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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.  
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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.

P řed necelými dvěma lety jsme osla-
vili osmdesáté narozeniny dlouholeté 
členky našeho Řádu MUDr. Henriety 
Tondlové. 17. srpna nás zastihla smut-

ná zpráva. Henrieta odešla na Věčnost. Náš Řád 
tak ztrácí svou dlouholetou významnou členku. 
A všichni, kdo jsme ji znali, ztrácíme opravdu 
blízkého člověka. Připomeňme si tu její často dra-
matický a ne vždy radostný život.
Henrieta se narodila v roce 1932 v Humenném na 
východním Slovensku. Její otec zde působil jako 
obchodník. V roce 1939 po vzniku ľuďáckého Slo-
venského štátu byla rodina nuceně vystěhována do 
Čech. Usadili se v tehdejším Německém Brodě. 
Ani zde však nenalezli klid. Bylo nešťastné období 
protektorátu a začala nacistická perzekuce Židů. 
Ta neminula ani Henrietina otce. Byl deportován 
do koncentračního tábora. Je známo, že třikrát ute-
kl z transportu. Zahynul v říjnu 1944. Dodnes se 
neví, kde. Z 24 členů rodiny přežilo válku 7 osob. 
Henrieta se vyhnula transportu do koncentračního 
tábora jen díky pomoci dobrých lidí ve svém okolí.
Po válce studovala na Vyšší hospodářské škole 
v Praze, kde v roce 1952 maturovala. Toužila po-
máhat lidem, proto se chtěla stát lékařkou. Pro svůj 
buržoazní původ však nebyla přijata na vysokou 
školu. Pracovala na Ministerstvu státní kontroly, 
odkud byla v roce 1953 propuštěna, protože v té 
době uzavřela církevní sňatek. Poté vykonávala 
pomocné administrativní práce.
Konečně byla v roce 1958 přijata na Fakultu všeo-

becného lékařství UK v Praze, obor stomatologie. 
Promovala v roce 1963. Pro svůj pohybový handi-
cap v oblasti jemné motoriky po úrazu páteře však 
nemohla pracovat jako stomatoložka. Pokračovala 
ve studiu a v roce 1966 promovala v oboru všeo-
becné lékařství. Na doporučení doc. MUDr. Plzáka 
se zaměřila na psychiatrii. Po promoci nastoupila 
do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.
Po roce 1968 odešla do Prahy a pracovala na psy-
chiatrické ambulanci v Praze 5. V roce 1969 úspěš-
ně atestovala v oboru psychiatrie, v roce 1972 pak 
složila atestaci II. stupně v tomtéž oboru. V roce 
1997 si navíc doplnila kvalifikaci nástavbovou 
atestací v oboru psychoterapie. 

Od počátku se zajímala o psychosomatiku, která 
byla u nás v té době v počátcích. V roce 1981 spo-
lupracovala s psychosomatickým oddělením pri-
máře MUDr. Jiřího Šavlíka v Třebotově.
Od roku 1990 do roku 2008 pracovala v psychi-
atrické ambulanci Železniční nemocnice v Praze. 
Současně v 90. letech působila bez nároku na 
odměnu v psychiatricko-onkologické ambulanci 
Centra klinické onkologie prof. MUDr. Oskara 
Andryska, DrSc., pod záštitou prof. MUDr. Zdeň-
ka Dienstbiera, DrSc.  Ve spolupráci s doc. MUDr. 
Jakoubkovou pracovala rovněž jako psychiatric-
ká a psychologická konciliářka OLÚ onkologie 
a pneumologie Na Pleši. Působila též jako odborná 
garantka občanského sdružení Amelie pro psycho-
sociální pomoc onkologicky nemocným a jejich 
blízkým. V letech 1994-2004 byla primářkou ge-
rontopsychiatrického sanatoria Topas ve Škvorci. 
Gerontologie, onkologie, gerontopsychiatrie – to 
jsou slova, která v mnohých lidech vyvolávají 
pocit strachu nebo beznaděje. Nebylo tomu tak 
u Henriety. Byla to klíčová slova její profesionální 
dráhy. Henrieta šla vždy i tam, kde medicina často 
„hází flintu do žita“. A uměla tam přinést světlo 
a naději. I těm lidem, kteří ji dávno ztratili. Atribu-
ty její práce byly nejen dokonalá profesionalita, ale 
také láska a lidský přístup ke každému jednotlivci.
Psychiatrická společnost České lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně udělila MUDr. Tondlové k její-
mu jubileu Pamětní Heverochovu medaili za celo-
životní dílo v oboru psychiatrie. 

modlitba za mír v sýrii 
a na podporu uprchlíků 
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se obrací na nás všechny, abychom 
při svých denních modlitbách pama-
tovali na zoufalou situaci křesťanů 
v Sýrii i na statisíce syrských uprch-
líků, kteří žijí ve stanových táborech 
a nemohou se vrátit domů. Kdo by 
chtěl přispět i finančně, může tak 
učinit prostřednictvím našeho Řádu. 

Všemohoucí a dobrotivý Bože, dej 
nechť se v Sýrii obrátí srdce k míru, 
zrovna tak, jako tehdy, když se obrá-
til Šavel na své cestě do Damašku, 
a nechť lidé, kteří museli utéci, se 

mohou brzy opět navrátit do své 
domoviny.

Žehnej všem, kteří stejně jako Tvůj 
Syn se stali uprchlíky a nemají 
více domov. Shlédni milostivě na 
ty, kteří jsou na útěku, bez domova 
a hladoví.

Žehnej všem, kteří jim přinášejí 
pomoc; vzbuď v našich srdcích 
velkodušnost a spoluúčast. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen.
 (překlad AB)

Jeho blaženost Řehoř iii. lakham, řeckokatolický melchitský 
patriarcha antiochie, alexandrie, Jeruzaléma a celého orientu
duchovní protektor našeho Řádu

mUdr. Henrieta tondlová, dGClJ  *17. 11. 1932 †17. 8. 2014



Návštěva u hlavního kaplana Čvb

Dvacátý červen roku 2014 se může 
zapsat do análů Českého Velkobaili-
viku Řádu sv. Lazara Jeruzalémského 
jako vpravdě historický. Poprvé totiž 

v jeho novodobé historii došlo k zasedání Velké 
rady a setkání členů Řádu jinde než v Praze. Pros-
tějov, jako místo tohoto setkání byl zvolen, neboť 
v něm působí největší moravská komenda a kde má 
Moravskoslezský bailivik nejvíce aktivit. Setkání 
nebylo samoúčelné, neboť mělo za cíl významný 
úkol a to ukončit několikaletou „nekomunikaci“ 
mezi vedením Českého velkobailiviku a Morav-
ského Bailiviku, vzniklou názorovými rozdíly v je-
jich vedení v minulých letech. Od nástupu nového 
vedení Českého velkobailiviku v loňském roce, se 
vytvořily předpoklady pro uskutečnění takového 
jednání a tím k ukončení dosavadního neutěšeného 
stavu, který negativně vnímalo i madridské vedení. 
Dvacátého června v sedmnáct hodin byla v sa-
lonku Tennis Club hotelu zahájena Velká rada za 
účasti téměř všech významných představitelů rady, 
řady vedoucích komend, včetně všech moravských 
představitelů. Hlavním bodem byl podpis Dohody 
mezi ČVB a MSB o spolupráci a vzájemném re-
spektování. Nosné téma bylo vloženo již do pre-
ambule, která říká, že „představitelé se zavazují 
k oboustrannému dialogu, k jehož etice patří re-
spektování jeden druhého a hledání takových řeše-

setkání v Prostějově z pohledu                velkopřevora
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Přes 60 let žila Henrieta ve šťastném manželství. 
Jejím manželem byl pan prof. Dr. Ing. Aleš Tondl, 
DrSc., Dr.h.c., světově uznávaný odborník v obo-
ru strojního inženýrství a aplikované mechaniky. 
Ani on neměl jednoduchý život. Po srpnu 1968 
byl pro svůj otevřený nesouhlas se sovětskou oku-
pací našeho státu pronásledován a byla mu na čas 
znemožněna vědecká a publikační činnost. Man-
želé Tondlovi mají syna Vladimíra a snachu Danu 
a vnučky Lucii a Lenku.
Od počátku devadesátých let spolupracovala 
MUDr. Tondlová s Řádem sv. Lazara. Do Řádu 
byla přijata v roce 1994 na investituře ve Slavkově 

u Brna. Svou specializací a svým pracovním nasa-
zením byla od počátku pro činnost Řádu velkým 
přínosem. Dlouhá léta aktivně působila ve správní 
radě o. s. Hospic Štrasburk. Pomáhala, kde bylo 
potřeba. Prožívala s hospicem všechny jeho úspě-
chy i neúspěchy. Těžce nesla potíže, do nichž se 
hospic dostal přičiněním některých nezodpověd-
ných jedinců.
Henrieta se vždy uměla postavit na správnou stra-
nu. V době rozkolu v Českém velkopřevorství 
v letech 2004-2005 zaujala jasně odmítavý postoj 
k orleanistickým  disidentům. V dalších letech pak 
přispěla ke sblížení a posléze k sjednocení věr-

ných členů ČVP s Českým velkobailivikem. Svým 
lidsky pozitivním postojem i profesionálním pří-
stupem psychoterapeuta dokázala tlumit emoce, 
zchladit horké hlavy a urovnat mnohé konflikty.
Řád ocenil její dlouholetou službu řádovým vel-
kokřížem. Henrieta ho převzala při investituře na 
Strahově v listopadu roku 2013.
Navzdory věku a mnoha vážným chorobám se He-
nrieta snažila být takřka do poslední chvíle svého 
života aktivní. Jak v Řádu, tak ve své profesi. Dě-
kujeme Bohu za její požehnaný život, za její práci, 
za to, že tu byla s námi. 
 VN

28. května se uskutečnilo pracovní setkání 
zástupců Velké rady Českého velkobailivi-
ku s hlavním kaplanem ČVB, Jeho Eminencí 
PhDr. Miloslavem kardinálem Vlkem, v jeho 
sídle v Praze na Hradčanech. Zúčastnili se ho 
velkopřevor PhDr. Ludvík hrabě Belcredi, vel-
kobaili Ing. David Miřejovský, rev. Jaroslav 
Kratka a MUDr. Vladimír Němec. Otec kardi-
nál se dopodrobna zajímal o činnost Českého 
velkobailiviku a jeho komend, o všechny úspě-
chy i neúspěchy. Vyjádřil těmto aktivitám svou 
podporu. Mimořádný zájem projevil o pražský 
a plzeňský hospic, jejichž činnost ČVB zaštiťu-
je. Rev. Kratka pozval pana kardinála na letošní 
Slavkovské dny smíření.  VN



Prostějovské setkání z pohledu rev. Jaroslava Kratky

Ve dnech 20. a 21. června 2014 se na po-
zvání Moravskoslezského bailiviku ko-
nalo v Prostějově zasedání Velké rady 

a následně setkání členů Českého velkobailiviku 
a Moravskoslezského bailiviku. Upřímné poděko-
vání, kromě bailivu Dr. Jiřímu Pořízkovi, patří ve-
liteli Prostějovské komendy, primátorovi Prostějo-
va Mirkovi Pišťákovi, který byl naším hostitelem. 
Poděkování patří samozřejmě iniciátorům tohoto 
společného zasedání a také všem, kteří se jakým-
koliv způsobem přičinili o zdařilý průběh tohoto 
výjimečného počinu.
V pátek odpoledne jsme se ubytovali v Hotelu Te-
nnis Club a brzy nato začalo společné jednání, kte-
ré zahájil velkopřevor hrabě Dr. Ludvík Belcredi. 
Po úvodní modlitbě následovalo pracovní jednání, 
které řídil velkobaili Ing. David Miřejovský.  Dr. 
Jiří Pořízka ve svém vystoupení představil svoji 

analýzu současného stavu našeho Řádu, po níž 
následovala rozsáhlá diskuse. Velkobaili David 
Miřejovský nás seznámil s připomínkami k navr-
hovaným stanovám. 
Zasedání Velké rady pokračovalo setkáním s další-
mi členy řádu a představení některých aktivit, což 
bylo obohacení pro všechny přítomné.

Na závěr setkání jsme vyslechli příspěvek velitele olo-
moucké komendy prof. Miloše Trapla o ekumenické 
tradici našeho řádu. Setkání pokračovalo bohatým 
rautem a přátelskými neformálními rozhovory. Ná-
sledující den jsme v Prostějově začali návštěvou kap-
le sv. Lazara a kostela sv. Petra a Pavla. Potom jsme se 
přesunuli do Určic, malé, ale útulné vesničky, vzdá-
lené pouhých sedm kilometrů od Prostějova. Nejdřív 
krátká zastávka ve hřbitovní kapli sv. Lazara, potom 
ekumenická bohoslužba v chrámu sv. Jana Křtitele.  
Po společném obědě ještě následovala prezentace 
projektu Lazarus a po závěrečné modlitbě jsme se 
rozcházeli s pocitem plným vděčnosti Bohu i přá-
telům, kteří toto krásné a nanejvýš užitečné setkání 
připravili. 
Více na: www.msbailivlazarus.cz/fotogalerie/ JK

Prostějovské setkání z pohledu 
velkobailiva
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P rostějovské setkání 20. a 21. 6. 2014 je prv-
ním oficiálním setkáním členů ČVB a MSB 
za dobu mého členství v Řádu. Mé první 

bezprostřední setkání s lidmi, které jsem znal pou-
ze zprostředkovaně nebo vůbec. 
Velmi mile mě, po překonání počátečního ostychu, 
překvapila vřelá atmosféra sounáležitosti, ochota 
ke spolupráci na společném díle a uvědomění si 
obrovského potenciálu, který může být, díky pod-
pisu Dohody mezi ČVB a MSB o spolupráci a vzá-

jemném respektování, využit. Pro mě je Prostějov-
ské setkání (záměrně s velkým P) velkou inspirací 
pro další směřování v řádové práci. 
Přál bych si, aby tomu tak bylo nejen u ostatních 
účastníků „setkání“, ale u všech členů naší juris-
dikce. 
S velkým poděkováním organizátorům, účastní-
kům a celému Moravskoslezskému bailiviku. 

DM

ní, která jsou ku prospěchu Řádu, nikoliv osobních 
ambicí jeho členů“. Další odstavce pak zdůrazňují 
význam některých pasáží stanov a za zcela novou 
a velmi důležitou věc lze považovat znění odstavce 
5, který říká, že nově bude velkobailiv volen kapi-
tulou rytířů, paritně zastoupenou z obou bailiviků 
a doplněnou na lichý počet velkopřevorem. Pod 
tento dokument se podepsali český velkobailiv 
Ing. D. Miřejovský, bailiv moravský PhDr. J. Po-
řízka a velkopřevor ČVB PhDr. Ludvík Belcredi. 

V dalším jednání pak vystoupil moravský bailiv 
PhDr. J. Pořízka, který uvedl důvody, které vedly 
k tomuto stavu, a český čelkobailiv Ing. D. Mi-
řejovský, který informoval o novinkách z posled-
ního zasedání ve Walsinghamu. Jednání bylo ve-
deno v přátelské atmosféře, kde se jevilo, že cílem 
všech zúčastněných je nastolit normální stav věcí 
v našem Velkobailiviku. Následně se obě složky 
informovaly o svých aktivitách v loňském roce 
a jak večer ubíhal, tak se při společenském veče-

ru dojem z přátelské atmosféry umocňoval. Vel-
kou zásluhu na tom měl především vedoucí Pro-
stějovské komendy a primátor města Prostějova  
M. Pišťák, který pro jednání vytvořil v pravdě ide-
ální podmínky. Jednání v diskusních hloučcích se 
protáhlo až za půlnoc, což ukazuje, že atmosféra 
byla opravdu velmi přátelská. Závěrem tohoto se-
tkání byl vzájemný příslib, že by se taková jedná-
ní měla konat nejméně jednou ročně a to střídavě 
v Čechách a na Moravě. LB



Ve dnech 6. až 8. června 2014 se konala 
mezinárodní řádová pouť v anglic-
kém Walsinghamu. Pouti se zúčast-
nilo celkem 177 představitelů Řádu 

z přibližně 22 zemí světa (nejvíce z Anglie a Wale-
su, Irska, USA a Německa). Za Českou republiku 
se poutě zúčastnili velkobailiv J. E. Ing. David Mi-
řejovský, KCLJ, CMLJ; kancléř Ing. Ondřej Far-
ka, KLJ; Doc. MUDr. Zdeňkem M. Trefný, CSc., 
GCLJ a JUDr. František Vácha, CLJ. 
Walsingham je malé, malebné venkovské měs-
tečko nacházející se v hrabství Norfolk, které je 
součástí regionu Východní Anglie. Walsingham je 
vzdálen přibližně 190 km severovýchodně od Lon-
dýna a má 864 stálých obyvatel.  

stručná historie poutního místa ve 
Walsinghamu
Walsingham je jedno z nejstarších a nejvýznamněj-
ších poutních míst v Anglii. Kdysi patřil k nejvý-
znamnějším v Evropě. Potní tradici ukončil v roce 
1538 lord kancléř Jindřicha VIII. (1509 - 1547) 
Thomas Cromwell. Podle legendy měl vznik 
poutního místa počátky v době Eduarda Vyznava-
če (1042 - 1066), kdy Panna Maria měla údajně 
ukázat svůj dům v Nazaretě ve vidění Richeldě de 
Fervagues, a tak byla zbudována kaple, jež byla ob-
dobou Loretánského domku. Zjevení Panny Marie 
je datováno k roku 1061. Poutě na toto místo byly 
velmi intenzivní a početné - putoval sem dokon-
ce i Erasmus Rotterdamský (1466 - 1536). Když 
se lidé za Jindřicha VIII. snažili mariánský stánek 
zachránit, bylo jich 11 popraveno a převor klášte-
ra augustiniánů kanovníků byl upálen. Místo jeho 
smrti je nazýváno Pahorek mučedníků. Až ve 20. 
století začaly pokusy o obnovení poutního místa, 
podle pečeti byla pořízena kopie sochy P. Marie. 
Dnes je kaple pojímána ekumenicky a putuje sem 
ročně až 200 tisíc katolíků, anglikánů, metodistů 
i ortodoxních křesťanů. Při návštěvě Jana Pavla II. 
v roce 1982 v Anglii donesli sochu na bohoslužbu 
na stadionu ve Wembley.

Program mezinárodní poutě 2014
Řádová pouť měla samozřejmě převážně duchovní 
program. Všichni účastníci byli ubytováni v těsné 
blízkosti (převážně v zahradách svatyně) walsing-
hamské anglikánské svatyně zasvěcené Panně Ma-
rii (dále jen „svatyně“). Celá organizace poutě byla 
po všech stránkách perfektně zajištěna, což ocenili 
všichni účastníci. Program umožňoval poutníkům 
spoustu příležitostí ke společné konverzaci, zejmé-
na při společných snídaních, obědech a večeřích. 
V pátek 6. června se konaly m. j. i pracovní schůze, 
věnované administrativě a bilancování výsledků 
řádových aktivit. 
Pátek 6. června byl převážně věnován pracovní-
mu programu. Dopoledne byla zahájena schůze 
vedoucích představitelů národních jurisdikcí, kte-
rá trvala přibližně 4 hodiny. Schůze byla vedena 
velmistrem J. J. Donem Carlosem Gereda y de 
Borbón, markýzem z Almazanu, a  velkokomandé-
rem J. E. Chev. Dr. Ronaldem Hendriksem, DrSc, 
GCrLJ, GCLJ. Programem schůze byly nové orga-
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nizační a administrativní změny v Řádu, hospoda-
ření Řádu apod.  
Poté navazovala schůze špitálníků, kterou vedl 
velkošpitálník Dr. Axel Mittelstaedt, GCLJ, GC-
MLJ. Programem schůze bylo shrnutí činností 
Řádu a nově plánované aktivity.
V podvečer se konala bohoslužba ve svatyni. 
Páteční program byl obohacen o fakultativní výlet 
do Oxburg Hall.
Sobota 7. června byla věnována převážně duchov-

ní činnosti. Dopoledne proběhla v anglikánské 
svatyni přednáška o boji s leprou v podání zástup-
ců „The Leprosy Mission England and Wales“ 
(http://www.leprosymission.org.uk/) a „The Vi-
diyal Trust“ (http://www.vidiyaltrust.com/).
The Leprosy Mission England and Wales byla za-
ložena v r. 1874 a jejím hlavním posláním je boj 
s leprou v zemích, kde se tato nemoc nejvíce vy-
skytuje (tj. Indie, Jižní Súdán, Niger, Bangladéš, 
Nepál a další africké a asijské země). Přednášku 
vedla vice-prezidentka The Leprosy Mission En-
gland and Wales madame Rt. Hon. Ann Widde-
combe, DSG.
The Vidiyal Trust je charitativní organizace, která 

byl založena za účelem péče o nemocné leprou, 
podpory dětí, seniorů, podpory vzdělávání a pa-
liativní péče o nemocné rakovinou. Své aktivity 
rozvíjí převážně v Indii. Přednášku o činnosti The 
Vidiyal Trust prezentovala Pat Atkinson, MBE.
Po přednáškách následovala bohoslužba ve svaty-
ni, která byla zakončena tradičním pitím a krope-
ním posvátnou vodou ze studně, která se nachází 
přímo ve svatyni. 
Po obědě následovala pouť do blízké Kaple Smí-
ření (u římsko-katolické svatyně zasvěcené sv. Ka-
teřině Alexandrijské), která je vzdálena přibližně 2 
km od svatyně. V Kapli Smíření proběhla ekume-
nická bohoslužba. Po bohoslužbě se řádoví pout-
níci odebrali zpět do Walsinghamu na slavnostní 
večeři v zahradách ruin walsinghamského opatství. 
Po večeři se účastníci řádové poutě vydali v proce-
sí se svíčkami a za zpěvu walsinghamské poutní 
hymny zpět do zahrad svatyně, kde následovalo 
požehnání všem účastníkům. Večer byl zakončen 
ohňostrojem.
Neděle 8. června (svatodušní neděle) byla stejně 
jako sobota věnovaná duchovním aktivitám. 
Ráno proběhla ortodoxní liturgie v anglikánské sva-
tyni, dále následovala římsko-katolická mše a angli-
kánská eucharistická bohoslužba. Po obědě následo-
vala pobožnost a závěrečné rozloučení. OF
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setkání při řádových poutích

Když se J. E. Don Carlos Gereda de 
Bourbón, Marqués de Almazán, stal 
velmistrem, zavedl celořádové poutě, 
které se konají každé dva roky, aby 

se zdůraznila spiritualita Řádu. Je to výborná pří-
ležitost navzájem se sblížit, prožívat ekumenické 
poslání našeho Řádu a zvýšit jeho spirituální po-
vahu. 
Velmistr byl instalován v Manchesteru v katedrále 
zasvěcené Panně Marii, sv. Denisovi a sv. Jiří dne 
13. září 2008.
První řádovou pouť potom svolal za jeden a půl 
roku do Santiaga de Compostela. Konala se 20. 
-  24. 5. 2010.
V roce 2010 svátek sv. Jakuba, 25. července, při-
padl na neděli. A tak se tento rok stal „Svatým 
rokem“, kdy Santiago de Compostela navštívilo 
272 135 poutníků, mezi nimiž jsme tedy byli i my, 
členové našeho Řádu.
Santiago de Compostela má přes 95 tisíc obyvatel. 
Bylo založeno na přelomu 4. a  5. století. Název 
města odvozen z latinského Campus Stellae - Pole 
hvězd - Hvězdné pole. V 9. století byly objeve-
ny ostatky sv. Jakuba staršího, jednoho z apošto-
lů. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších 
poutních míst s velkou katedrálou.
Současná katedrála se dvěma 74m vysokými vě-
žemi pochází z přelomu 11. - 12. století. Hlavní 
vchod - Portio da Gloria - Brána Slávy - je vrchol 
architektury 12. století se sochami apoštolů, pro-
roků, na vrcholu pak je socha sv. Jakuba. 

Nezapomenutelným zážitkem je obří kadidelnice, 
vysoká 1,6 m. Je zavěšena na kladkách u stropu, 
váží 80 kg, je ulita z mosaze a bronzu, má zla-
tý povrchový lesk. K jejímu vyzdvižení vzhůru 
a rozhoupání je zapotřebí osmi mužů z rodin, které 
mají toto právo dědičné. 
21. května 2010 - v pátek  byl příjezd registrace 
a v 15.00 hod setkání hlav jurisdikcí. 
22. května 2010 - v sobotu ve 12.00 hod mše sva-
tá pro poutníky, v 18.00 hod Investitura v kostele 
San Martin Pinario, v 21.00 hod slavnostní večeře
23. května 2010 - v neděli ve 12.00 hod byla mše 
svatá, kterou sloužil J. B. Patriarcha Gregorios 
III., spirituální protektor Řádu, v kostele San Fru-
ctuoso.
Katedrála a kostely, kde jsme se setkávali, byly 
v krátké pěší vzdálenosti od sebe, ale hotely jsme 
si hledali každý sám různě ve městě. V katedrále 
při mši svaté jsme byli mezi ostatními poutníky, 
jak si kdo našel místo.
Investituru pořádalo Velkopřevorství Španělska, 
přijímáno a povyšováno bylo 5 dam a 22 pánů. 
Potom při slavnostní večeři bylo šesti dámám i pá-
nům předáno Řádové vyznamenání.
Při slavnostní večeři jsme seděli u dlouhých stolů, 
a tak bylo možno hovořit pouze se svými sousedy 
na levé nebo pravé straně. Další den, po slavnost-
ní večeři při mši sv., kterou sloužil náš patriarcha, 
byla spíše slabší účast. Po slavnostním obřadu náš 
patriarcha předal našemu velmistrovi ikonu jako 
svůj osobní dar.

Když porovnávám řádovou pouť v roce 2010 
a v roce 2014, domnívám se, že měly různý cha-
rakter.
Podobně jako my podáváme zprávu o Řádové pou-
ti ve Walthinghamu naší jurisdikci, tak Monsignor 
Anthony K. Toms, EGCLJ, KMLJ, podal zprávu 
o této pouti australské jurisdikci. Z jeho zprávy do-
voluji si citovat: „Po přesnídávce byla Cesta Svaté 
Míle (Holy Mile Walk) od anglikánské svatyně do 
katolického kostela, kde se konala ekumenická 
bohoslužba. Domnívám se, že ten odborník, který 
řekl, že je to míle, by měl být vyhozen!“ - konec 
citace. K dispozici byl doprovodný autobus, cestu 
tam jelo několik jedinců, cestou zpět byl plně ob-
sazen, i v uličce stáli ti, kteří se potřebovali svézt.
Od roku 2008 změnil se také náš velmistr, je již 
seznámen s problematikou našeho Řádu, s mno-
ha členy se zdá osobně. Ve svých projevech je 
uvolněný, vtipný. Při slavnostní večeři v sobotu 
v zahradách ruin Walthinghamského opatství náš 
velmistr pronesl přípitek, v němž poděkoval chev. 
Claus - Petr Pokolmovi a jeho zástupci Mons. 
Anthony Tomsovi za 12 let jejich práce v Komi-
si veřejných vztahů - Public Relation Commision 
(PRC). Velmistr rovněž oznámil, že reorganizoval 
duchovní poradní sbor a že noví členové jsou bis-
kup Lindsay Irwin a Monsignor Anthony Toms.
Závěrem shrnuji v doporučení, že účast na setká-
ních našeho Mezinárodního vojenského a špitální-
ho Řádu je účelná a obohacující pro každého, kdo 
je přítomen. ZT
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Vúvodu poslanec Andrle poděkoval všem 
hostům v zaplněném sále za účast a zo-
pakoval důvod uspořádání semináře. „ 
Eliška byla velká panovnice a vlasten-

ka, kterou by si měl národ v době upadajícího národ-
ního povědomí připomínat.“  Poslanec Hnutí Úsvit 
nechal při příležitosti semináře namalovat obraz 
královny Elišky a vydat sborník přednášek, na jehož 
nákladech se podílela i Poslanecká sněmovna.   
Ministr Kultury Daniel Herman v úvodním slo-
vu připomněl posluchačům, jak moc důležité je  
zvláště v dnešní době znát svou historii, aby se 
z ní člověk mohl poučit. Ve stejném duchu navázal 

i předseda Hnutí Úsvit Tomio Okamura. „Žít pro 
svou zemi neznamená jít proti ostatním národům 
“, pronesl před plným sálem, za což byl následně 
odměněn potleskem.  
Na pořad semináře přišly odborné přednášky. 
Kunsthistorička Klára Benešovská z Ústavu dě-
jin umění připomněla kulturu a umění z Eliščiny 
doby. Někdejší ministr školství profesor Petr Piťha 

zasadil obraz Elišky do širšího významu člověka 
a víry a zdůraznil ženskou linii v dobách Přemy-
slovců. Petr Kubín z teologické fakulty přednášel 
obecně o procesu beatifikace (blahořečení) a kano-
nizace (svatořečení). 
„Štrikováním proti rozvalu státu?“ Tak nazvala 
svůj příspěvek bývalá ředitelka památkového úřa-
du Vladimíra Koubová, která ve svém obsáhlém 
příspěvku pojednala o symbolice a výkladu slov 
Eliščiny doby.  Prezident sdružení pro obnovu 
a rozvoj kulturního dědictví ČR  Pavel Přemysl 
Ries ve svém semináři nastínil teorii, co kdyby za 
Přemyslovců platila pragmatická sankce. Biskup-
ský vikář arcibiskupství Pražského Vojtěch Eliáš 
zase zdůraznil duchovní kořeny českého národa. 
Dr. Zuzana Všetečková z Ústavu dějin umění před-
nesla příspěvek o blahořečení Elišky. 
Poslanec Andrle nakonec spolu s poděkováním za 
vyzdvihnutí jména Elišky Přemyslovny z českých 
dějin předal všem přednášejícím dary od vedení 
Poslanecké sněmovny. 

Převzato z materiálů Poslanecké sněmovny

Pocta Elišce Přemyslovně. Historický seminář 
na půdě sněmovny

v úterý 3. června 2014 uspořádal posla-
nec Paeddr. augustin Karel andrle sylor 
ve státních aktech Poslanecké sněmovny 
seminář „K poctě české a polské královny 
Elišky Přemyslovny“,  nad kterým přijali 
záštitu předseda sněmovny Jan Hamáček 
a ministr kultury daniel Herman.

Východočeská komenda svaté Zdislavy 
zorganizovala na den 17. 8. 2014 zá-
dušní mši svatou za padlé bojovníky 
a krále Přemysla II. Otakara přímo na 

bojišti na Moravském poli u Suchých Krut v Ra-
kousku. 
Celkem dvacet účastníků, členů Řádu a jejich pří-
znivců, si s pokorou přímo na místě připomenulo 
tuto pro České království tak bolestivou událost. 
Mši svatou celebroval vojenský kaplan kapitán Bc. 
P. Petr Šabaka, účastník několika zahraničním misí 
Armády ČR. V homilii zdůraznil myšlenku z Kni-
hy moudrosti: ,,Vládce nemůže vládnout druhým, 
pokud nevládne sám sobě a pokud je ovládán ně-
kým druhým“. Všichni účastníci se shodli na tom, 
že mše jim přinesla silný citový zážitek a obohatila 
jejich znalosti historie. 
Dalším programem byla návštěva kostela Navští-
vení Panny Marie v Poštorné, návštěva hrobky 
a zámku Dietrichsteinů v Mikulově a krátká de-
gustace vín ve sklípku pana Ing. Jaroslava Eliáše 
v Mikulově. 
Předěl v životě krále Přemysla II., jehož dílo ve 
prospěch českého království stále rostlo, nastal až 
roku 1273. Při volbě nového římského krále vy-
brali říšští  kurfiřti dle jejich názoru neznámého 
a slabého Rudolfa Habsburského (netušili však, 
jak hluboce se mýlí). Nechtěli za krále silného 
a mocného Přemysla. K volbě nebyl český král 
vůbec přizván a český hlas byl nahrazen hlasem 
bavorským. Proti volbě si Přemysl II. stěžoval 
u papeže, ten ho však uvrhl do klatby. Roku 1276 

byl Přemysl donucen uzavřít s Rudolfem Vídeňský 
mír a vzdát se alpských zemí a Chebska. Přemysl 
byl tlačen k ústupkům a nakonec se rozhodl spor 
řešit silou, bitvou na Moravském poli 26. 8. 1278, 
která se změnila v politickou a osobní tragédii. 
Český stát však díky politice jeho prvorozeného 
syna Mikuláše I., vévody Opavského, a jeho syna 
-  pozdějšího krále Václava II. vzkvétal. Václav II. 
se stal i králem polským a jeho syn Václav III. na-

krátko králem uherským, polským a českým. 
Vše nakonec nejlépe vyřešila sestra Václava III. 
Eliška Přemyslovna, která se provdala za syna 
římského krále Jindřicha VII. Jana Lucemburské-
ho. Narozením syna Václava v roce 1316, později 
císaře Karla VI., naplnila česká a polská králov-
na Eliška Přemyslovna, vnučka krále Přemysla II. 
Otakara, jeho sen o římské koruně pro přemyslov-
ský rod a jeho pokračovatele. AKAS

Členové Komendy sv. zdislavy uctili památku 
Přemysla otakara ii.
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Již několik let pracuji jako dětský lékař. Dlou-
ho jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je pracovat 
v prostředí, kde lékařská péče není tak běžně 
dostupnou věcí, jak jsme zvyklí z Evropy 

a kde se mohu setkat s nemocemi, o kterých jsem 
zatím jen četl v učebnicích.  A proto jsem v dubnu 
roku 2013 odjel na 6 měsíců do Jižního Súdánu, kde 
jsem ve státě Warrap ve vesnici Marial Lou pracoval 
jako dětský lékař. Nemocnici provozuje italská hu-
manitární organizace AAA ve spolupráci s Vysokou 
školou zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislavě, skrze niž jsem se i já mohl do projektu 
zařadit. Křesťanské humanitární organizace a řehol-
ní řády hrají velkou roli v péči o ty nejchudší při-
nejmenším v této části Afriky. Provozují nejen ne-
mocnice, ale i školy, sirotčince. Z velké části suplují 
dosud velmi málo rozvinutý sociální systém země. 
Jižní Súdán je jeden z nejmladších států Afriky. 
Vznikl v roce 2011 rozdělením Súdánu na severní 
a jižní část. Dozvuky dlouholeté občanské války 
jsou zde dosud velmi patrné a aktuálně zejména 
v severní části země propukají nepokoje. 
Nicméně v místě, kde jsem pracoval, k žádným ne-
pokojům nedocházelo, a to ani v minulosti. A to byl 
také patrně důvod, proč zde byla založena nemoc-
nice. Je to jedna ze dvou nemocnic ve státě Warrap. 
Ač by se to na první pohled nemuselo zdát, též jedna 
z největších. Ale uvědomíme-li si, že v Jižním Súdá-
nu má ke zdravotní péči v současné době přístup asi 
20% obyvatelstva, tak již nám to tak zvláštní nepři-
padá. Nemocnice má tedy velmi velkou spádovou 

oblast a lidé sem často váží cestu několik dní pěšky.
Nemocnice má oddělení dětské, dospělé, chirur-
gické a gynekologicko-porodnické. Dále též před-
porodní poradnu a ambulance pro děti i dospělé. 
Vedoucí lékař je v současné době mladý muž- Sú-
dánec. Ostatní lékaři a hlavní sestra jsou cizinci a je-
jich počet je různý. Sestry a ostatní personál jsou 
místní – Dinkové. Takže z výše pověděného vysvítá, 
že pokud zde lékař pracuje, nepohybuje se většinou 
pouze v rámci své specializace, ale chtě nechtě dělá 
ode všeho trochu.
Když jsem přijel, musel jsem si zvyknout jednak na 
velmi teplé počasí (přijel jsem ve vrcholícím období 
sucha) a též na to, že krom nemocnice a místního 
trhu tu není lze kam jít, a tak je člověk připoután 
celou dobu na jedno místo.
Pokud jde o práci, tak evropský lékař má dobrou pří-
ležitost poznat zde tropickou medicínu, kterou do-
sud znal jen z učebnic: poznal jsem, nakolik pestré 
projevy může mít malárie (dokonce jsem měl mož-
nost poznat to sám na sobě), viděl jsem onemocnění 
střevními parazity a mnoho dalších nemocí, kte-
ré u nás již neznáme buď proto, že jsme proti nim 
očkovaní (např. tetanus) nebo proto, že hygienické 
podmínky jsou u nás na vyšší úrovni. Zde mám na 
mysli právě různá střevní onemocnění, kožní infek-
ce, tyfus, brucelosu apod. (pokud ale člověk vidí, jak 
lidé pijí vodu z louží, přestože mají přístup k čisté 
pitné vodě, tak se ani tak moc nediví).
Evropan si také musí zvyknout na to, že přístup míst-
ních k práci je poněkud jiný, než u nás (na všechno 

je dost času) a též na to, že místní personál je sice 
docela dobře vycvičen, ale i tak mají sestry větši-
nou jen několik tříd základní školy- to se projevuje 
zejména velmi malou znalostí jakékoli anatomie či 
fysiologie- byť v rozsahu jen naší základní školy.
Já osobně si také musel velmi zvykat na to, že pa-
cienti zde často umírají. Je to zhusta důsledek toho, 
že do nemocnice přicházejí pozdě, protože většinou 
ještě předtím jdou k místnímu šamanovi a tím často 
ztratí mnoho cenného času.
Obzvláště smutné je pak vidět umírat děti, které by, 
pokud by dorazily dříve, mohly přežít. 
Zmínil jsem šamany v kontextu medicínském a mu-
sím říci, že jsem o nich ani v jiné souvislosti neslyšel 
- myslím tím otázku náboženství. V místě, kde jsem 
byl, panovala, řekl bych, velká náboženská toleran-
ce. Vedle sebe tam koexistují katolíci, různá protes-
tantská vyznání, muslimové a vše je to promíseno 
s místními náboženstvími. A všichni jsou k sobě 
v tomto směru velmi tolerantní- řekl bych také pro-
to, že život je tam dosti těžký sám o sobě a není tře-
ba se ještě vyčerpávat nesmyslnými náboženskými 
půtkami. Myslím, také, že je to dáno částečně i tím, 
že se tu příliš nenosí velká ortodoxie- příkladem by 
mohl být místní katolický kněz, který má, co jsem 
slyšel, asi 3 manželky. V nemocnici je provozován 
též program pro podvyživené, který považuji za 
velmi důležitý, zejména proto, že dle statistik WHO 
mají podvyživené děti významně nižší mentální 
schopnosti oproti dětem normálně živeným. A chyt-
ré děti tento mladý stát potřebuje jako sůl. V nemoc-
nici také probíhá řad preventivních programů, jako 
předporodní péče, HIV testování a všeobecně zdra-
votní vzdělávání obyvatelstva. 
Poslední a nikoliv nejmenší je také program pro ne-
mocné různými formami tuberkulosy a lepry. Ten za-
hrnuje nejen tuberkulosní nemocnici. Její pracovníci 
vyjíždějí i do terénu, kde vyhledávají nemocné a pro-
vádějí různé zdravotní testy. Nemocní pak mohou 
strávit až půl roku v nemocnici, kde mají krom léč-
by zajištěnu i stravu (což rozhodně není běžná věc). 
Je pravdou, že jako jednotlivec jsem měl pocit, že 
práce, kterou jsem dělal je jako kapka v moři. Ale 
je faktem, že za asi 5 let práce této nemocnice jsou 
pokroky vskutku patrné - byť se nejedná o žádné 
velké skoky, a že za několik dalších let se situace, 
doufejme, výrazněji zlepší; jak v oblasti léčby, tak 
zdravotně - hygienické osvěty. A bezesporu byl zdej-
ší pobyt velmi cennou zkušeností v rámci celoživot-
ního lékařského vzdělávání. 
V případě zájmu o další informace a fotografie od-
kazuji na můj blog z pobytu: vitjak.blogspot.com.
 Vít Jakoubek

Český lékař v Jižním súdánu

Phdr. marek vařeka, Phd, ClJ, obdržel záslužný řád 
Pro merito melitense

Našemu sekretáři PhDr. Markovi Vařekovi, PhD, 
CLJ, se dostalo významného ocenění za jeho vý-
stavní a odbornou činnost – byl mu udělen řád Pro 
Merito Melitense. Pro Suverénní vojenský hospitál-
ní řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a Maltě, jak 
zní celý oficiální název, připravil Dr. Vařeka rozsáh-
lou výstavu, která se konala v prostorách Národní 
knihovny České republiky v Klementinu. Výstava 

s názvem 900 let Řádu sv. Jana Jeruzalémského se 
konala od 15. 11. 2013 do 5. 1. 2014. Záštitu nad vý-
stavou převzal bývalý ministr zahraničních věcí Ka-
rel kníže Schwarzenberg. Samotná výstava navazo-
vala na podobné výstavy, které se konaly po celém 
světě, například v sídle velmistra v Římě, v Moskvě 
apod. Výstava měla přiblížit dlouhé období trvání 
Maltézského řádu ve světě a také na území našich 

zemí, kde Řád kontinuálně působí skoro 850 let. Dr. 
Vařeka zajistil výstavu kompletně od námětu přes li-
breto až po technický scénář. Navíc napsal panely, 
dovezl předměty a vše sám nainstaloval. Kromě 
toho zajistil sponzory, jejichž finanční prostředky 
přispěly ke zdárnému zajištění celé výstavy. 
Našemu spolubratru Markovi k tomuto vyznamenání 
srdečně blahopřejeme.  (převzato z Bulletinu MSB)
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vydaná u příležitosti 100. výročí sarajev-
ského atentátu a 100. výročí vzniku  
1. světové války

18. červen 2014 byl pro Plzeňskou komendu Vo-
jenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruza-
lémského dnem velmi významným.
V rámci Akademie OSLJ jako nezávislé, nestátní, 
křesťanská organizace, spadající pod Vojenský 
a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, byla 
slavnostně prezentována v řadě již třetí publika-
ce pod názvem „PACIFISTKA  BERTHA VON 
SUTTNER“, vydaná u příležitosti 100. výročí sa-
rajevského atentátu a 100. výročí vzniku 1. světové 
války.
Jen připomeňme, že jako svoji první publikaci 
Akademie vydala publikaci „Patroni Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského“, dru-
hou pak „Dějiny malomocenství“.
Pro prezentaci této publikace bylo zvoleno nádher-
né prostředí Knihovny města Plzně – Polanova síň.
Jejím autorem je chev. Mgr. Václav Voříšek, KLJ, 
CMLJ, komtur Plzeňské komendy.
Jak sám zdůraznil, národ, který nezná vlastní his-
torii, nemá šanci přežít sám sebe. Dále pak uvedl, 
že Bertha Suttnerová je ženou devatenáctého stole-

tí, kterou většina jejích současníků považovala za 
utopistku, ba dokonce za blázna, a jejíž slova na-
konec zůstala nevyslyšena. Její slavný, stále zoufa-
leji znějící výkřik „Odzbrojte!“ zanikl v naciona-
listicky rozeštvané Evropě, která si přála „velkou 
válku“, a varování „mírové Berty“ bagatelizovala 
jako projevy ženské exaltovanosti a hysterie. Není 
snad třeba připomenout, že Berta Suttnerová, roze-
ná Kinská, je první ženou - nositelkou Nobelovy 
ceny za mír. 
Slavností provázel již tradičně spolubratr Mgr. Ja-
roslav Terč, CLJ, předseda představenstva Hospice 
sv. Lazara v Plzni, a spolu s ním i nakladatel pan 
Miroslav Krist a duchovní opora komendy otec 
Blahník.
Spolusestra PhDr. Hana Gerzanicová, MLJ,  pak 
přednesla několik básní z této knihy. O slavnostní 
ráz se zasloužil i student Plzeňské konzervatoře 
s hrou na kytaru.
Vydáním této knihy byla obohacena ediční řada 
Akademie OSLJ jako vzdělávací instituce, ší-
řící myšlenky řádové, křesťanské a kulturní 
v prostředí moderní společnosti 21. století, kdy 
hlavním cílem Akademie je studium historie  
řádu a rytířství obecně. 
 JT

Prezentace  publikace „PaCiFistKa  bErtHa voN sUttNEr“

Plzeňská komenda vzpomněla výročí posledního císaře Karla i.

Milí čtenáři LR, členové Řádu i přízniv-
ci. Především chceme na tomto mís-
tě poděkovat všem, kdo nám posílají 

své příspěvky. Bez vašich článků bychom tento 
bulletin neměli. Je to váš časopis. A prosíme, 
pište dál. O našem Řádu, o aktivitách komend, 
o vaší individuální činnosti ve službách Řádu na 
poli spirituálním, humanitárním, charitativním, 

zdravotnickém, kulturním, vzdělávacím či spo-
lečenském.
A nestyďte se psát. Nikdo nečeká, že vaše příspěv-
ky budou nějaká literární díla. 

Ještě dvě naléhavé prosby k fotografiím a obrázkům:
Nikdy nevkládejte obrázky do textu!!! Nedá se 
to graficky upravit pro tisk. Posílejte fotky zvlášť, 

v příloze mailu. K obrázkům můžete i nemusíte 
přiložit stručný komentář. Posílejte fotky v plné 
velikosti!!! Tak, jak je stáhnete z vašeho foto-
aparátu. Pro grafickou úpravu a tisk jsou ideální 
obrázky o velikosti řádově v Mb, nebo minimálně 
ve stovkách kb. Fotky pod 100 kb jsou pro tisk  
nepoužitelné. 
Děkujeme.  Vaše redakce.

Několik slov redakce

Prostor pro toto setkání umožnila spolusestra 
PhDr. Hana Gerzanicová, MLJ, na své nádherné 
zahradě. Všechny zúčastněné přivítal spolubratr 
Mgr. Jaroslav Terč, CLJ, předseda představenstva 
Hospice sv. Lazara v Plzni. Zasvěceně pohovořil 

o životě císaře Karla I, o jeho názorech, životě, 
vztahu k Čechám i o jeho marném boji za celo-
světový mír.
Jako host pak vystoupil pan Josef Kabát, hlava 
Sdružení dobrovolných aktivistů při kostele Všech 
Svatých v Plzni-Roudné. Jako historik pohovořil 
o Karlu I. jako o světové postavě v boji za mír. 
V závěru pak spolusestra PhDr. Hana Gerzanico-
vá, MLJ, neopakovatelným způsobem přednesla 
několik básní o míru, válce a lidském štěstí.
Pak byla odhalena pamětní deska umístěná na ka-
menném monumentu na památku na tento den. Slav-
nostní odhalení provedl sám chev. Mgr. Václav Vo-
říšek, KLJ, CMLJ, komtur Plzeňské komendy, a to 
za zvuku zvonu sv. Vojtěcha z nedalekého kostela 

Všech Svatých. Zvuk tohoto zvonu má pro členy 
Plzeňské komendy obzvláště milý hlas. Nechala jej 
totiž vyrobit právě spolusestra PhDr. Hana Gerza-
nicová, MLJ, za starý poničený. Jak sama uvedla, 
její motivací k tak velkorysému daru byla její snaha 
věnovat občanům Roudné i Plzně památku, která 
má šanci přetrvat věky a mimo jiné připomínat i její 
sounáležitost s Plzeňskou komendou Vojenského 
a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
Tímto aktem bylo vzpomenuto i zahájení Velké 
války, která stála miliony lidských životů.
Po ukončení této slavnostní akce se uskutečnilo 
krátké setkání v nedaleké restauraci U Pramenů, 
kde bylo připraveno malé občerstvení a i možnost 
si neformálně popovídat.  JT

v sobotu 26. 7. 2014 uspořádala Plzeňská 
komenda vojenského a špitálního řádu sv. 
lazara Jeruzalémského pod vedením své-
ho komtura chev. mgr. václava voříška, 
KlJ, CmlJ, setkání svých členů u příleži-
tosti desátého výročí prohlášení Karla i. 
služebníkem božím svatým otcem Janem 
Pavlem ii.

Student Plzeňské konzervatoře, Mgr. Jaroslav 
Terč, CLJ, otec Blahník, PhDr. Hana Gerzanicová, 
MLJ, a Miroslav Krist




