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PATRIARCAT
GREC . MELKITE . CATHOLIQUE D‘ANTIOCHE ET DE 
TOUT L‘ORIENT, D‘ALEXANDRIE et de JERUSALEM

Prot. 215/2012R Květen, 2012 

Poděkování za dar
Drazí přátelé,
díky za váš dar 2750 USD ve prospěch našich věřících, kteří museli opustit své domovy, 
především v Homsu, v Useiru a všude v Sýrii.
Začali jsme naši pomocnou aktivitu v únoru 2012. Týká se okolo 350 rodin (asi 2500 až 
3000 osob), které dostávají každých čtrnáct dní balíček toho nejnutnějšího a dalších po-
třeb, asi tak za 50 USD. Doposud jsme vydali 30 000 USD, které jsme obdrželi od našich 
přátel a od přátel našich věřících z Damašku, v peněžních nebo naturálních darech. Ne-
víme, kolik dalších rodin ještě přijde, ani jak dlouho bude ještě potřeba poskytovat v této 
tragické situaci pomoc. Navíc se nám ještě nepodařilo kontaktovat všechny vyhnance.
Potřebujeme 20 000 USD měsíčně. Svatý otec věnoval syrské Charitě 100 000 USD. 
Jeho dar bude distribuován v celé zemi.
Děkuji! Děkuji jménem všech, kteří dostávají pomoc, radost a útěchu.
S mým poděkováním a požehnáním

Gregorios III
Patriarcha Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma

Zemřel 
chev. Harrington
Dne 12. 7. 2012 
zemřel ve 
věku 79 let po 
srdeční operaci 
chev. Bruce 
Harrington, 
GClrLJ, GCLJ. 
Chev. Har-
rington byl 
velkopřevorem 
Ameriky a také velkopřevorem pa-
řížské obedience našeho Řádu. Jako 
člen Rekonciliační komise se výrazně 
zasloužil o sjednocení obou obedien-
cí. Po sjednocení byl velkopřevorem 
sjednoceného Řádu až do jmenování 
nové Velké magistrální rady v letoš-
ním roce. R.I.P. AB

2/2012

Žít jako Kristus.
Před nebeskou bránou čekají tři lidé – kaza-
tel, evangelista a taková obyčejná babička.
Přijde k nim čtvrtý a ptá se jich: 
„Na co tady čekáte?“ 
„Až nás pustí dovnitř,“ odpoví kazatel. 
„A proč si myslíš, že bys měl jít do nebe?“ 
„To je snad jasné, ne? Celý život jsem kázal 
Boží slovo. Víš, kolik lidí jsem pokřtil?“
„A znáš Ježíše?“ 
„No jak bych ho neznal, já můžu evangeli-
um citovat zpaměti.“ 
Pak se obrátil k evangelistovi: 
„Proč ty si myslíš, že bys měl jít do nebe?“ 
„Procestoval jsem mnoho zemí a všude jsem 
zvěstoval evangelium. Na mých evangeliza-
cích uvěřilo tisíce lidí. A nejen to, já jsem 
je také uzdravoval a některé jsem vzkřísil 
z mrtvých.“
„A znáš Ježíše?“ 
„Bodejť bych ho neznal, vždyť v jeho jménu 
jsem vyháněl démony.“ 
Nakonec přistoupil k babičce a také jí se ze-
ptal, proč si myslí, že by měla jí do nebe. 
„Já ani pořádně nevím proč. Vůbec se ne-
můžu srovnávat s těma dvěma. Žila jsem, 
jak se dalo.“ 
„A znáš Ježíše?“ 
Babička se vlídně usmála a řekla: „Jakpak 
bych tě neznala, Pane Ježíši.“
Nevím, jak to doopravdy vypadá před 
onou pomyslnou nebeskou bránou, ale to-

hle moderní podobenství nám chce pově-
dět něco moc důležitého.
Nestačí, když o Bohu víme, a je to úplně 
jedno, jestli málo nebo hodně.
Boha, který se nám sám dal poznat v Pánu 
Ježíši, musíme znát osobně. 
Hra na křesťany brzy omrzí nás i naše 
okolí. Být křesťanem neznamená mít 
v pořádku křestní list, ale mít v pořádku 
život. To neznamená žít lépe než nevěřící, 
ale žít jako Kristus – milovat jako Kristus, 
odpouštět jako Kristus, obětovat se jako 
Kristus a také trpět jako Kristus.

Ano, máte pravdu, je to utopie a nikdo 
z nás nežije jako Kristus, ale pokud se 
s tím smíříme, stane se utopií i podsta-
ta našeho bytí a všechno, co děláme pro 
Boha i pro bližní, ztratí svůj smysl. Dejme 
se povzbudit sv. Pavlem, který v jednom ze 
svých dopisů církvi napsal: „Nemyslím, že 
bych již byl u cíle anebo již dosáhl doko-
nalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, 
protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.“ 
(Filipským 3,12) 

Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ
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O Vánocích v roce 1641, když se před kří-
žem na křižovatce cest mezi Nizozemím 
a Německem krátce modlil, uslyšel ob-
chodní cestující Hendrik Busmann hlas: 
„Na tomto místě bys mně měl postavit 
kapličku.“ Při svých cestách blízko tohoto 
místa v následujících měsících uslyšel stej-
ný hlas ještě dvakrát. Busmann nebyl bo-
hatý, přesto poslechl a za všechny peníze, 
co měl, kapličku postavil. Měsíc před letni-
cemi v roce 1642 měla Mechela Schrouso-
vá, jeho žena, v noci zjevení, v němž viděla 
obrázek Panny Marie, přesně takový, co 
se snažili den předtím prodat dva vojáci. 
Hned ráno proto za nimi běžela a stříbr-
ný obrázek koupila. V neděli na prvního 
května byl obrázek slavnostně vsazen do 
oltáře v kapličce. V těžkých dobách třiceti-
leté války, kdy městečko i okolí přecházelo 
několikrát do různých rukou, podle toho, 
kdo právě vítězil, a obyvatelé trpěli vá-
lečnými útrapami, stala se kaplička s ob-
rázkem Panny Marie útočištěm trpících. 
V roce 1649 byl Kevelaer oficiálně uznán 
církví jako poutní místo a Panna Maria se 
stala Utěšovatelkou zarmoucených. Od té 
doby k ní přicházely pro útěchu davy pout-
níků. Mezi nimi byl i Sv. otec Jan Pavel II., 
Matka Tereza a Josef kardinál Ratzinger. 
V loňském roce se počet poutníků přiblížil 
jednomu milionu!
Na letošní letnice se k nim připojili sest-
ry a bratři Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského v čele 
s naším duchovním protektorem J. B. Ře-

hořem III, řecko-katolickým patriarchou 
Jeruzaléma, Alexandrie, Antiochie a celé-
ho Orientu, a s J. E. donem Carlosem Ge-
reda y Borbón, markýzem z Almazánu, 
velmistrem řádu. V sobotu v 7 hodin ráno 
odvezl autobus poutníky do 30 km vzdá-
lené osady, odkud se poutníci vydali do 

Kevelaeru. Kolem 11 hodiny začala tep-
lota stoupat ke 30° C a několik poutníků 
muselo být ošetřeno. O to víc si zaslouží 
obdiv náš patriarcha, který přes svých 80 
let, s křížem v ruce a s modlitbou na rtech, 
poctivě šlapal spolu s velkokomandérem 
řádu J. E. Ronem Hendriksem v čele. Na 
konci pouti čekala všechny v Kněžském 
domě tradiční poutnická polévka, serví-
rovaná beze změny už dobře jedno století. 
Na oddech nebylo moc času. Již v 15 hodin 
se většina členů Řádu sešla na křížové ces-
tě v krásném prostředí městského parku. 
Po patnáctém zastavení se všichni vydali 
průvodem přes město až do mariánské ba-
siliky, v níž byla pouť zakončena ekume-
nickou bohoslužbou. Na konci bohoslužby 
předal velmistr Řádu rektorovi basiliky 
poutní svíci s letopočtem a znakem Řádu. 
Svíce, 1,30 metru vysoká a 15 cm široká, 
bude umístěna mezi ostatní svíce v tzv. 
Kapli svící, v nejstarším poutním kostele 
Kevelaeru, kde se po 200 let shromažďu-
jí upomínky na jednotlivé pouti. Civilní 
poutní shromáždění předávají svíce, kte-
rých je v kostele více než dvě stě padesát, 
vojenské pouti zanechávají znaky své jed-
notky. Na závěr se všichni odebrali před 
Milostnou kapli, v níž je obrázek Panny 
Marie, jíž všichni spolubratři a spolusest-
ry vzdali hold a prosili za ochranu našeho 
Řádu, jeho představitelů i všech jeho členů. 
Pak otec patriarcha zanotoval Ave Maria, 
které se neslo v 27 jazycích nad Chrámo-
vým náměstím.

Consolatrix afflictorum 
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Na svatodušní neděli pouť vyvrcholila 
slavnou pontifikální mší v basilice Panny 
Marie, celebrovanou světícím biskupem 
münsterským mons. Wilfriedem Theisin-
gem a všemi katolickými kaplany Řádu za 

účasti otce patriarchy Řehoře III., který 
na závěr mše poděkoval všem poutníkům 
a všem přítomným věřícím v přeplněné 
basilice udělil své apoštolské požehnání. 
Pak se ještě všichni šli poklonit zázračné-

mu obrázku Panny Marie, předat jí své po-
slední prosby a modlitby, a to byl skutečný 
konec řádové pouti L. P. 2012. Příští řádo-
vá pouť bude v Canterbury na Svatodušní 
svátky v roce 2014.

Prof. Dr. Aleš Bluma, GCLJ

Petr a Pavel – 
sloupy nerozdělené 
církve
Poutní slavnost kapitulního chrámu 
Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

29. červen se již v polovině třetího století, 
tedy ještě v době pronásledování církve, 
slavil jako společný svátek apoštolů Petra 
a Pavla. Dodnes je křesťané všech tradic 
ctí jako „sloupy církve“. Již jen málokteří 
si uvědomují, že jejich jednota – vnějškově 
vyjádřená společnou liturgickou oslavou – 
je důležitým konstitutivním znamením 
jednoty celé církve. Novozákonní kniha 
Skutky apoštolů nám na mnoha místech 
nechává vystoupit kontrast církve „ze židů“ 

Už je nás 6000
V předvečer řádové pouti se konala v Domě sv. Petra Kanisia v Kevelaeru schůze 
Velké magistrální rady a šéfů jurisdikcí, následovaná schůzí komisí Velké magist-
rální rady. Jednotliví funkcionáři podali zprávu o své činnosti od poslední schůze 
před dvěma lety. Řád zažívá nebývalý rozmach. Ke konci minulého roku čítal Vojen-
ský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského pod vedením J. E. velmistra dona Car-
lose Geredy y Borbón, markýze z Almazánu, takřka 6000 členů. Řád je organizačně 
i ekonomicky stabilizovaný, rozvíjí mimořádnou humanitární činnost. V roce 2011 
věnovaly jurisdikce Řádu na charitativní činnost 2,3 milionu euro a členové Řádu 
odpracovali přibližně 10 000 hodin v dobrovolné službě. Pro malomocné byla urče-
na částka 270 000 euro. 
Porada schválila zápis z minulé schůze a vzala na vědomí zprávu o činnosti jed-
notlivých činovníků Velké magistrální rady i výsledky hospodaření Řádu. Nový 
velkoherold Řádu, prof. Ross, představil přepracovaný a doplněný Heraldický řád. 
Porada také rozhodla o úpravě členského příspěvku a o příspěvku na humanitární 
činnost Řádu. Byla ustavena Mezinárodní humanitární cena Vojenského a špitál-
ního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, která bude udělována jednotlivcům nebo 
organizacím na svátek sv. Lazara 17. prosince za mimořádné zásluhy v humanitár-
ní práci ve světě. Sešly se PR komise a Špitální komise. Při jednání Špitální komise 
bylo rozhodnuto, že Řád jako celek převezme patronát nad střediskem pro léčbu 
lepry Ganhiji Seva Niketan v Bhubaneswar Odisha v Indii, vedeným dr. Remy 
Rousselotem. 
Na slavnostní večeři, která následovala, podepsal velmistr Řádu, J. E. don Carlos 
Gereda y Borbón, markýz z Almazánu, a J. B. Řehoř III., patriarcha Antiochie a ce-
lého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma, DEKLARACI DEVÍTI STOLETÍ a KEVE-
LAERSKOU DEKLARACI. V Deklaraci devíti století se vypočítávají papežské buly 
a uvádí se právní vývod kontinuity našeho Řádu od jeho založení až po dnešek. 
Kevelaerskou deklarací potvrzuje patriarcha rozhodnutí svých předchůdců a vyhla-
šuje i nadále svou ochranu nad Řádem (kopie obou dokumentů jsou na naší webové 
stránce www.st-lazarus.cz).

(alb)
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Koncem dubna se do Berlína sjeli zástupci 
všech komend Německého velkobailiviku 
i Německého velkopřevorství, aby vyhlá-
sili sloučení obou jurisdikcí v jednu. Ces-
ta k sloučení nebyla jednoduchá. Jednání 
trvala přes dva roky a procházela mnoha 
peripetiemi. V září 2011 došlo ke společné 
kapitule a na ní byla podepsána dohoda 
o sloučení a zvolen J. V. princ Ernst-August 
zur Lippe 3. velkobailivem a státní tajemník 
J. E. chev. Clemens Stroetmann bailivem 
a kancléřem. Nová jurisdikce nese jméno 
Velkobailivik Německa. Měsíc před slav-
nostním aktem ovšem překvapivě se princ 
zur Lippe rozhodl abdikovat na svou funk-
ci, a tak 28. dubna ve Francouzském dómu 
v Berlíně převzal insignie bailiva z rukou 
velkokomandéra Řádu chev. Hendrikse jen 
chev. Stroetmann, který je nyní nejvyšším 
představitelem velkobailiviku. Velkobai-
livik má 7 komend a po sjednocení došlo 

Německá jurisdikce jednotná

a církve „z pohanů“, který byl dynamickým 
střetem dvou církevních „tradic“, pokud 
můžeme aplikovat pojem církevní tradice 
na apoštolskou církev prvního století. Skut-
ky apoštolů dosvědčují, že toto střetávání 
nebylo jednoduché a bylo zdrojem i nejed-
noho nedorozumění a nesváru, přesto tra-
dice reprezentované Petrem i Pavlem našly 
v Duchu svatém jednotu víry. „Prosím vás, 
bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Kris-
ta, abyste všichni byli jednomyslní a neměli 
mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli 
plné jednoty smýšlení i přesvědčení … mezi 
Vámi se říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase 
k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad 
Kristus rozdělen! (1Kor 1; 10, 12b-13a).

Oba apoštolové pak svou jednotu dosvědčili 
nejkrajnějším prostředkem, krví své mučed-
nické smrti. Tu prolili jako znamení oprav-
dovosti své víry s desítkami dalších prvních 
křesťanů v Římě. Věčné město bylo tehdy až 
příliš reálným a tíživým symbolem jednoty 
celého světa, protikladem duchovní jednoty 
lidstva, kterou ve světě nabízí Kristova církev. 
Jednota Petra a Pavla ve víře a ve svědectví 
o ni je velkým inspirativním zdrojem pro veš-
keré ekumenické snažení současné rozdělené 
církve, kterému se snaží přispívat i náš Řád. 
Příležitostí k zamyšlení nad těmito hodno-
tami byla pro nás poutní slavnost kapitulní-
ho chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 
které jsme se zúčastnili spolu s maltézskými 

rytíři, řadou spolků a mnoha věřícími. Mši 
sv. sloužil nový probošt Královské kolegiál-
ní kapituly msgre. Anton Otte (hlavní ce-
lebrant děkovné bohoslužby při nedávném 
stém životním jubileu baliva chev. Viléma 
Astera). Slavnostní bohoslužbu vhodně 
doplnila neformální číše vína na zahradně 
Nového děkanství, kde jsme měli příležitost 
pogratulovat mons. Ottemu ke kulatému 
výročí jeho kněžství.
Vzpomeňme tedy ve svých modlitbách msgre. 
Otteho a ostatní kanovníky vyšehradské ka-
pituly a nikdy nepřestávejme v modlitbě za 
jednotu křesťanů, opřenou o pilíře, kterými 
jsou apoštolové Petr a Pavel. 

PhDr. Filip Dostál, KLJ
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k přesunům jednotlivých členů tak, aby ko-
mendy odpovídaly zemskému uspořádání 
Spolkové republiky. Velkobailivik Němec-
ka tvoří spolu s Evropským humanitár-
ním velkobailivikem, Erbovní komendou 
Walldorf, Lazariánskou pomocnou službou 
a Lazariánskou nadací LAZARIÁNSKOU 
UNII NĚMECKA.
Slavnostního aktu se zúčastnila i delegace 
Velkobailiviku České republiky.

(alb)

Valná hromada 
Hospice sv. Lazara 
v Plzni

Valná hromada členů nestátní neziskové 
zdravotnické organizace – občanského 
sdružení Hospic sv. Lazara v Plzni se usku-
tečnila ve druhé polovině dubna 2012.
Zúčastnilo se jí celkem přes čtyřicet osob, 
z toho 8 členů Plzeňské komendy Vojen-
ského a špitálního řádu sv. Lazara Jeru-
zalémského v čele s jejím komturem mgr. 
Václavem Voříškem, KLJ, CMLJ. Právě náš 
Řád byl před lety jedním z hlavních iniciá-
torů vzniku plzeňského hospice.
Na tomto jednání byla m.j. projednána 
výroční zpráva hospodaření Hospice sv. 
Lazara za r. 2011. Byly konstatovány pozi-
tivní výsledky v odborné péči o pacienty 
a vyrovnaná finanční bilance.
Po 5 letech byla ukončena působnost sta-
rého představenstva, jehož předsedou byl 
ing. Petr Náhlík, a zvoleno nové předsta-
venstvo.

S potěšením můžeme konstatovat, že z 10 
vybraných a doporučených odborníků 
a členů bylo nakonec ve volbách do před-
stavenstva Hospice sv. Lazara vybráno 5 
lidí, mezi nimiž jsou 2 zástupci Plzeňské 
komendy OSLJ, a to mgr. Jaroslav Terč, 
CLJ, a otec PhDr. et mgr. Igor Bibko, 
SChLJ.
V následném hlasování byl cfr. Jaroslav 
Terč, CLJ, zvolen předsedou představen-
stva.
Přejeme Hospici sv. Lazara v Plzni i našim 
spolubratrům v představenstvu v nastáva-
jícím období hodně pracovních úspěchů 
při zabezpečování paliativní péče o ne-
mocné a rozvoj Hospice.

Antonín Urbánek, CLJ
Plzeňská komenda OSLJ
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Poblíž města Kigali v africké Rwandě, 
v lokalitě Kabuga, se buduje hospic. Je to 
jeden z prvých hospiců ve Rwandě, který 
je určen pro 20 nejpotřebnějších z potřeb-
ných, tj. pro staré a těžce nemocné, o kte-
ré se nikdo nestará. Výstavbu organizuje 
a zajišťuje polská kongregace misionářek 
„setry od andělů“. Původní rozpočet na 
vybudování hospice byl 90 tisíc USD, tj. asi 
67 tisíc Eur, ale cena výstavby se od té doby 
již zdvojnásobila. Společenství pomocníků 
řádu sv. Lazara za 27 měsíců přispělo na 
výstavbu částkou 22 250 Eur. 

Petr Jílek, KCLJ

Podpora výstavby hospice v Kabuga
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Pražská konzervatoř je po pařížské nej-
starší v Evropě. Při jejím vzniku ji pod-
porovala Jednota pro zvelebení hudby 
v Čechách. V současnosti se o oživení 
této Jednoty úspěšně snaží paní hraběnka 
Daisy Zdislava Waldstein-Wartenberg. 
Při příležitosti svých pětaosmdesátých 
narozenin představila Akci svatého Lu-
káše s nadačním fondem pro podporu 
této Jednoty. 

J. E. Dominik kardinál Duka, OP, arci-
biskup pražský a primas český, při příle-
žitosti oslav těchto vzácných narozenin 
pozval své hosty do Arcibiskupského 
paláce. Mezi pozvanými byl i chev. Petr 
Jílek, KCLJ, CMLJ, jenž zastupoval na této 
akci náš Řád, se svou chotí. Slavnostní se-
tkání bylo zahájeno mší svatou v kapli sv. 
Jana Křtitele. Z iniciativy paní hraběnky 
Adrienne von Korff-Kerssenbrock, před-

sedkyně již zmíněné Jednoty, následoval 
koncert Smyčcového tria žáků Pražské 
konzervatoře. V reprezentačních prosto-
rách Arcibiskupského paláce pak bylo 
připraveno pohoštění. Při přípitku J. J. 
Fra Karel Paar, kníže velkopřevor Čes-
kého Velkopřevorství Suverénního řádu 
Maltézských rytířů, ocenil činnost obou 
dam.   

 Petr Jílek, KCLJ, CMLJ 

Staronová podpora Pražské konzervatoře 

Národní misijní rada 
Letos se opět konala v dubnu na Erleba-
chově boudě, poblíž Špindlerovky. Or-
ganizátorem byl páter Šléger, jako ředitel 
Papežských misijních děl v naší republi-
ce. Celému jednání předsedal arcibiskup 
Graubner, který tam dále zůstal na násled-
né jednání Biskupské konference.
Kromě výměny zkušeností mezi jednotli-
vými organizacemi byly předmětem jed-
nání spíše technické problémy, které se 
týkaly zastřešení internetových informací 
o této činnosti. Česká katolická charita 

uvedla, že na akce použila téměř 160 mil. 
Kč, které získala v úspěšném výběrovém 
řízení domácích i zahraničních grantů. Od 
drobných dárců prý dostala jen asi 5 %.
Současně bylo konstatováno, že v letošním 
roce je to právě 100 let od založení Díla šíře-
ní víry v našich zemích. V té době začal také 
vycházet věstník Díla v počtu 10.000 výtis-
ků v českém jazyce. Je zajímavé, že mons. dr. 
Mořic Pícha, tehdejší metropolitní kanovník 
u sv. Víta, byl v pražské arcidiecézi ředitelem 
této organizace.  Petr Jílek, KCLJ

Misijní setkání 
v Českém Těšíně 
Již od času, kdy nám ještě vládli ko-
munisté, máme misijní pracovní kon-
takty s Poláky. Pravidelně se s nimi 
setkáváme v půli cesty. Letos to opět 
bylo v Českém Těšíně. Zájem poněkud 
upadá, a tak nás tam přijelo jen 15, ale 
s místními nás bylo asi 25. Z Polska při-
jeli tři včetně palatýnského misionáře. 

Petr Jílek, KCLJ 
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Nejbližší řádové 
investitury
 19. 8. 2012–20. 8. 2012  
Maďarsko, Budapešť, kostel 
sv. Anny
 14. 9. 2012–16. 9. 2012  
Německo, Heilsbronn
 5. 10. 2012–7. 10. 2012  
Holandsko, Echteld
 20. 10. 2012 Malta

Bližší informace najdete na meziná-
rodních řádových stránkách.

VN

Řádový den 
Východočeské 
komendy 
sv. Zdislavy
Komenda sv. Zdislavy zve na svůj řádový 
den v rámci oslav 750. výročí založení měs-
ta Vysokého Mýta v sobotu 8. září 2012. 
Na programu je v 10:00 slavnostní mše sv. 
v kostele sv. Vavřince za účasti pražského 
arcibiskupa J. E. Dominika kardinála Duky, 
OP, a v 15:00 odhalení pomníku zakladatele 
města krále Přemysla Otakara II. preziden-
tem republiky prof. Václavem Klausem.

PaedDr. Augustin Andrle, KLJ-J

Spolupráce LPS 
s dobrovolnými  
hasiči
Lazariánská pomocná služba v Praze naváza-
la spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
v Praze 1. Hasiči, mimo jiné, pořádají v Pra-
ze příměstské dětské tábory pro děti od 8 do 
14 let. Letos v červenci proběhly dva turnusy 
s bohatým programem. Základna tábora se 
nalézala v krásném prostředí zahrady u Lore-
ty na Hradčanech. LPS se na programu tábo-
ra podílela uspořádáním základního školení 
první pomoci při úrazech a náhlých poru-
chách zdraví, a to formou neformální besedy.
Do budoucna bychom tuto spolupráci rádi 
dále rozvíjeli.

MUDr. Vladimír Němec, KCLJ

Dětský domov v České Lípě má velmi 
schopného ředitele. Karel Heller, rovněž 
jako prezident Federace dětských domo-
vů, společně se svatolaváclavským řádem 
pravidelně organizuje mezinárodní dětské 
tábory blízko Hamru, tj. u jezera stejného 
jména poblíž severního úpatí Ještědu. 
Pro své odchovance zajišťuje vhodný start 
do samostatného života. K tomu patří nejen 
zajištění vhodného zaměstnání, ale i bytu 
a jeho zařízení. Je tedy zájem o jakékoliv 

funkční zánovní přístroje a další zařízení 
do nových domácností. Po zmodernizová-
ní vašeho bytu nebo po úmrtí příbuzného 
můžete mít nepotřebné funkční zařízení, 
jako např. ledničku, pračku, vysavač či 
varnou konvici, případně i části nábytku. 
Pro ně je možno dohodnout odvoz pro ta-
kové další využití. 
Kontakt: Dětský domov, Mariánská 570, 
470 01 Česká Lípa, tel. 487 825 109.

P.J.

I. MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÉ 
MISTROVSTVÍ ČR V PLAVÁNÍ 
CÍRKEVNÍCH HODNOSTÁŘŮ

Pořadatel: Vojenský špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského, Východočeská 
komenda svaté Zdislavy z Lemberka.

Termín:  sobota 24. 11. 2012

Místo:  Krytý bazén, Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto

Přihlášky:  Podávají jednotlivé farnosti či jednotlivci do 17. 11. 2012 na adresu:
 Dr. Augustin Karel Andrle Sylor KLJ-J
 dr.andrle@myto.cz, mobil: 728 214 050

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, ročník narození, farnost, adresu, disciplíny.
Počet startů: každý může startovat maximálně ve dvou disciplínách a ve štafetě.

DISCIPLÍNY:
Kategorie do 60 let – 50 prsa, 50 znak, 50 kraul, 400 volný způsob
Kategorie nad 60 let – 25 prsa, 25 znak, 25 kraul, 100 volný způsob
Štafeta konkrétní církve na 4×25 m bez rozdílu věku. 

Pořadí v disciplinách bude sestaveno dle věkových kategorií:
Do 40 let – ročníky 1982–1971, do 50 let – ročníky 1972–1961, do 60 let – ročníky 
1962–1951 a nad 60 let – ročník 1952 a starší.

Medaile diplomy: První v každé disciplíně a kategorii získá titul Mistr ČR. První tři 
v kategoriích po deseti letech získají medaile. Všichni účastníci získají diplom.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Může také proběhnout soutěž družstev přihlášených církví. Jednotlivé církve získa-
jí body z jednotlivých disciplín. První v disciplíně a kategorii získá 10 bodů, druhý 
8 bodů, třetí 6 bodů, čtvrtý 4 body, pátý 2 body.
Příklad: první místo v disciplíně 50 prsa v kategorii do 40 let 10 bodů atd.

Vysoké Mýto 15. 4. 2012 PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor KLJ-J

Využití odloženého zařízení 
pro odchovance dětského domova 


