
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ČESKÉHO VELKOBAILIVIKU

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO
ZA ROK 2010

HUMANITÁRNÍ PRÁCE

Členové východočeské komendy sv. Zdislavy přispěli na humanitární činnost celkem 
70 000Kč z toho na hospic pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žírci 25 000 Kč, dětem 
z DD Berenika 25 000 Kč, dětm z DD Holice 15 000, dětem z DD z Pardubického kraje 5 000 
Kč, dětm DD Vranice 5 000 a na tisk brožur 5000 Kč.
Karlovarská komenda vypracovala projektovou dokumentaci pro dům s pečovatelskou 
službou v hodnotě 950 000 Kč. Dále ing. Miřejovský věnoval řádovému kostelu sochu piety 
v hodnotě 110 000 Kč a řádovou kroniku v hodnotě 12 000 Kč. 
Komenda sv.Anežky České pokračovala v budování druhého pražského hospicem jehož 
celková hodnota je skoro 90 000 000 Kč, z toho komenda zajistila 6 500 000 Kč, zbytek byl 
financován ze sponzorských darů a ze subvencí úřadu městské části Prahy 4.
Členové jihočeské komendy darovali 20x krev a krevní plasmu, podpořili slavnost posvěcení 
kostela sv. Jiljí v Třeboni částkou 1500 Kč, dětským domovům věnovali 750 Kč.
Plzeňská komenda věnovala Hospici sv. Lazara v Plzni přenosné EKG v hodnotě 32 000 Kč. 
Postiženým povodněmi v severních Čechách byly darovány psací potřeby v hodnotě 2000 Kč, 
občanům v Chrástavě oblečení za 14 000 Kč. Na Fond ohrožených dětí bylo zasláno 5000 Kč, 
na povodňový fond 3000 Kč, na zemětřesení na Haiti 1000 Kč. V řádovém kostele sv. 
Mikuláše byla instalována a vysvěcená socha sv. Lazara v celkové částce 16 000 Kč. Ve 
spolupráci se sestrami Vincentkami byl zaslán jeden balík použitých známek, pohlednic, 
mincí a telefonních karet pro benediktinský klášter v Münsterschwarzachu.
Velkobailiv Bluma poslal 5500 Kč hospici v Žírci, 3800 Kč sdružení hluchoslepých dětí a 
2400 Kč křesťanským mediím. Špitálník Kubíček daroval salesiánům Dona Bosca 
v Pardubicích pro péči o sirotky a sociálně problematickou mládež 84 000 Kč. Pro dva 
kostely v Jihočeské a Plzeňské diecézi zajistil elektronické zabezpečení, v jednom případě za 
8000 Kč a v druhém případě za 12000 Kč.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

Velkobailiv s chotí se zúčastnili celořádové pouti do Santiaga de Compostella. Pouti se 
zúčastnil i jeden člen Karlovarské komendy. Sekretář velkobailiviku se zúčastnil  rakouské 
investitury, naopak vicekancléř rakouského velkobailiviku chev. Strossmaier s jedním členem 
se zúčastnili investitury v Českých Budějovicích. Investitury v Českých Budějovicích se 
zúčastnil i slovenský bailiv chev. ing. Tomčík. Investitury v Budapešti se zúčastnila naše 11 
členná delegace. Na investituře německého velkobailiviku měla účast i delegace 3 členů 
plzeňské komendy a velitel komendy sv. Zdislavy.

MEZIŘÁDOVÁ SPOLUPRÁCE

Při zajišťování humanitární pomoci v Africe spolupracujeme s otci augustiniány.
Řádových hubertských mší svatých se u sv. Víta zúčastnil řádový herold, v Plzni a Třeboni 
plzeňská komenda. Mše svaté a řádové investitury  Řádu sv. Václava v Hejnici se zúčastnil 
sekretář velkobailiviku.

DUCHOVNÍ ČINNOST



Zástupci našeho řádu se zúčastnili celé řady zádušních mší svatých. Podíleli jsme se i na 
ekumenické Křížové cestě na Petříně a na duchovní a vlastenecké pouti, spojené se mší svtou 
na horu Říp.Spolupracovníci Lazariánského servisu se sešli na společné bohoslužbě v chrámu 
Panny Marie Sněžné. Naše delegace se zúčastnila i intronizace nového pražského arcibiskupa 
Mons. Duky. Členové plzeňské komendy se zúčastnili bohoslužby s postulanty  delegace sv. 
Jana Nepomuckého ve Štěnovicích. Členové komendy sv. Zdislavy se zúčastnili svěcení soch 
sv. Floriána a Anděla Strážného administrátorem královehradecké diecése Mons. Kajnekem. 
Komenda sv. Anežky České konala adventní katechezi se mší svatou u sv. Ignáce a postní 
pobožnost v Husově sboru CČSH v Praze-Holešovicích.
Jihočeská, plzeňská a karlovarská komenda konají pravidelné duchovní exercie.
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AKTIVITY ŠPITÁLNÍKA

Kromě běžných aktivit, výše popsaných, zajistil špitálník operační léčbu a dlouhodobou 
hospitalizaci na specializovaném pracovišti pro 64 letou pacientku s velmi komplikovamnou 
léčbou.  Mimo to zajistil pro mladé lidi detoxikační léčbu, která jim pomohla zbavit se 
závoislosti na drogách. Přispěl také 7000 Kč 72 leté staré ženě na opravu jejího automobilu. 
Pomáhal i při zajišťování ortopedických pomůcek a zajišťoval domácí návštěvy pacientů 
s ortopedickými a traumatologickými problémy.

LAZARIÁNSKÝ SERVIS

Lazarisánský servis se v Praze potýká s personální krizí. Chybí zejména zájemci z řad 
mladých lidí. Proto se Lazariánský servis soustředí především na materiální výpomoc tam, 
kde je toho třeba. Finančně podporuje dva sirotky ve Rwandě a na Vánoce zakoupil dárky pro 
děti z dětského domova Hora sv. Kateřiny.



Velmi aktivní je skupina Lazariánského servisu v Kloboukách u Brna pod vedením csr. Lenky 
Korpové, MLJ. Má celou řadu vzdělávacích aktivit pro mladé lidi, spolupracuje s diakonií i se 
skauty.

AKTIVITY INSIGNÁTORA

Byly zajištěny matrice pro výrobu hodnostních křížků a následně vyrobeny i hodnostní křížky 
pro nárameníky a límce uniforem. Pro velké problémy s insigniemie od řádového insignátora 
byly insignie vyrobeny v ČR nebo objednány u u rakouských spolubratrů.

AKTIVITY KOMEND

KARLOVARSKÁ KOMENDA

Komenda uzavřela smlouvu s obcí Stráž nad Ohří o rekonstrukci zdejší školy na dům 
s pečovatelskou službou a jeho uvedené do provozu pod patronací Řádu. V případě, že obec a 
komenda neobdrží dotace z fondů EU, bude projekt zajištěn z vlastních zdrojů. Byl povýšen 
jeden člen a přijati dva postulanti.

PLZEŇSKÁ KOMENDA

Komenda se pravidelně scházela na jour fixe. Intenzívně spolupracovala s Hospicem sv. 
Lazara v Plzni a budovala delegaci sv. Jana Nepomuckého. Přijala 4 postulanty a jeden člen 
byl povýšen na CLJ. Po neúspěchu v USA se zajištěním sochy sv. Lazara pro řádový kostel, 
podařilo se komendě koupit sochu v Itálii a slavnostně ji instalovat na jeden z bočních oltářů 
v kostele sv. Mikuláše.

KOMENDA SV.ANEŽKY ČESKÉ

Komenda převzala k současnému hospici Strasbourg do péče i nový dům seniorů na Praze 4. 
Zároveň pokračovala v budování nového hospice, rovněž na Praze 4. Přes obrovské potíže, 
dané světovou hospodářskou krizí  podařilo se hospici hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 
dům seniorů je mírně v červených číslech. 
Dr. Kordačovi se podařilo zabránit pokusu disidentů (Dobrzenský, Vanke), kteří se snažili o 
vymazání ČVP z registru u MV ČR. Definitivně také vyhrál soud o neplatnosti litoměřické 
kapituly po odvolání disidentů k Nejvyššímu soudu ČR. 

KOMENDA SV.ZDISLAVY Z     LEMBERKA  

Představitelé komendy za účasti velkobailiva řešili s vedením hospice pro nemocné 
s roztroušenou sklerózou v Žírci možnost financování oprav Domu sv. Josefa s pomocí dotací 
z fondů EU. Dr. Vambera uspořádal přednášku o Etiopii a křesťanství, dr. Andrle organizuje 
sportovní aktivity ( plaváni zdarma, turistické pochody ) pro děti z dětskcýh domovů. Dva 
členové komendy působí v LDN ve Vysokém Mýtě jako dobrovolní opatrovníci. Jeden člen 
byl povýšen na OLJ a byli přijati dva noví členové.

JIHOČESKÁ KOMENDA

Začátkem listopadu udělil velmistr Řádu, J.E. don Carlos Gereda y Borbón, markýz 
Almazánu souhlas s ustanovením nové komendy s názvem Jihočeská komenda. Komenda 
byla slavnostně ustavena dne 27.11. při mši svaté, kterou celebroval diecézní biskup Mons. 



Paďour spolu s děkanem Českých Budějovic a všemi řádovými kněžími. Požehnání nové 
komendě poslal duchovní protektor řádu J.B. Řehoř III. Členové se setkávají jednou týdně. 
Kromě finančních darů členové uskutečnili následující projekty: sbírka knih pro domovy 
důchodců, sbírka hraček pro dětské domovy a SOS vesničku a sbírka ošacení pro lidi 
postižené povodněmi.  Bylo provedeno několik přednášek o historii Řádu.

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU SV.LAZARA

Společenství organizuje pomoc především sirotkům ve Rwandě. Kromě toho dokončilo 
dvouletou akci budování studní v Kongu. Celkem se podařilo vybudovat 30 studní a kromě 
toho ještě jedna škola. Byl zaslán i dar duchovnímu protektorovi na stavbu nemocnice v Sýrii.
Na charitativních akcích Společenství intenzívně spolupracovalo s bratry augustiniány a 
sestrami voršilkami.

HUMANITÁRNÍ POMOC A DARY VE FINANČNÍM VYJÁDŘENÍ
( v EUR )

Lazariánský servis 201,-
Nemocnice v Sýrii (J.B. patriarcha) 1 750,-
Kongo, studny a škola 1 590,-
Rwanda sirotci 5 487,-
Komenda sv. Zdislavy celkem 2 814,-
Karlovarská komenda - architekt 38 183,-
Ing. Miřejovský -  Pieta 4 421,-
Řádová kronika KV 482,-
Jihočeská komenda 90,-
Fond ohrožených dětí 201,-
Plzeňská komenda – obětem katastrof 241,-
Plzeňská komenda – olečení obětem katastrof 563,-
EKG pro hospic sv. Lazara Plzeň 1 286,-
Socha sv. Lazara pro oltář v Plzni 643,-
Elektronické zabezpečení pro kostely 804,-
Komunitě salesiánů 3 376,-
Hospici v Žírci 221,-
Křesťanským mediím 96,-
Společenství hluchoslepých dětí 152,-
                                                                    -----------------
Humanitární pomoc celkem 9 028,-
Dary celkem 49 573,-
                                                                    -----------------
ÚHRNEM 58 601,- € 

Velkobailivik prostřednictvím dceřinných společností vybudoval ze subvencí obce a 
sponzorských darů  nový hospic na Praze 4 v hodnotě 3 617 400 EUR.

Naděžda Asterová, DCLJ, GCMLJ                                        Prof. dr. Aleš Bluma,DSM, KCLJ
                     Kancléř                                                                               velkobailiv
                                                                Dr. Pavel Kubíček,OLJ
                                                                         špitálník



                                                                    


