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Slovo k velkému postu
Ocitli jsme se za polovinou velkého pos-
tu – období před největším z křesťanských 
svátků Paschou, kterou tento rok oslavíme 
15. dubna (podle Juliánského kalendáře). 
Není proto zcela od věci se zamyslet nad 
tím, jaký je vlastně hlavní smysl této doby. 
Doby, která by nás měla připravit k důstoj-
nému a plnému prožití hlubokého mystéria 
Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista. 
Doby, která se více či méně naplnila zvlášt-
ní směsicí zbožnosti, místních tradic, pověr 
a lidových zvyků. 
Je až zarážející, jak málo přemýšlíme o tom, 
proč se vlastně postíme, proč si dobrovolně 
činíme újmu, zříkáme se většiny obvyklých 
potravin, oblíbených činností a zábavy. Je 
snad skutečnou podstatou postu mechanis-
tické lpění na tom, který pokrm je dostateč-
ně postní a který ne? Nebo je toto pojetí jen 
hlubokým nepochopením účelu a skutečná 
podstata postu spočívá v něčem jiném? 
Třeba v příležitosti se vytrhnout z obvyklé-
ho běhu života, zastavit se a zamyslet nad 
jeho smyslem, náplní a řádem? 
Logos – Syn Boží, druhá osoba Trojice, ale 
také Logos – řád, pořádek, systém – Boží 
řád, řád stvoření. Byl-li člověk stvořen k Bo-
žímu obrazu a podobenství (κατ´εικόνα 

Θεού και καθ´ομοίωσιν Θεού), je po pádu 
hlavním úkolem jeho života snaha o co 
největší přiblížení se Bohu, snaha o život 
v souladu s Božím plánem stvoření, snaha 
o spolupráci – synergii na Božím díle a tedy 
i participace na Božím řádu – Logu.

Právě období, ve kterém se nacházíme, 
nám přináší maximální možnost ztišení, 
zklidnění duše a nahlédnutí, nakolik je 
náš život v souladu s Boží vůlí, nakolik je 
naplněn nasloucháním a snahou o hledání 
Božího vedení, snahou o hledání Logu. Ži-
vot křesťana by neměl být omezen jen na 
více či méně úspěšné pokusy o dodržování 
Božích přikázání a účast na liturgickém ži-
votě církve. Měl by být především naplněn 
hledáním místa, které každému z nás v Bo-
žím řádu náleží, místa, na které skutečně 
patříme a na kterém se můžeme podílet na 
Božím plánu spásy. Najít to své místo, to 
pravé místo, znamená najít klid v duši, na-
jít mír, najít Boha. Je-li Logos ztělesněným 
řádem, pak chaos je nutně protibožský. Už 
jen prozření a uvědomění si, zda a jak moc 
jsme svůj život nechali ovládnout chaosem, 
nakolik jsme se odchýlili od té pravé ces-
ty a ocitli na místě, na které nepatříme, je 
prvním krokem zpět k souladu, krokem 
k Logu, k Bohu.
Využijme tedy příležitosti, která se nám 
každý rok znovu a znovu předkládá, 
zkusme se na chvíli zastavit, zamyslet se 
a hledat…  

ThDr. Libuše Pipková, MLJ

Arcivévodská návštěva na Moravě
Na pozvání sekretáře Prostějovské komen-
dy PhDr. Marka Vařeky, PhD, OLJ, přijeli 
do České republiky příslušníci Habsbur-
ského domu. Jednalo se o ryze soukromou 
návštěvu arcivévodů Andrease Salvatora 
(člen našeho Řádu) a jeho bratra Dr. Mi-
chaela Salvatora s manželkou arcivévodky-
ní Piou. Oba arcivévodové jsou rytíři Řádu 
Zlatého rouna. Arcivévodové projevili zá-
jem podívat se na výstavu „Císař František 
Štěpán Lotrinský, pán Hodonína a Holíče“, 
jejímž spoluautorem je i prostějovský se-
kretář. Výstava je instalována v prostorách 
Masarykova muzea v Hodoníně.
Program tak vzácné návštěvy se nemohl sa-
mozřejmě omezit pouze na jednu výstavu. 
Při čilé korespondenci projevil arcivévoda 
Dr. Michael Salvator vážný zájem navštívit 
další místa spojená s historií jejich rodiny. 
Přirozeně se nabízela sousední Holíč, kde 
nechal císař František Štěpán zbudovat 
překrásný zámek. Kromě Holíče projevili 
arcivévodové zájem navštívit také Židlocho- 
vice a Bruntál. Židlochovice spravoval jejich 

Gotická plastika Matky Boží Bolestné v kos-
tele sv. Ducha v Praze

Zleva: arcivévodkyně Pia, arcivévoda dr. Michael Salvator, dr. Marek Vařeka, primátor 
Prostějova Miroslav Pišťák, arcivévoda Andreas Salvator
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prastrýc a zámek v Bruntálu je spojen s his-
torií velmistrů Řádu Německých rytířů.
Návštěva arcivévodů se uskutečnila v pon-
dělí 16. a v úterý 17. ledna. Přijeli kolem 
11 hodiny. Následovalo přijetí na hodonín-
ské radnici, kde nabídli zdejší představitelé 
v čele se starostou možnou spolupráci v bu-
doucnu. Dále následovala prohlídka vý-
stavy, která zaujala nejvíce arcivévodu Dr. 
Michaela Salvatora, který je profesionálním 
historikem. Zabývá se oficiálně dějinami 
rodiny a vlastní velmi pěknou sbírku holíč-
ské fajánse. Na výstavě měl možnost vidět 
vzácné kusy z České a Slovenské republiky. 
Kromě fajánse obdivovali rodovou genea-
logii lotrinského rodu, portréty císaře, krá-
lovny, zbraně, knihy a vyznamenání, včetně 
Řádu Zlatého rouna, který se podařilo na 
výstavu zapůjčit. 
V odpoledních hodinách arcivévodové 
přejeli hranice a navštívili Holíč, kde byli 
přijati primátorem. Ten ve velmi přátelské 
atmosféře pohovořil o významu zámku pro 
město Holíč a velkých investicích, které 
bude město do zámku v budoucích letech 
vkládat. Po srdečném přijetí u primátora 
následovala prohlídka zámku, která hos-
ty fascinovala. Ocenili, že se postupně re-
konstruují jednotlivé místnosti, aby se co 
nejrychleji vrátil do zdejšího zámku spole-
čenský život, který sem patří.
Večer byly na programu Valtice. Zde zajistil 
perfektní prohlídku zámku kastelán Mgr. 
Michal Tlusták. Arcivévodové doposud ve 
Valticích nebyli, proto byli mile překvapeni 
rozlehlostí zdejšího zámku, jež sloužil jako 
hlavní rodová rezidence knížat z Lichten-
štejna. Po prohlídce následovala večeře ve 
Valticích, kde se živě diskutovalo o součas-
nosti Lazariánů mezi arcivévodou Andre-
asem Salvatorem, Lenkou Korpovou, MLJ, 
a Markem Vařekou, OLJ. Přítomní hosté 
z Valtic měli eminentní zájem se dozvědět 
něco o Řádu sv. Lazara, což dokazuje, jak 
málo veřejnost náš Řád zná.
V úterý 17. ledna byla na programu návště-
va Židlochovic a Bruntálu. V dopoledních 
hodinách si arcivévodové prohlédli zámek 
v Židlochovicích. Zajímali se o stavy zvěře 
a technologii jejich chovu. V Rakousku má 
toskánská větev rodu zámek Persenburg, 
kde rovněž hospodaří. Z návštěvy Židlocho-
vic měli arcivévodové velkou radost, protože 
většinu zdejších trofejí ulovili na přelomu 
19. a 20. století jejich přímí předci. Zhruba 
okolo 11 se odjelo z Židlochovic a pokračo-
vali jsme do Určic, kde byla malá zastávka na 
občerstvení. Zdejší starosta Vlastimil Konšel 
odvezl hosty služební dodávkou do Bruntálu, 
což se ukázalo jako velmi prozíravé, vzhle-
dem k velkému množství sněhu. Návštěva si 
mohla alespoň chvíli odpočinout a připravit 
se na další prohlídku zámku. Rovněž zdejší 
exkurze byla arcivévody vnímána velmi po-
zitivně. Prakticky od poloviny 18. století byli 
velmistry Řádu Německých rytířů výhradně 

arcivévodové. Po hodinové prohlídce pozval 
hosty prostějovský komtur Miroslav Pišťák, 
CLJ, na oběd, kde arcivévodská návštěva 
dostala malé odznaky našeho Řádu, které 
jim poslal J. E. bailiv Dr. Jiří Pořízka, GCLJ. 
Návštěva měla mimořádný zájem o aktivity, 
nášeho Řádu v České republice. Vysvětlili 
jsme jim, jaké máme dělení v rámci repub-
liky a na co se jednotlivé komendy zaměřují. 
Velký zájem měl zejména arcivévoda Andre-
as Salvator, který je kromě členství v našem 

Řádu ještě v dalších třech řádech, které se 
věnují především humanitárním a kultur-
ním aktivitám.
Po prohlídce zámku v Bruntále následovala 
cesta do Určic, kde si návštěva vzala svoje 
auto a pokračovala směrem na Vídeň. Věří-
me, že se v budoucnu uskuteční další návště-
vy Arcidomu rakouského, o nichž budeme 
informovat s předstihem, aby se jich mohli 
zúčastnit další členové našeho Řádu.   

PhDr. Marek Vařeka, PhD, OLJ 

Mírová mise patriarchy

J. B. Řehoř III., patriarcha Jeruzaléma, 
Alexandrie, Antiochie a celého Orientu 
a duchovní protektor našeho Řádu se vy-
dal na mírovou misi do Evropy. Navštívil 
Berlín, Paříž, Londýn, Řím. Pronesl projev 
v Evropském parlamentu ve Štrasburgu 
a jednal i ve Vatikánu. Ve všech místech, 
která navštívil, byl přijat státními tajem-
níky nebo námětky ministrů zahraničních 
věcí. Jednal i s předsedy zahraničních vý-
borů parlamentů a se zástupci místních 
biskupských konferencí. Svou misi ozna-
čil jako „mírovou pouť“, když řekl: „Je to 
poselství míru, usmíření, urovnání, stabi-

lity, dialogu, uklidnění, poznání, rozumu 
a uznání jiných.“ Po státnících požadoval, 
aby ani jedna strana syrského konflik-
tu nebyla nadále vyzbrojována zbraněmi 
a aby se Západ zasadil o jednání mezi 
presidentem Asadem a povstalci, kteří na-
bízené jednání odmítají. Patriarcha zdů-
raznil: „My křesťané sázíme na dialog. Já 
se musím starat o dobro mého společen-
ství. A to lze zajistit jen dialogem se všemi 
stranami.“ Během své cesty poskytl patri-
archa celou řadu interview deníkům i tele-
vizním stanicím.

(alb)
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ČLENOVÉ VELKÉ MAGISTRÁLNÍ RADY
jmenovaní dne 3. března 2012

KOADJUKTOR
J.E. Chev. Francisco de Borbón von Hardeberg, GCLJ-J (Španělsko)

VELKOKOMANDÉR ŘÁDU
J.E. Chev. Dr. Ronald Hendriks, DrSc, GClrLJ, GCLJ (Nizozemí)

VELKOPŘEVOR ŘÁDU
Zatím neobsazeno

DUCHOVNÍ VELKOPŘEVOR ŘÁDU
Zatím neobsazeno

VELKOKANCLÉŘ
J.E. Chev. Edward B. White GCLJ (Kanada)

VICE-VELKOKANCLÉŘ (ADMINISTRACE) 
J.E. Dáma Marny Gilluly, DGCLJ (USA)

VICE-VELKOKANCLÉŘ (FINANCE)
Chev. Sijt de Boom, KCLJ (Nizozemí)

VELKOREFERENDÁŘ
J. E. Chev. Matti Vuoria, GCLJ (Finsko)

VELKOJUSTICIÁŘ
Chev. Vincent Keaveny, KCLJ (Anglie a Wales)

VELKOŠPITÁLNÍK
 J. E. Chev. MUDr. Axel Mittelstaedt, GCLJ (Německo)

STRÁŽCE PEČETI
J. E. Chev. kpt. Geoff. Fosberry, GClrLJ, GCLJ (Malta) 

DELEGÁT VELMISTRA PRO OBĚ AMERIKY
J.E. Chev. JUDr. Bruce M. Harrington, GlrLJ, GCLJ (USA)

ČLENOVÉ BEZ PORTEFEUILLE
Chev. Christian hrabě d´Andlau-Hombourg, KLJ-J (Francie)

Chev. Alejandro de Fortuny y Gamache, baron de Vallespinosa, KLJ-J (Španělsko)
J. E. velectěný vikomt Shane Gough, GCLJ (Skotsko)

 J. E. Chev. David Gibb, GCLJ, JP (Anglie a Wales)
J. E. Chev.ctihodnost JUDr. Barry O´Keefe, AM, GCLJ, GCMLJ ( Austrálie)
J. E. Chev. Klaus-Peter Pokolm, prom. ekonom, GCLJ, GCMLJ, GCrLJ, (EU)

J.E. Chev. genplk. Jan Salestrand (Švédsko)
 

 
TAJEMNÍK VELKÉ MAGISTRÁLNÍ RADY A VÝKONNÉ RADY

(nečlen VMR)
Chev. Gareth Vaughan, KCLJ, GCrLJ (Anglie & Wales) 

 

Tak trochu jiná
investitura

Jako Řád bychom si mohli vetknout heslo 
„Jednotní v různorodosti“. Každá juris-
dikce podle svých historických kořenů 
má svá místní specifika. Většinou je in-
vestitura jednodenní záležitostí s vigilií 
předchozího dne pro postulanty. Naší 
řečtí spolubratři ale pořádají investituru, 
která je třídenní a s nabitým programem.  
Hned první den je vigilie nejen pro pos-
tulanty, ale pro všechny zúčastněné. Le-
tos byla v římskokatolickém kostele sv. 
Jana Křtitele v Psychiku a byly při ní po-
svěceny řádové insignie. Pozdě večer pak 
byla uvítací večeře v Yacht Clubu v Pi-
reu. Účastníci tam málem mohli zůstat, 
poněvadž následující den se na stejném 
místě hned ráno konala řecká specialita 
– vědecký kongres. Přednášky univerzit-
ních profesorů – členů Řádu – se zabýva-
ly nejen historií Řádu (skvělá byla třeba 
přednáška o vývoji lékařských nástrojů 
používaných našimi předchůdci nebo 
o organizaci nemocniční péče v našich 
lazaretech), ale i medicínskými problé-
my, se kterými se  lazariáni v současnosti 
setkávají při své charitativní činnosti jak 
v Řecku, tak v rozvojových zemích. Po 
kongresu zajistili pořadatelé pro zahra-
niční účastníky návštěvu nově postavené-
ho Národního archeologického muzea na 
úpatí Akropole s výkladem. Při odchodu 
z muzea se všichni ještě zastavili v koste-
líku sv. Jiří. Kostel a vedlejší klášter byly 
během občanské války tvrdě ostřelovány 
jednotkami komunistických partyzánů. 
Klášter i kostelík bránila slabá jednot-
ka četníků. Když už se zdálo, že budou 
muset ustoupit a kostel i klášter nechat 
komunistickým jednotkám v plen, zača-
li se modlit ke sv. Jiří. A stal se zázrak – 
v poslední chvíli přišla pomoc britských 
výsadkářů a situace byla zachráněna. 
Poškozený kostel byl opraven a na paměť 
tohoto zázraku byla na zadní stěnu vyma-
lována britská a řecká jednotka v čele se 
svatým Jiřím.
Vlastní investitura se nekonala v kostele, 
ale v historickém sále hotelu Royal Olym-
pic, což nám, hostům zvyklým na kostel, 
připadalo trochu divné. Ceremonie ale 
měla všechny atributy investitury, proběh-
la důstojně a „Atavis et armis“ v sále pří-
mo hřmělo. Po investituře se pouze přešlo 
do jiného sálu, kde se konala slavnostní 
večeře.
Poslední den pak byla v řecko-ortodoxním 
chrámu Spasitele slavnostní bohosluž-
ba s panychidou za zemřelé spolubratry 
a spolusestry. Prostě investitura, která se 
tak hned nevidí.

Prof. Dr. Aleš Bluma, GCLJ
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V roce 2011 naše občanské sdružení konti-
nuálně provozovalo hospicový dům (onko-
logický lůžkový hospic – 25 lůžek) v Praze 
8 v Bohnicích již 13. rokem. Současně jsme 
v roce 2011 zahájili i provoz druhého hospi-
cového domu na Praze 4, Malovická 2 (on-
kologický, neurologický a interní lůžkový 
hospic – 30 lůžek). Tento hospic provozuje-
me na základě nájemní smlouvy s městskou 
částí Praha 4, která je vlastníkem budovy 
a která hospic v Malovické vybudovala a za-
řídila.
V roce 2011 došlo k několika změnám ve 
vedení občanského sdružení. Především 
byl správní radou odvolán dosavadní ředitel 
hospiců a novou ředitelkou byla jmenována 
paní MUDr. Hana Šrámková. 
Problémy spojené s odchodem dosavadního 
ředitele z funkce vyvolaly potřebu jasného 
a přehledného finančního řízení. K tomu se 
správní rada rozhodla sjednat smlouvu se 
zkušeným ekonomem – účetním. Do této 
role byla vybrána paní Ing. Darina Rybářo-
vá, jejíž zkušenosti v oblasti ekonomiky fi-
rem se ukázaly a ukazují jako skutečně velmi 
prospěšné a jejíž práce je velkým přínosem 
jak v součinnosti s ředitelkou hospiců, tak 
pro občanské sdružení samotné.
Změn doznala i správní rada. Koncem uply-
nulého roku zemřel dlouholetý předseda 
správní rady a v tom nejlepším smyslu slova 
hybatel všech dobrých nápadů a potřebných 
opatření – MUDr. Dalibor Stejskal, KCLJ. 
S tímto se správní rada musela vyrovnat. 
Novým předsedou správní rady byl zvolen 
doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., KCLJ.
Z členství ve správní radě na vlastní žádost 
odešel dr. Tomáš Kordač, právník hospice. 
Zůstává však i nadále ve funkci sekretáře 
správní rady, kterou převzal po odvolaném 
řediteli Hellerovi (zde bych rád poznamenal, 
že MČ Praha 3 za přispění Ing. Hellera vě-
novala našemu sdružení na provoz hospiců 
částku 100 tis. Kč). 
Svým nemalým dílem k práci pro hospice 
v uplynulém roce přispěli všichni členové 
správní rady.
Nové výkonné vedení hospiců ve složení ře-
ditelka MUDr. Hana Šrámková, ekonomka 
Ing. Darina Rybářová a právník dr. Tomáš 
Kordač se v minulém roce ve spolupráci 
s tradičně velmi pracovitou a organizačně 
schopnou vrchní sestrou hospice v Bohni-
cích Miladou Schubertovou a za přispění 
primáře MUDr. Procházky muselo vypořá-
dat s mnoha problémy. Byl to nejen přechod 
na plynulé provozování dvou hospicových 
domů, ale také ukončení činnosti v Domě 
seniorů na Spořilově (provoz takového plně 
sociálního zařízení se neslučoval s hlavním 
cílem našeho sdružení). Zde je třeba dodat, 

FUNKCIONÁŘI ŘÁDU
(zúčastňují se zasedání Velké magistrální rady s poradním hlasem)

VELKOKUSTOD
neobsazeno

VELKOINSIGNÁTOR
Chev. Stephan Henhapl, KCLJ-J (Hrad Sigharstein)

VELKOMARŠÁL
J. E. Chev. C. W. Gilluly, GCLJ (USA)

VELKOARCHIVÁŘ a HISTORIK ŘÁDU
Chev. Dr. Alexander Welsh, KLJ (Malta)

HEROLD ŘÁDU
Prof. Michel W. Ross, Ph.D, MD (Nový Zéland)

VICE-VELKOŠPITÁLNÍK
Chev. John Byrnes, KLJ (USA)

J. E. Chev. kontradmirál MUDr. Kenneth Moritsugu, GClRLJ, GCLJ (USA)

DUCHOVNÍ VICE-VELKOPŘEVOR ŘÁDU
J. E. Nejdůstojnější kanovník Jeremy Haselock, EGCLJ (Anglie & Wales)

VICE-VELKOJUSTICIÁŘ
J. E. Chev. Bernard J. Barton, S.C. GCLJ (Irsko)

VICE-VELKOINSIGNÁTOR
Madame Pamela Elaine Screeton, CLJ (Anglie & Wales)

ZÁSTUPCE VICE-VELKOKANCLÉŘE (ADMINISTRACE)
Dáma Mary Ettari, DLJ (USA)

 

ČLENOVÉ VÝKONNÉ RADY

VELKOKOMANDÉR ŘÁDU

VELKOPŘEVOR ŘÁDU, DUCHOVNÍ VELKOPŘEVOR ŘÁDU

VELKOKANCLÉŘ, VICE-VELKOKANCLÉŘ (ADMINISTRACE)

VICE-VELKOKANCLÉŘ (FINANCE)

VELKOREFERENDÁŘ, VELKOJUSTICIÁŘ

VELKOŠPITÁLNÍK

ZÁSTUPCI ŠÉFŮ JURISDIKCÍ
J. E. Chev. prof. Brett Delahunt, ONZM, GCLJ (Nový Zéland)

J. E. Chev. genplk. Jan Salestrand, GCLJ (Švédsko)

Hospic Štrasburk 
o.s. v roce 2011

Spirituální protektor našeho Řádu, J. B. Gregorios III., spolu s antiochijským patriar-
chou ortodoxní církve vyhlásili sbírku ve prospěch lidí postižených nepokoji v Syrii. 
Ze získaných finančních prostředků se pořizují humanitární balíčky v hodnotě 50 $, 
které se distribuují osobám postiženým současnou situací v Syrii, bez ohledu na je-
jich náboženské vyznání. Prosíme, posílejte dary na náš řádový účet 14688379/0800 
s variabilním symbolem 11000. Do zprávy pro příjemce uveďte slovo „Syrie“. Získané 
finance pak odešleme na příslušené konto. V. N.

Sbírka na Syrii
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že ukončení provozu tohoto zařízení (rovněž 
v nájmu od MČ Praha 4) bylo spojeno s řeše-
ním velmi složitých záležitostí. MČ Praha 4 
nám v tomto byla ne vždy vstřícným partne-
rem. Ostatně i fakt komerčního nájemného 
v hospici Malovická (cca 109 tis. měsíčně) 
vypovídá o míře podpory této městské části, 
kterou nám jako neziskové organizaci po-
skytuje. Provoz hospice v Malovické, který 
je pod přímým a téměř permanentním kon-
trolním dohledem vlastníka budovy – MČ 
Praha 4, jeho pracovníci úspěšně zvládají.
Mnoho času a praktických zjištění vedení 
hospiců věnovalo i systému žádostí o dotace 
a granty a formám jejich vyúčtování. I s tím 
se nová ředitelka vypořádala a nyní tento 
systém po nastavení jasných pravidel a díky 
dobré komunikaci s dotčenými poskytova-
teli dotací a grantů funguje a doufáme, že 
některé ze žádostí o dotace či granty pro rok 
2012 budou úspěšné (neradi bychom ovšem, 
obrazně řečeno, zakřikli cosi, co se zdá jako 
velmi slibné).
Je potřeba rovněž říci, že všichni zaměst-
nanci projevili a projevují mnoho trpělivosti 
a pochopení, neboť práce v hospicích je, ze-
jména v současném období, velmi náročná. 
Pokud jde o operativní medicínské řízení 
obou hospicových domů, pak každý z nich 
má v současnosti svého primáře a svou 
vrchní sestru. Vedení tak upustilo od snahy 
vrcholového jednotného řízení i v těchto po-
zicích. 
Každodenní provoz hospiců je funkční 
a spolupráce zejména se zdravotními po-
jišťovnami je v zásadě dobrá. V současnos-
ti jde sice o přechodové období k novým 
smlouvám, ale již jsme zahájili jednání 
o smlouvách, které by měly být účinné od 
1. 1. 2013.
Podrobné informace o občanském sdruže-
ní Hospic Štrasburk a o jím provozovaných 
hospicích naleznete na nových webových 
stránkách našeho občanského sdružení 
www.hospicstrasburk.cz, o jejichž vybu-
dování se značnou měrou zasloužil člen 
správní rady František Maršíček. 

Co říci závěrem? Je obecně známo, že oblast 
zdravotnictví je již nějakou dobu ve stadiu 
přerodu a hlubokých proměn. To má samo-
zřejmě vliv i na naše hospicové domy a jejich 

provoz. Potřebnost zařízení tohoto druhu 
nám však dává naději na úspěšné proplutí 
vodami současné neklidné situace.

JUDr. Tomáš Fr. Kordač, KLJ

LPS se v Praze prozatím nepodařilo pře-
konat personální krizi. Naši někdejší akti-
visté z 90. let již dávno dostudovali, pracují 
a mají rodiny. Nemáme nové zájemce o čin-
nost. Proto se soustředíme v mezích našich 
možností především na materiální výpo-
moc tam, kde je toho třeba. Podporujeme 
finančně dva sirotky v Africe. Před Vánoci 
jsme jako každý rok nakoupili dárky pro 
děti z dětského domova Hora svaté Kate-
řiny. Dostali jsme děkovný dopis od paní 
ředitelky.
Velmi aktivní samostatná skupina LPS pra-
cuje v rámci Moravskoslezského bailiviku 
v Kloboukách u Brna pod vedením csr. 

Bc. Lenky Korpové, CLJ, a jejího manžela, 
našeho řádového kaplana rev. Mgr. Luďka 
Korpy, SChLJ, místního evangelického fa-
ráře. LPS zde využívá zázemí evangelické 
fary a má dostatek mladých aktivistů z řad 
místních farníků, spolupracuje se skauty 
a s diakonií. Zásluhou bratra Luďka vznikly 
i naše nové webové stránky, na které mů-
žete nahlédnout: http://lazarianska-pomoc.
ic.cz/index.php.
Naše aktivity nám (kromě drobných darů 
jednotlivců) pomáhá financovat především 
Sdružení pomocníků Řádu sv. Lazara. Jim 
a jejich představenému, chev. Petru Jílkovi, 
KCLJ, patří náš dík. Dále jsme obdrželi ne-

zanedbatelný finanční dar od paní MUDr. 
Marie Bašeové (známé sběratelky lidových 
betlémů a svatých obrázků), jíž rovněž sr-
dečně děkujeme.
Do budoucna rádi uvítáme jakoukoliv 
pomoc. Jak personální (možná šance za-
pojit se pro některé z postulantů, založit 
skupiny LPS v rámci komend), tak finanč-
ní (účet u ČS a.s. 
1925707379/0800). 
A vítáme také jakýko-
liv dobrý nápad.

MUDr. Vladimír 
Němec, KCLJ.

Lazariánská pomocná služba – aktivity v roce 2011

Mistr Adolf Born věnoval hospici v Bohnicích k jeho otevření a vysvěcení tento obrázek
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Pan František Adamík, CLJ, člen Vojen-
ského špitálního řádu svatého Lazara Je-
ruzalémského, se dne 17. 4. 2012 dožívá 
osmdesáti let.
Bratr Adamík měl poměrně pestrý život, 
který zcela zasvětil své rodině a katolické 
církvi. Za své postoje a pevnou křesťan-
skou víru byl v době komunismu neustá-
le pronásledován a souzen. Proto musel 
často měnit bydliště i zaměstnání. 
Z Informačního zpravodaje Charty 77, 
ročník 1987, č. 8. uvádím informaci od 
Petra Uhla:
,,Nejvyšší soud bude dne 11. 6. 1987 roz-
hodovat o odvolání Františka Adamíka 
proti rozsudku Krajského soudu Ostrava 
z roku 1985. František Adamík, katolic-
ký aktivista z Přerova, byl uznán vinným 
přípravou trestného činu podvracení re-
publiky a odsouzen k nepodmíněnému 
odnětí svobody na dva roky za rozmnožo-
vání a rozšiřování náboženské literatury.“
Za své postoje byl po roce 1990 něko-
likráte oceněn. Především v roce 2008, 
kdy dne 5. 6. dostal na Velehradě od 
České biskupské konference pamětní 
medaili za dlouholetou aktivní činnost 
v oblasti laického apoštolátu a ochrany 
lidských práv. Medaili mu předal před-
seda ČBK mons. Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký.

Bratr Adamík obdržel také od Českého 
junáka dne 9. 11. 1991 Junáckou medaili 
díků za zásluhy o výchovu mládeže.
Bratr Adamík vstoupil do našeho Řádu 
v roce 2005. V současné době pracu-
je v komendě svaté Zdislavy, kde patří 
i přes svůj věk a zdravotní stav k nejpil-
nějším. 

Snaží se být užitečný pro Řád a pro po-
třebné.
Často přispívá dětem v Dětském domově 
v Holicích.
Za bratry komendy svaté Zdislavy přeji 
panu Františku Adamíkovi hodně zdraví 
a životního elánu do dalších let. 

PaedDr. Augustin Karel Andrle, KLJ-J 

František Adamík, CLJ, nar. 17. 4. 1932 – 80 let

Polanova síň Knihovny města Plzeň byla 
počátkem roku 2012 svědkem prezenta-
ce knihy básní PhDr. Hany Gerzanicové 
s rytířskou tematikou „Pod smaragdo-
vým křížem rytířů sv. Lazara“.
Akce byla uspořádána ve spolupráci 
členů Plzeňské komendy Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského s vydatnou pomocí členů Zemské 
stavovské rodové unie – rodového kraje 
Plzeň.
Celým pořadem provázel p. Jaroslav 
Terč, CLJ. Knihu požehnal otec Igor Bib-
ko, ChLJ.
Křtu knihy básní se m. j. zúčastnili dce-
ra PhDr. H. Gerzanicové Raphael Hons 
z Austrálie, plzeňský prefekt Řádu sv. 
Huberta Ing. Hána s manželkou, nakla-
datel p. Miloslav Krist a dalších více než 
50 osob. Výtěžek z prodeje knih ve výši 
3600 Kč byl zaslán na charitativní účely.
Na závěr celé akce proběhla beseda pří-
tomných s malým občerstvením, středem 
pozornosti byly i 2 dorty se zeleným kří-
žem věnované PhDr. H. Gerzanicovou.

Antonín Urbánek, CLJ 

Prezentace knihy básní s rytířskou tematikou 
PhDr. Hany Gerzanicové
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Moravsko-Slezský bailivik připravil dva 
druhy řádových vín. Jedná se o Ruland-
ské bílé, pozdní sběr 2010, polosuché 
a Směs ze starých vinic 2010. Vína byla 
připravena ve spolupráci s panem Vítem 
Sedláčkem z Vrbice, který se vinařství vě-
nuje přes třicet let. J.E. bailiv Dr. Jiří Po-
řízka, GCLJ, vybral z produkce pana Víta 
Sedláčka polosuchá vína. Oba druhy vy-
nikají svojí chutí a mohou se směle řadit 
mezi nejkvalitnější vína v rámci Moravy. 
Řádová vína mají hlavně prezentovat náš 
Řád na veřejnosti, teprve v druhém pří-
padě nám mají zajistit finanční prostřed-
ky, které hodláme investovat do nákupu 
rehabilitačních pomůcek.
Do výroby řádových vín bylo zapoje-
no několik lidí v rámci MSB i mimo 
něj. Velký kus práce odvedla Elsi Lehto 
z Finska, která navrhla etikety. Aby vý-
sledek byl co nejlepší, musely se vyrobit 
pro každou barvu na etiketě zvláštní ma-
trice. Proto je ražba tak hluboká a sytá. 
Jedná se o nejkvalitnější tisk, jakého je 

možné za současných podmínek dosáh-
nout. Díky matricím vynikají etikety 
svoji hloubkou a plasticitou. K tomu je 
na etiketách použito zlato a stříbro, což 
má za cíl podtrhnout atraktivní vzhled 
našeho vína. Mimo vlastní víno jsme 
připravili ještě řádové skleničky a dár-
kové balení s logem MSB. Budou-li mít 
české komendy zájem na výrobě vlast-
ních skleniček s logem, jsme schopni je 
zajistit přímo u výrobce. 
Cena u Rulandského bílého, pozdní sběr, 
je 200 Kč za kus a u Směsi ze starých vi-
nic je to 140 Kč. Platby je možno prová-
dět na účet MSB 183072858/0300  nebo 
osobně u Lenky Korpové v Kloboukách 
u Brna nebo Marka Vařeky v Prostějově. 
Odběr se bude řešit na základě velikosti 
objednávek z českých komend, kdy bude 
celá objednávka svezena do Prahy a zde 
následně přerozdělena. Další možností 
je posílání po našich členech z Brněnské 
delegace, kteří jezdí do Prahy a Plzně. 
Zájemci z Čech si také mohou přijet po 

domluvě se sekretářem Markem Vařekou 
do Prostějova a vína si převzít.
MSB věří, že naši spolubratři v českých 
komendách budou mít zájem o nové řádo-
vé víno, které není určeno pouze členům 
MSB, ale všem členům v rámci sjednoce-
ného Řádu. V budoucnu se budeme snažit 
nabídnout další vhodné předměty spojené 
s prezentací našeho Řádu na veřejnosti, 
která je zapotřebí. Doufáme, že řádové víno 
přispěje k této koncepci o zviditelnění na-
šeho Řádu. 

PhDr. Marek Vařeka, PhD, OLJ

Dne 12. března t. r. byl Prostějov povýšen na statutární město. Jeho dosavadní sta-
rosta a člen našeho Řádu cfr. Miroslav Pišťák, CLJ, se stal jeho prvním primátorem. 
Jménem Řádu našemu spolubratrovi blahopřejeme a prosíme Ducha svatého, aby 
k výkonu této zodpovědné funkce dal hojnost svých darů. V. N.

Nová řádová vína
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Náš řádový kaplan archimandrita ThDr. Marek Krupica, ThD, SChLJ, nás jako kaž-
doročně zve na oslavu Lazarova vzkříšení do chrámu svatého Václava v Litoměřicích 
na sobotu 7. dubna (dle Juliánského kalendáře je to den před Květnou nedělí, dle 
Gregoriánského Bílá sobota). Svatá liturgie začíná v 9.30.

V. N.

Svatolazarská sobota v Litoměřicích
Na Zelený čtvrtek dne 5. dubna jsme 
jako každoročně zváni na ekumenic-
kou pobožnost Křížové cesty v Praze 
na Petříně. Začátek je v 21 hodin ve 
starokatolické katedrále sv. Vavřince.

V. N.

Pozvánka

Dne 24. ledna oslavila naše spolusestra, dáma Jana Lorenz, své 70. narozeniny. Je členkou Komendy svaté Zdislavy. Pracuje ráda 
v oblasti charity. V roce 2011 věnovala charitě asi 40 hodin, nemocným ve Vysokomýtské nemocnici pak 25 hodin. Pracuje také 
v Komisi pro občanské záležitosti města Vysokého Mýta. Provádí návštěvy starších občanů v rámci gratulací k jubileu. Tuto činnost 
lze odhadnout na 70 hodin. Také se podílí na sponzorování akcí, které organizuje naše komenda. Přejeme Ti, Jano, hodně zdraví 
a hodně sil do Tvé obětavé a záslužné dobrovolné práce pro lidi a pro náš Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského.

PaedDr. Augustin Karel Andrle, KLJ-J
velitel komendy

Blahopřání k narozeninám


