ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA

Vzpomínka na Maura Verzicha, OSB

V příštím roce, na svátek našeho řádového patrona Sv. Lazara Jeruzalémského, si připomeneme
nedožité sté výročí narození významného činovníka
Českého velkopřevorství v exilu – řádového preláta,
opata Maura Verzicha, OSB.
Opat Maurus se narodil v Kostomlátkách 17. prosince 1911. Slavné sliby složil 15. srpna 1933, vysvěcen na kněze byl 18. září 1938. Emauzským opatem
byl zvolen 8. června 1946 a opatskou benedikci přijal
28. července 1946. Ještě před komunistickým převratem předvídal poúnorový vývoj a odešel do Itálie. Žil
v opuštěném opatství Sassovivo (nyní zde sídlí komunita malých bratří Charlese de Foucaulta). Od prosince
1965 komunita emauzských benediktinů v exilu přesídlila do bývalého kapucínského kláštera za hradbami
Norcie (Nursie), rodiště sv. Benedikta. Komunitu tvořili
opat Maurus Verzich, OSB, který zřejmě jako jediný
Čech se zúčastnil všech čtyř zasedání II. Vatikánského
koncilu, P. Cyril Stavěl, P. Vojtěch Engelhart, OSB.
Z Čech se podařilo utéci ještě bratru Simeonovi Starému. Později se podařilo také utéci bratřím Kosmovi a
Damiánovi Berkovým a P. Bernardu Klenerovi, Leovi Ge
a P. Řehoři Teclovi.
Otec Maurus přeložil řadu teologických pojednání,
ale byl také tak dobrý latiník, že uměl vyprávět v latině
i vtipy. Opat Maurus Verzich v roce 1969 rezignoval
na funkci představeného v klášteře Santa Maria delle
Grazie v Norcii a na svou funkci opata - prezese Slovanské benediktinské kongregace. Své narozeniny slavil
společně se zesnulým kardinálem Tomášem Špidlíkem,
který se narodil přesně o osm let později.
V sedmdesátých letech odešel otec Maurus do Říma
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„Hle, ve své dobrotě nám Pán ukazuje cestu
k životu. Opásejme si tedy bedra vírou a
konáním dobrých skutků a pod vedením
evangelia se vydejme po jeho stezkách,
abychom si tak zasloužili patřit na toho,
kdo nás povolal do svého království.“
(Z úvodu do řehole sv. Benedikta)

ke sv. Pavlu za hradbami, r. 1974 stal řádovým prelátem českého exilového velkopřevorství a řadu let se
významně podílel na jeho budování. Později předal svoji
řádovou funkci
otci opatovi Anastázu Opaskovi,
odešel k benediktinům-olivetánům
do Florencie, kde
27. srpna 1992
zemřel a byl pohřben.
R. I. P.
-red-

Obr. nahoře:
Emauzský opat Maurus
Verzich, OSB, předává dne
15. 12. 1965 svatému Otci
Pavlu VI. pamětní medaili
sv. Benedikta. Dále jsou zde
(zleva): P. Cyril Stavěl, OSB,
P. Vojtěch Engelhart, OSB
a Leo Ge

