
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ČESKÉHO VELKOBAILIVIKU

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO
ZA ROK 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUMANITÁRNÍ PRÁCE

Byla dokončena rekonstrukce kostela sv. Michala ve Stráži nad Ohří.Ve spolupráci se 
zastupitelstvem města Vysoké Mýto byla zajištěna dotace na dostavbu hospice "Smíření" v 
Chrudimi. Členové komendy sv. Zdislavy se starali o postižené a bezdomovce v " Naději" ve 
Vysokém Mýtě. Karlovarská komenda přispěla na charitativní činnost farnosti Ostrov nad 
Ohří. Jihočeská delegace shromáždila vybavení potřebné pro zdravotnické dozory, lékárny, 
zdravotnické a záchranářské materiály, reflexní vesty a nosítka. Uskutečnila také povánoční 
posezení pro pacienty LDN v nemocnici Vimperk. Plzeňská komenda uskutečnila sbírku pro 
nadaci " Lidé bez přístřeší". Plzeňská komenda ve spolupráci s Vincentinkami z Velešína 
sbírala poštovní známky, mince a telefonní karty, které byly zasílány benediktinskému 
klášteru v Münsterschwarzbachu pro kompletaci a prodeji pro chudé. Velitel komendy sv. 
Zdislavy pořádá každý týden bezplatný výcvik plavání pro vozíčkáře a jinak postižené děti.

Hospice a dům seniorů fungují jako samostatná občanská sdružení, která jsou svázána s 
Řádem pouze personálně.

DUCHOVNÍ ČINNOST

Komenda sv. Anežky české zorganizovala zádušní mši za velkopřevora hraběte Kinského v 
chrámu Matky Boží před Týnem.
. Dne 27.března se konal pohřeb řádové dámy Věry Šigutové, DCLJ, která zesnula v našem 
hospici. Pohřební obřady vykonal řádový kaplan P. Jiří Kusý SChLJ a jménem Řádu se 
zesnulou se rozloučil doc. Zdeněk Trefný KCLJ. 
Delegace Řádu se zúčastnila kněžského svěcení Mgr. Vinše.
V listopadu byla sloužena bohoslužba za zemřelé členy řádu v kapli sv. Maří Magdaleny 
o.Mgr. Vinšem.
 Na Zelený čtvrtek se členové komendy sv. Anežky České sešli na Petříně na ekumenické 
Křížové cestě.

Členové pražské komendy a komendy sv. Anežky České se zúčastnili vzpomínkové slavnosti 
u sarkofágu císaře Karla IV. Lucemburského v chrámu sv. Víta a následné bohoslužby v kapli 
sv. Václava, kterou celebroval kardinál Mons. Vlk.

Při znovuotevření námi zrenovovaného kostela ve Stráži nad Ohří byla sloužena slavnostní 
mše, kterou celebroval litoměřický emeritní biskup Mons. Josef Koukl. Mše se zúčastnil i 
duchovní protektor Řádu J.B. patriarcha Řehoř III  a duchovní církve husitské, českobratrské, 
evangelické, pravoslavné a anglikánské. Mše byla přenášena křesťanskou televizí Noe ( síť 
Telepace).

Na vysvěcení nového ikonostasu v pravoslavném kostele sv.Václava v Litoměřicích, kde 
spolu s metropolitou českých zemí a Slovenska Kryštofem koncelebrovali bohoslužbu i 
kaplani Řádu  arcibiskup michalovský Jiří SChLJ a archimandrita Martin Krupica SChLJ, se 
zúčastnila delegace Řádu vedená velkobailivem.



Tři členové našeho Řádu byli pozváni na bohoslužbu v chrámu sv. Víta, kterou sloužil Svatý 
otec Benedikt XVI. Na ekumenické setkání s ním byl pozván rev. Kratka,SChLJ který obdržel 
i pamětní medaili.
Na řádový den - svátek sv. Lazara byly slouženy mše - pro pražskou komendu a komendu sv. 
Anežky České v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, pro komendu sv. Zdislavy v kapli 
děkanství ve Vysokém Mýtě, pro jihočeskou delegaci v kostele Navštívení Panny Marie ve 
Vimperku, pro plzeňskou komendu v kapli hospice sv. Lazara v Plzni (zúčastnil se i biskup 
Mons. Radkovský)

Brněnská delegace uspořádala vzpomínkovou bohoslužbu  na zakladatele Slavkovského 
setkání smíření, chev. J. Šťastného, KLJ ve farním chrámu ve Slavkově u Brna, které se 
zúčastnili členové všech komend moravského bailiviku v čele s velkobailivem prof. Blumou a 
moravským bailivem dr. Pořízkou.

Poněvadž duchovní protektor Řádu  J. B. patriarcha Řehoř III. byl předsedou pontifikální 
komise pro Rok sv. Pavla, zúčastnila se velmi početná delegace zakončení tohoto roku v 
chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mši celebroval Mons. Vlk a evangelium bylo čteno v 
aramejštině. Při této příležitosti jsme se také setkali s velvyslankyní Syrské republiky v ČR.

V kostele sv. Ducha ve Všerubech byla slavena za účasti členů plzeňské komendy a jihočeské 
delegace stříbrná svatba manželů Krejčíkových.

Lazariánský servis uspořádal zádušní mši v jezuitském kostele sv. Ignáce v Praze za 
zemřelého člena servisu JUDr. Jana Wonklera.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

Zástupci ČVB se zúčastnili investitury v Metách,investitury v Mohuči, sjednocovací 
investitury v Postupimi a investitury v Heilsbronnu. Na této investituře byli povýšeni na OLJ 
dr.František Hynek, Tomáš Medek a David Miřejovský ml.
Investitury ČVB v Ostrově nad Ohří se zúčastnily delegace z Maďarska ( spolupořadatel), 
Rumunska, Slovenska, Německa, Francie, Belgie, Makedonie, Rakouska a Nizozemí. 
Na žádost švýcarské jurisdikce, která nemá řádového kaplana, svolil velkobailiv, aby Mgr. 
Vinš, AChLJ, který dělá v Basileji doktorát teologie, po dobu svého studia zajišťoval 
duchovní službu pro švýcarský velkobailivik. Zůstává však členem ČVB.

MEZIŘÁDOVÁ SPOLUPRÁCE

 Na pozvání Řádu sv. Huberta se členové velkobailiviku zúčastnili loveckých mší v katedrále 
sv. Víta v Praze a v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni i slavnosti hubertského řádu na Kuksu. 

Na pozvání velmistra Rytířského řádu sv. Václava zúčastnil se velkobailiv investitury tohoto 
řádu v Hejnici. Řada členů velkobailiviku se zúčastnila i benefičního koncertu ve 
Valdštejnské zahradě, který tento řád pořádal pro podporu evropských dětských domovů.

Plzeňská komenda se zúčastnila vzpomínkové akce ke 150. výročí úmrtí knížete Metternicha 
v Plasích.



AKTIVITY ŠPITÁLNÍKA

Pro osm nemocných zajistil specializovanou péči. Pro jednu pacientku zajistil zdravotní 
pomůcku. Kardiologovi, se kterým odmítaly zdravotní pojišťovny uzavřít smlouvu, 
zprostředkoval její uzavření a tím mu umožnil dále pokračovat v aktivitě.
Spolupracoval s hospicem sv. Jana Nepomuckého v Prachaticích. Zdravotní a řádová sestra 
Anežka z tohoto hospice získala  v celostátní anketě prestižní titul " Sestra roku

LAZARIÁNSKÝ SERVIS

Lazariánský servis českého bailiviku organizuje celoroční program " Školička pro seniory", 
který seznamuje seniory s prací na internetu a pořádá pro ně počítačové a jazykové kurzy, 
přednášky a kurzy vedou lektoři servisu. Lektoři přednášejí také v řadě domů důstojného stáří 
na různá témata od zdravotnictví až po kulturu.  Pani Ivana Burešová pravidelně pomáhá v 
domě odpočinku diakonátu v Krabčicících pod Řípem. 

Spolu s Řádem Maltézských rytířů Lazariánský servis pořádá pro seniory kvartální pochody 
za poznáním historických památek (keltské opidum na Závisti, klášter cisterciáků ve 
Zbraslavi, zámek Aula Regia, nejstarší církevní památka v Čechách na Budči, rotunda sv. 
Petra a Pavla, přemyslovská stezka a kostel sv. Klimenta na Levém Hradci a další).

Členové servisu se také zúčastnili pietní vzpomínky u Památníku obětem komunismu v Praze 
na Újezdě.

Lazariánský servis uspořádal tábor pro mládež ve snaze motivovat mladé lidi k dobrovolnické 
službě. Hlavním garantem byl náš Řád.

Lazariánský servis moravského bailiviku uspořádal 7 veřejných kulturních vystoupení v 
domovech seniorů. Pro 52 handicapovaných pacientů zajistil dva ozdravné zájezdy do 
Chorvatska. I nadále celoročně provozuje půjčovnu zdravotnických pomůcek pro 
handicapované

Lazariánský servis brněnské delegace organizuje jazykové a počítačové kurzy pro děti ze 
sociálně slabých rodin.

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU SV. LAZARA

Společenství pokračovalo v budování studní ve východním Kongu. Přispívá rovněž na hospic 
v  Kongu a na 4 sirotky ve Rwandě. Kromě finanční pomoci našim dvěma hospicům v Praze a 
Plzni finančně pomáhala i Společnosti sv. Vincence z Pauly, Křesťanské mezinárodní 
solidaritě a augustiniánskému řádu. 

KOMISE PR

Podařilo se vydat pouze 2 čísla čtvrtletního Bulletinu vzhledem k tomu, že postulant Tomáš 
Coufal, který doposud výrobu zajišťoval, ztratil zaměstnání a výrobu se nepodařilo jinak 
zajistit.
Webová stránka fungovala celkem dobře, byla však několikrát napadena viry a hackery. Stále 
je problém s fotogalerií na webu, který bude řešen v roce 2010.



ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Na investituře v Ostrově nad Ohří byli přijati do Řádu: Dáma Jana Lorenz, Mgr. Jan Uhlíř, 
Bc. Richard Andrle, Petr Dolejš, Mikuláš Krejčík, dáma ThDr. Libuše Pipková a otec Mgr. 
Petr Vinš.

Na investituře v olomouckém dómu sv. Václava byli přijati do Řádu dáma doc. Jana 
Burešová, doc. Wilken Engelbrecht, Libor Gasparovič, dáma doc.Yvona Hrčková a Stanislav 
Zajíc. Dáma Sonja Helena Forsten, OLJ byla převedena se souhlasem mezinárodního 
sekretariátu Řádu ze švédské jurisdikce do ČVB. Prof. Miloš Trapl byl povýšen na KLJ a 
zároveň byl jmenován komturem nově utvořené olomoucké komendy.

Dr. Pauli, KLJ požádal, aby byl ke konci roku 2010 převeden mezi neaktivní členy.

Počet členů jednotlivých komend k 31.12. 2009:

Pražská komenda 12
Komenda sv. Anežky České 10
Plzeňská komenda 9
Karlovarská komenda 9
Komenda sv. Zdislavy 8
Prostějovská komenda 6
Olomoucká komenda 7
Brněnská delegace 3
Jihočeská delegace 5 (postulanti)

Český velkobailivik celkem 69

DALŠÍ AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH KOMEND

KARLOVARSKÁ KOMENDA

Komenda dokončila tříletou opravu zničeného kostela ve Stráži na Ohří, který je nyní opět ve 
službě církvi a patří k nejhezčím barokním kostelům diecéze. Celková hodnota díla je 360 000 
euro. Kostel bude zároveň sloužit jako řádová kaple karlovarské komendy. Komenda v něm 
zorganizovala také dva koncerty a jedno adventní setkání.
Komenda připravila plány na vybudování Domova seniorů s pečovatelskou službou.
Jednotliví členové se zúčastňovali charitativních akcí římskokatolické farnosti v Ostrově nad 
Ohří.

KOMENDA  SV. ANEŽKY ČESKÉ

Většina členů komendy se angažuje v práci v hospicu Štrasburk v Praze-Bohnicích. Komenda 
podporuje také 2 sirotky ve Rwandě prostřednictvím Společenství pomocníků Řádu sv. 
Lazara. 
JUDr. Tomáš Kordač vede jménem Českého velkopřevorství dva soudní spory proti 
disidentům z Orleánské obedience.
Pro děti z Dětského domova na Hoře sv. Kateřiny byla uspořádána vánoční nadílka. 



PLZEŇSKÁ KOMENDA

Členové komendy se angažují v práci v Hospici sv. Lazara v Plzni. Pět členů se zúčastnilo 
Valné hromady Hospice sv. Lazara.
 V průběhu roku bylo zorganizovány tři charitativní sbírky. 

PROSTĚJOVSKÁ A OLOMOUCKÁ KOMENDA

Jako každý rok uspořádala prostějovská komenda koncert Jožky Černého pro seniory a 
handicapované z prostějovského okresu. Koncertu se zúčastnilo přes 500 lidí. Čestným 
hostem byl metropolita moravský a olomoucký arcibiskup Mons. Graubner.

Byla zorganizována prohlídka zámku Rájec u Blanska, kde všechny účastníky provedla 
osobně hraběnka Marie Salmová.

Velkobailiv prof. Bluma a moravský bailiv dr. Pořízka byli přijati na radnici starostou  a 
vícestarostou Prostějova. Na jednání se diskutovala možnost vytvoření hospice v tomto městě.

KOMENDA SVATÉ ZDISLAVY

Na vyhlášení " Ceny města Vysoké Mýto" bylo pozváno 9 dětí z Dětského domova Holice. 
Zúčastnily se nejen kulturního programu, ale i závěrečného rautu. Měly i setkání s 
europoslankyní Janou Bobošíkovou. 
Komenda zorganizovala kulturně- poznávací pouť  kolem řeky Novohradsky.
Pro děkanský kostel sv. Vavřince byl zhotoven oltářní obraz Vysokého Mýta a předán do 
kostela na první adventní neděli.
Komenda připravila plány na opravy kostela sv. Jiřího Mučedníka v Radhošti, kostela sv.Petra 
a Pavla ve Slatině a Domu sv. Josefa pro vysloužilé kněze v Žírci. Pro realizaci staveb budou 
podány žádosti o evropské granty.

JIHOČESKÁ DELEGACE

Členové delegace poskytli celkem 7 dobrovolných odběrů krve a krevní plasmy pro 
humanitární účely. Pro oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnici Vimperk byl darován 
jeden ventilátor. Pro domovy seniorů byla zorganizována sbírka knih, pro dětské domovy 
sbírka knih a hraček.

FINANČNÍ VYČÍSLENÍ

HUMANITÁRNÍ POMOC A DARY V ROCE 2009

Humanitární pomoc v ČR
EURO

Společnost sv. Vincence z Pauly 200,- 
Rada humanitární pomoci 28,- 
LPS 400,- 



Hospic Plzeň 300,- 
Hospic Praha 300,-
Křesťanská mezinárodní solidarita 300,-
Letní tábory dětí z dětských domovů 300,-
Celkem 1828,-

Humanitární pomoc do zahraničí

Augustiniáni 760,-
Studna č. 30 920,-
Zbývající studny 3200,-
Hospic v Kongu 3800,-
Sirotci ve Rwandě 5900,-
Celkem 14580,-

Dary

Ing. Miřejovský na dostavbu kostela 48000,-
Komenda sv. Zdislavy na dostavbu hospice 4000,-
Plzeňská komenda postiženým 384,-
Jihočeská komenda postiženým 224,-
Špitálník dr. Kubíček salesiánům pro sirotky 1960,-
Velkobailiv prof. Bluma křesťanským médiím 96,-
Velkobailiv prof. Bluma postiženým 3040,-
Sponzoring křesťanské televize Noe 2600,-
Celkem 60304,-

R e k a p i t u l a c e

Humanitární pomoc v ČR 1828,-
Humanitární pomoc v zahraničí 14580,-
Peněžní dary 60304,-
---------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m 76712,- € ( ≈ 1 950 000 CZK)

Dary hmotné povahy, jako zdravotní pomůcky, léky, zdravotní materiál, knihy, hračky, 
šatstvo a potraviny, jakož i hodnota osobního bezúplatného nasazení jednotlivých členů při 
službách v hospicích nebo při stavbách (vyhotovení plánů, zajištění všech povolení, stavební 
dozor) nejsou peněžně vyčísleny a nejsou do rekapitulace zahrnuty.

Naděžda Asterová, DCLJ, GCMLJ                                     Prof. dr. Aleš Bluma, D.S.M, KCLJ
                      kancléř                                                                                  velkobailiv



.


