo katastrofu pre vojakov na fronte
a pre Hinterland, vojna ktorú už vtedy
nebolo možné vyhrať, vzal Karol ako mladý
panovník vládnutie ako kríž, ktorý sa
podpísal aj na jeho zdraví. Šťastné
manželstvo s princeznou Zitou BourbonParma, rodinný život s ôsmimi deťmi, bolo
pre cisára Karola radosťou a podporou pri
všetkých námahách a prekážkach v jeho
živote.
Dá sa to interpretovať ako ten pravý dôvod
a ponúka kľúč k pochopeniu pre tých, ktorí
vinu na páde monarchie vidia v mladom
veku a v neskúsenosti cisára Karola spolu
s jeho mierne naivnou dobrou vierou
a nedostatkom sily jeho osobnosti v úrade
panovníka? Nie je to príliš ľahké? Prevzatie
dedičstva cisára Franza Josepha, ktorý riadil
osud monarchie 68 rokov by aj skúseného
a silného uchádzača o trón priviedlo až na
hranice možností. Na konci roku 1916 bol
osud monarchie neodvratný.
A predsa, aj napriek komplexným príčinám
Karolovho neúspechu v úlohe cisára treba
vyzdvihnúť jeho ľudské a kresťanské
kvality. Presne o to sa pokúsilo
blahorečenie
v roku
2004.
Nejde
o potvrdenie
štátnických
schopností
a úspechov, ale o potvrdenie cnosti
ľudského života, ktorá sa prejavila aj
v márnom úsilí a v kresťanskom znášaní
a vyrovnaní sa s neúspechom.
Inteligentný,
predvídavý,
ušľachtilý
a srdečný muž viedol monarchiu v rokoch
1916-1918. Iba úradník. Cisárstvo

jozefínského rázu nebolo tak celkom jeho
silnou stránkou. Bol to muž 20. storočia.
Jeho úmyslom bola federálna a spravodlivá
prestavba
monarchie
do
podoby
rovnocenného spolkového štátu s rodom
habsburgovcov
ako
zjednocujúcim
zväzkom. Tým prerástol cez duálnu alebo
pokusnú
formu
monarchie,
ktorá
nepriniesla skutočnú rovnosť národov.
Nanešťastie, aj kvôli zložitým okolnostiam
ostal plán rekonštrukcie monarchie zatiaľ
v zásuvke a až keď bolo príliš neskoro
došlo k tzv. národnému manifestu. Avšak
toto posledné úsilie len prispelo k rozpadu
monarchie. Pre cisára bol charakteristický
výrazný zmysel pre spravodlivosť,
predovšetkým
zmiernenie
sociálnej
nespravodlivosti
a chudoby boli jeho
srdcovou záležitosťou. Koniec koncov,
počiatky novšej sociálnej legislatívy siahajú
k cisárovi Karolovi I., teda dávno predtým
ako tento príklad nasledovali ďalšie štáty.
Uprostred už prehranej vojny, ktorú
vykrvácané národy už takmer nedokázali
viesť, bol Karol I. odvážlivcom volajúcim
po mieri. A to nie len vtedy, keď šťastie vo
vojne nestálo na jeho strane. Bol jedinou
hlavou štátu so skúsenosťami s bojom na
fronte a taktiež opakovane jazdil na južný
front, aby sa stretol s vojakmi. Poznal hrôzy
vojny na vlastnej koži a chcel, aby bol mier
dobrom pre všetkých. Jeho početné
diplomatické úsilie o mier bolo, bohužiaľ,
aj napriek iniciatíve vtedajšieho pápeža
Benedikta XV., neúspešné. Čestný mier
padol za obeť príliš dlhej hre o víťazstvo
a zisk pôdy.
Jeho vlať mu vtedy za nevydarené
nasadenie nepoďakovala. Z exilu vo
Švajčiarsku sa pokúsil znovu nadobudnúť
svoje práva a povinnosti ako korunovaný
kráľ Uhorska. Kvôli zrade sa mu to však
nepodarilo. Tak sa stal ostrov Madeira
posledným miestom pobytu cisárskeho páru

a ich detí. V skromnosti, ale s rešpektom
žila cisárska rodina medzi obyvateľmi
Madeiry. Keďže finančné prostriedky boli
obmedzené, rodina sa v zime nasťahovala
do vlhkej vily nad mestom Funchal, ktorá
bola obývateľná len v lete. Cisár tu ochorel
na ťažký zápal pľúc, ktorému 1. apríla 1922,
vo veku 35 rokov podľahol.
3. Ešte pár riadkov k náboženskému
uctievaniu cisára Karola I.
O veľkej a vznešenej osobnosti cisára
Karola I. možno nájsť niekoľko pozitívnych
ohodnotení od jeho súčasníkov. Jednu
z nich poskytol francúzsky spisovateľ
Anatole France po páde monarchie:
„Medzi štátnikmi našej doby je jediný
čestný, múdry a spravodlivý muž, cisár
Karol z Rakúska. Naše demokracie nemajú
srdce ani porozumenie pre chudobné,
krvácajúce národy. Áno, takýto vládca by
rozumel aj nám.“

Omša pri príležitosti posvätenia relikviára Karola I.

Blahorečenie je viac ako ľudské ocenenie
alebo
úcta.
Precíznym
procesom
cirkevného vyšetrovania, ktorý sa začal už
v roku 1925 na diecéznej úrovni vo
Viedenskej arcidiecéze, počas ktorého sa
hľadali
a zhromažďovali
svedectvá,
výpovede a ďalšie dôkazy, a ktorý potom
pokračoval v Rímskej kúrii od roku 1949 sa
získalo historicky a teologicky veľmi
presné hodnotenie hrdinských činov

Božieho služobníka cisára Karola I (tzv.
positio, oba zväzky so zbierkou
zozbieraných materiálov obsahuje 2650
strán).
V roku 1972 bola otvorená cisárska rakva
v kostole Nanebovzatej Panny Márie vo
Funchale a aj napriek poškodeniu vnútra
rakvy bolo telo pozoruhodne dobre
zachované. Postupne nasledovali ďalšie
kroky k blahorečeniu, kým sa v roku 2003
na príhovor cisára Karola I. neudial zázrak:
Poľská sestra, ktorá dlhé roky viedla
nemocnicu v Brazílii mala roky vážne
problémy s nohami (otvorenie žily), a preto
bola úplne pripútaná na lôžko. Ani po
niekoľkých neúspešných operáciách sa jej
nohy nehojili, vznikali zápaly a spôsobovali
tak silné bolesti. Jeden z jej spolubratov
navrhol, aby sa modlila k Božiemu
služobníkovi Karolovi I. z Rakúska.
Mníška návrh odmietla v prospech
známejšieho svätca. Bolesť a zápal sa však
iba zhoršovali. Nakoniec sa sestra
v zúfalstve modlila k cisárovi Karolovi.
Nasledujúci deň bola úplne uzdravená.
Kvôli
práci
mníšky
v nemocnici
a početným operáciám je jej prípad dobre
zdokumentovaný
rôznymi
lekármi
a sestrami. O zámernom zosmiešňovaní
svedčia rakúske noviny, ktoré tento zázrak
zavrhli a nazvali ako „liek na kŕčové žily“.
3. októbra 2004 pápež Ján Pavol II.
blahorečil cisára Karola na námestí svätého
Petra v Ríme. Mimochodom, z otcovej
strany pochádza pápež zo starého
rakúskeho rodu, jeho otec slúžil ako
dôstojník v cisársko-kráľovskej armáde.
Biskup Dr. Alois Schwarz zo St. Pölten, tej
diecézy, v ktorej cisár Karol začal svoj
pozemský život udelil kongregácii pri
Prandtauerkirche príkaz, aby sa každý
mesiac pred relikviou blahoslaveného
konala biskupmi schválená modlitba za

Rakúsko. Túto úlohu chceme verne
vykonávať, pre našu vlasť vo všetkých
nebezpečenstvách pre ľudí a štát, pre telo
i pre dušu.
„Blahoslavený cisár Karol zomrel v exile
v blízkosti Božieho trónu.“ Tento nápis na
úpätí relikviára blahoslaveného cisára
Karola v rektorátnom kostole v St. Pölten
nám hovorí: V katolíckej viere je láska
svätých, ktorá smeruje k nám a navždy
zostáva a je účinná.
Pretože vo svojich možnostiach konať sú
svätci zahrnutí v Božej všadeprítomnosti.
Ani vzdialenosť času, ani miesto nemôžu
prerušiť alebo bráni láske svätých.
Sprevádza nás až do nášho vlastného
prechodu do živého svetla nášho Boha. Je
na nás, aby sme o túto lásku svätých verne
prosili.
Blahoslavený cisár Karol
Österreich, oroduj za nás!

z rodu

Text: Rektor Prof. DDr. Reinhard Knittel,
2020

Na slávnosti požehnania boli ako čestní
hostia prítomní:
Vojenský biskup Dr. Werner Freistetter
SKKH Karl von Habsburg-Lothringen
Rád sv. Juraja: vicekancelár Dr. Peter
Harold
Rád Radetzky: veľmajster KR Dkfm.
Harry Tomek
Husársky pluk č.5: KR Ernst Kugler
UEWHG: GenMjr iTR Michael Blaha, MSc

Pamätné stĺpy cisára Karola I. a poľného maršála
Radetzkého (vpravo)

Vlajka rádu sv. Juraja pri vstupe

Pohľad na oltár

Predanie relikvie na požehnenie

Čestní hostia

z ľava do prava:
GenMjr iTR Michael Blaha, MSc
Vicekancelár Dr. Peter Harold
SKKH Karl von Habsburg-Lothringen

z ľava do prava:
Najvyšší vojenský kurát: Mag. Oliver Hartl,
Vojenský biskup Dr. Werner Freistetter,
Rektor Prof. DDr. Reinhard Knittel

Vojenský biskup Dr. Werner Freistetter
s relikviou blahoslaveného cisára

SKKH Karl von Habsburg – Lothringen
Rektor Prof. DDr. Knittel
slávnostne odniesol relikviu
vsadil relikviu do pamätného stĺpa
na hodvábnom vankúši na jej miesto
blahoslaveného cisára Karola

Pred obrazom cisára Karola I.:
medaily za statočnosť,
vojenský kríž

Vpravo: Umelec, ktorý
navrhol relikviár

Vojenský biskup pri
vyslovení záverečných
slov požehnani

