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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.  

JK

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.
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Vánoce jsou svátkem setkání Boha 
s  člověkem  a  člověka  s  Bohem.  To 
je hluboký smysl andělského hymnu 
noci  Narození  Páně  v  Beit  Sahour 

(Pole pastýřů) nedaleko Betléma v Palestině: vý-
zva k oslavování Boha, který šíří mír mezi  lidmi 
a dělá  je  šťastnými na  této zemi  jako děti  jediné 
celosvětové rodiny, které se mohou setkat v lásce 
k budování lepšího světa. Je to skutečné celosvěto-
vé společenství, jehož zakladatelem a pastýřem je 
Kristus: Svatá církev.
Ve východních církvích končí vánoční oslavy svát-
kem Uvedení Páně do chrámu, kdy starý Simeon 
vezme Ježíše do náručí. Je to svátek setkání. 
Náš  svět,  zvláště  arabský  svět,  v  těchto  zemích 
chodí  cestou  kříže,  je  deptán  válkami,  utrpením, 
násilím, terorismem, vražděním a vyháněním oby-
vatel, jak vidíme a zažíváme v Sýrii, Iráku, Liba-
nonu a Palestině. Tato společnost potřebuje setkání 
s  Bohem,  které může  sjednotit  obyvatelstvo  této 

oblasti  cestami  lásky, milosrdenství,  soucitu,  od-
puštění, smíření, důvěry, solidarity, soužití, respek-
tu, úcty a uznání druhých.
Žádáme všechny naše bratry a sestry, aby se s námi 
spojili v modlitbách za mír, a to zejména v Sýrii. 
Připojujeme modlitbu za Sýrii.
Děkujeme všem, kteří se v průběhu roku 2014 sna-
žili zmírnit utrpení našich věřících a našich spolu-
občanů, zejména v Sýrii, ale i mimo Sýrii.
Modlíme se k Pánu, aby příští rok byl rokem míru 
na našem milovaném a velmi trpícím Středním vý-
chodě, zejména v Sýrii a Palestině, kde je v sázce 
budoucnost regionu i celého světa.

Veselé Vánoce!
Šťastný nový rok 2015!
S láskou a požehnáním
+ Gregorios III. 
Patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexan-
drie a Jeruzaléma.

Blahopřání duchovního protektora k Vánocům 2014

Vánoční poselství velmistra

Modlitba za mír v Sýrii
Všemohoucí a milosrdný Bože, dej, že stej-
ně jako jsi o sobě dal vědět Saulovi na ces-
tě do Damašku, tak změň k míru všechna 
srdce v Sýrii, aby se zdejší obyvatelé, kteří 
odtud utekli, zase brzy mohli vrátit do své-
ho domova.
Prosíme o tvé požehnání pro ty, kteří se, 
stejně jako tvůj Syn, stali uprchlíky a ne-
mají se kam uchýlit. Pohlédni s milostí na 
ty, kteří dnes prchají před nebezpečím, jsou 
bez domova a hladoví. Požehnej těm, kte-
ří se snaží, aby jim pomohli. Vlož štědrost 
a soucit do všech našich srdcí. Skrze Ježíše 
Krista, našeho Pána. Amen.
(překlad VN)

V Madridu, 3. prosince 2014

Drazí spolubratři a spolusestry,                                    
víra  je  dar.  Měli  bychom  uvažovat  o  víře  jako 
o  největším  daru,  který  jsme  dostali  od  našeho 
Pána, hned po našich vlastních životech. Ten, kdo 

má víru nepotřebuje žádnou další kotvu. Kde  je 
víra,  tam    není  žádný  strach,  žádná  obava,  žád-
ná závrať z tohoto šíleného a měnícího se světa, 
do něhož jsme pohrouženi. Příští rok bude pětisté 
výročí  narození  naší  nejslavnější  španělské  svě-
tice,  svaté Terezy  od  Ježíše.  Jeden  z  jejích  nej-

slavnějších  textů zní: „Ať vás nic neruší, ať vás 
nic nevyděsí, když všechno pomine, Bůh se nikdy 
nemění, s trpělivostí můžete získat cokoli chcete, 
ten,  kdo má  Boha,  tomu  nic  nechybí,  Bůh  sám 
stačí.“  Je nepochybné, toto je to óda na víru, du-
cha věčnosti,  která nám přináší  sílu pokračovat. 



Mimořádné zasedání Mezinárodní starokatolické biskupské 
konference ve Vatikánu

Ve dnech 29. a 30. října 2014 se ve Vati-
kánu konalo mimořádné zasedání Me-
zinárodní biskupské konference staro-
katolických biskupů církví Utrechtské 

unie. Hlavním bodem zasedání bylo nejdříve pra-
covní setkání s kardinálem Kurtem Kochem, který 
je bývalým bazilejským biskupem a v současnosti 
prezidentem  Papežské  rady  pro  jednotu  křesťanů 
(Pontificium  Consilium  ad  Unitatem  Christiano-
rum Fovendam). Tématem byla další práce mezi-
národní římskokatolicko-starokatolické komise pro 
dialog, jejímž těžištěm je v současné době dopraco-
vání  poznámkového  aparátu k  dokumentu Církev 
a církevní společenství z roku 2009, jakož i proces 
přijetí a šíření tohoto dokumentu.
Diskutována  byla  i  otázka  spoluúčasti  na  boho-
službě  (communicatio  sacris);  zde  konstatovala 
římskokatolická  strana,  že  jeho hlavní překážkou 
je  skutečnost,  že  starokatolické  církve  světí  do 
kněžského úřadu ženy, přičemž  tato otázka  je od 
pontifikátu  sv.  Jana  Pavla  II.  v  římskokatolické 
církvi  věroučně  prakticky  uzavřena  a mohl  by  ji 
změnit  pouze  další  koncil.  (Poznámka  redakce  – 
Starokatolická  církev  v  ČR  ženy  do  kněžského 
úřadu  nesvětí.)  Diskutovány  byly  i  další  otázky, 
k posunu by mohlo v budoucnosti dojít například 
ve věci přizvání zástupců Utrechtské unie na bis-
kupské synody v Římě. Vrcholem cesty pak byla 
historicky  první  soukromá  audience  starokatolic-
kých biskupů a doprovodné delegace u  římského 
biskupa  a  papeže.  Přijetí  se  účastnil  též  prefekt 
papežského  úřadu,  arcibiskup  Georg  Gänswein. 
Delegace  Utrechtské  unie  pobyla  v  papežském 
sídle téměř hodinu, arcibiskup utrechtský a papež 
František nejdříve přednesli slavnostní projevy, po 
kterých  následovalo  osobní  setkání  jednotlivých 
členů  delegace  s  hlavou  římskokatolické  církve. 
Při  této  příležitosti  předali  zástupci  českých  sta-
rokatolíků, biskup a místopředseda synodní  rady, 
papeži  Františkovi  český  starokatolický  misál 

s  osobním  biskupským věnováním,  jakož  i  umě-
lecké  dílo  –  keramický  kříž  s  betlémským moti-
vem, jehož autorkou je výtvarnice Iva Hubáčková. 
Po audienci se všichni odebrali do nekropole sva-
topetrského chrámu, kde se společně s kardinálem 
Kochem pomodlili modlitbu Páně a vyznali svoji 
víru  Nicejsko-cařihradským  vyznáním.  V  krátké 
modlitbě  setrvali  i  u  hrobů  papežů  Jana  XXIII. 
a sv. Jana Pavla II. Při neformálním obědě s kardi-
nálem Kochem se naskytla příležitost k projednání 
dalších témat; kardinál projevil mimo jiné svůj zá-
jem o historii české starokatolické církve a historii 
českého utrakvismu.

Projev J. E. Dr. Jorise A. O. L. Vercamme-
na, arcibiskupa utrechtského a předsedy 
Mezinárodní starokatolické biskupské 
konference, u příležitosti návštěvy Mezi-
národní starokatolické biskupské konfe-
rence u Svatého otce, papeže Františka

Vatikán, 30. října 2014

Svatý otče,
svátek svatého Willibrorda v  roce 1966 byl  svát-
kem historickým. 7. listopadu toho roku totiž Ber-
nard kardinál Alfrink, utrechtský římskokatolický 
arcibiskup, navštívil katedrální chrám svého bratra 
Andrease Rinkela, starokatolického římskokatolic-
kého arcibiskupa, aby přečetl dopis, jehož autorem 
byl Augustin kardinál Bea, předseda Sekretariátu 
pro  podporu  jednoty  křesťanů.  Ve  svém  dopise 
kardinál Bea podtrhl připravenost Říma zapojit se 
do procesu dialogu s nizozemskou starokatolickou 
církví  a  dalšími  církvemi  starokatolické Utrecht-
ské unie. Záměrem byl otevřený dialog, oproštěný 
od stavu v minulosti. Nadšení bylo obrovské, byl 
to historický okamžik.
Od  té doby mnozí  lidé na obou  stranách odvedli 
veliký kus práce. Výsledkem bylo zlepšení našeho 

vztahu s římskokatolickou církví ve všech našich 
zemích. Věnovali  jsme  velké  úsilí  i  bilaterálním 
rozhovorům  na  místní  i  na  mezinárodní  úrovni. 
V  tomto ohledu  je  třeba  zmínit  pokračující  práci 
mezinárodní skupiny pro dialog. Z incitiativy Wal-
tera kardinála Kaspera a mého předchůdce, arcbis-
kupa Antonia  Jana  Glazemakera,  byla  její  práce 
zahájena  v  roce  2003  a  výsledkem  je  dokument, 
který byl oceňován pro svoji teologickou hloubku 
i pro pragmatický přístup k otázkám, které nás stá-
le rozdělují. Dokument nazvaný „Církev a církev-
ní společenství“ popisuje základní ekleziologické 
pohledy, jež sdílíme. Za použití metody „diferen-
ciovaného  konsenzu“  se  podařilo  identifikovat 
naše společné pojetí Církve. Dokument uvádí, že 
konflikt mezi naším společenstvím a římskou círk-
ví „představuje vnitrokatolický problém“  (bod 2) 
a uzavírá, že „vykazuje rysy sporu v jedné rodině“ 
(bod 87). Náš názorový rozdíl je v každém případě 
vnitrokatolickou  záležitostí.  Dobrým  poselstvím 
této  zprávy  je  to,  že  se vzájemně považujeme za 
členy  jedné rodiny, špatnou zprávou  je  to, že na-
dále  existují  některé  významné  otázky,  jež  nás 
rozdělují. Je třeba udělat ještě mnoho práce. Jsme 
proto rádi, že Kurt kardinál Koch přišel v této fázi 
mezinárodního  římskokatolicko-starokatolického 
dialogu s pozváním se těmito otázkami, představu-
jícími výzvu, zabývat do hloubky.
Dnes, anno Domini 2014, 48 let od onoho památ-
ného roku 1966, jsou zde poprvé v historii všichni 
starokatoličtí  biskupové Utrechtské  unie  s Vámi, 
Svatý otče. Za posledních 125 let se starokatoličtí 
biskupové se snažili jednat jakožto vpravdě kato-
ličtí biskupové vedoucí své katoliké církve k ote-
vřenosti  celé  ekumeně.  V  Utrechtské  deklaraci, 
podepsané před 125 lety, i nadále uznáváme jedi-
nečné postavení římského biskupa, papeže, v celé 
Církvi. Od té doby jsme se ve starokatolické ekle-
ziologii  snažili  prozkoumávat,  jak  by  tento  úřad 
mohl požívat primátu pro všechny církve na svě-
tě, jakožto osobní znamení jednoty sdílené těmito 
církvemi. V  naší  ekleziologii  zdůrazňujeme  sku-
tečnost, že úřad římského biskupa nemá univerzál-
ní jurisdikci. Věříme naopak, že by biskup římský 
jakožto  primus  inter  pares  požíval  vyšší  mravní 
autority,  pokud by byl  jeho úřad pevně  zakotven 
v  synodalitě  biskupů,  představujících  své  místní 
katolické církve. Jsme přesvědčeni, že Vaše služba 
má hrát nesmírně důležitou roli v rozvoji ekume-
ny, který je nezbytný pro místní církve na pomoc 
hlásání evangelia v moderním světě. Jsme i nadále 
vděčni za úvahy o roli římského biskupa, které již 
vyjádřil papež svatý Jan Pavel II. v dokumentu Ut 
unum sint a která již Vaše Svatost zopakovala ve 
své  exhortaci  Evangelii  gaudium  (bod  32). Udě-
láme vše proto, abychom k této vysoce významné 
otázce i my přispěli.
Ve  starokatolické  ekleziologii  se  považujeme  za 
dědice těch odhodlaných katolíků, kteří se za po-
slední  staletí  ocitli  ve  sporu  s  římským  stolcem 
kvůli vývoji v katolické církvi  jakožto celku.  Je-
jich  cílem  nebylo  odejít  od  Říma,  ocitli  se  však 
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Tak či onak, víra byla v průběhu let pronásledo-
vána a urážena. Většina z nás se na své cestě jistě 
setkala  s někým, kdo nás odsoudit z důvodu, že 
jsme křesťané,  s  někým,  kdo umí  použít milion 
argumentů proti  nám,  aby nám dokázal,  že Bůh 
neexistuje, s někým, kdo může vyslovovat kletby 
na naše náboženství,  aby oslabil naši víru, nebo 
snad s někým, kdo měl víru před nějakým časem, 
ale ztratil  ji poté, co jako člověk považoval cosi 
za nespravedlnost.
Jak  mnozí  z  vás  už  možná  víte,  cestoval  jsem 

v říjnu loňského roku do Říma a navštívil našeho 
duchovního protektora během biskupské synody, 
která se konala ve Vatikánu. Při klidné procházce 
zahradami Vatikánu jsem měl možnost užít si přá-
telské konverzace s  Jeho Blažeností. Když  jsme 
se blížili k zadní straně krásné kopule katedrály, 
patriarcha přiznal svou velkou starost o obtížnou 
situaci v Sýrii a na celém Blízkém Východě. Jeho 
obličej byl bledý a  jeho neklidná  slova kontras-
tovala s klidem a tichou scenérií. Najednou jsem 
přede mnou mohl  vidět  patriarchu  jako  člověka 

se zoufalým výrazem ve tváři, který vidí, jak jsou 
jeho  lidé  zabíjeni  a  trápeni. Lze  říci,  a  to  i  přes 
všechny námitky, že procházíme jedním z největ-
ších pronásledování křesťanů v historii. Naši bra-
tři a sestry umírají po stovkách kvůli své víře. Pro 
víru jsou mnozí z nás posuzováni slovy a obvině-
ními a za to samé jsou v jiných zemích mnozí jiní 
lidé zabiti. Takže, nestojí to snad za vyzdvihnutí 
víry  na  samotný  vrchol?   Nestojí  to  za  to  bojo-
vat „každodenní malé bitvy“ ve jménu víry, pro-
tože  jiní  dali  své  životy,  aby  ji  chránili? Věřím, 
že  to stojí za námahu. Modleme se za naše bra-
try  a  sestry,  kteří  jsou  pronásledováni  ve  jménu  
víry.
Před  více  než  dvěma  tisíci  lety  se  Král  Pokoje 
narodil v Betlémě. Ironií osudu  je, že nyní  je  to 
epicentrum  většiny  probíhajících  náboženských 
konfliktů  v  dějinách.  Začínáme  Advent.  To  je 
čas, kdy si my jako křesťané máme uvědomit, že 
máme přinášet mír všude tam, kam přijdeme. My, 
jako rytíři a dámy z velmi vznešeného a staroby-
lého Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského,  bychom  měli  vždy  brát  pokoj 
a víru s sebou. Mír se nebude rozšiřovat sám bez 
víry a víra nevydrží bez síly pokoje.
Pán  přichází. Radujme  se.  Pojďme Ho  přijmout 
s náručí dokořán. Veselé Vánoce všem.
Atavis et Armis

Don Carlos Gereda de Borbón, 
markýz z Almazanu - velmistr Vojenského a špitál-

ního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
(překlad JP)

Vaše  Excelence,  drazí  spolubratři 
a spolusestry,
naše historie neočekává nejistou 
budoucnost,  která  by  nás  napl-

ňovala obavami,  ale čeká na příchod Krista, 
který nás naplňuje nadějí. Chceme-li čekat na 
Pána, budeme muset být aktivní, a ne zahál-
čiví,  budeme muset  být  svatí,  a  ne  zkažení, 
budeme muset být ochotni pomoci, a ne uza-
vřeni v našem vlastním sobectví a soběstač-
nosti.
Nebudeme čekat nadarmo, ale budeme mít 
na mysli vzpomínku na Toho, který přišel 
v průběhu tajemství Vánoc, na jejichž osla-
vu se nyní chystáme, a jistotu přítomnosti 
Krista, který kráčí vedle nás a říká nám, že 
„vaše vykoupení je blízko“ (Lukáš 21, 28).
Příchod Krista je vždy bezprostřední a vy-
žaduje  naši  neustálou  obezřetnost,  stejně 
jako  veselou  povahu.  Nyní  je  čas,  aby-
chom  se  povznesli  nad  sobectví  a  lenost 
a  nečekali  nic  z  naší  vlastní  představivosti, 
ale očekávali někoho zcela nového: Ježíše Krista, 
naději světa.
V případě, že Pán přijde, jsme povoláni se s Ním 
setkat. Advent  je velmi vhodné  liturgické období 
k probuzení svědomí a naší misijní odpovědnosti 
v nás křesťanech.
Tváří v  tvář  s  jistotou,  že budeme muset  stanout 

před Pánem, který nás  bude  soudit  ve  své  lásce, 
nemůžeme žít šílený a banální život, který se sklá-
dá z rozptylování, který nám odvádí pozornost na 
úniky, který nás odcizuje, sterilních akcí a zbyteč-
ných diskusí. Jsme povoláni překonat chlad, kom-
promis a nerozhodnost.
Stále je tu spravedlnost k nalezení, nemoc k léče-

ní, chudoba ke zmírnění. Jsme povoláni, abychom 
náš svět zanechali v lepším stavu, než v jakém 
jsme ho našli.
Tento  Advent  jsme  povoláni  ke  sjednocení 
v modlitbě za naše bratry a sestry ve Víře, kteří 
žijí  v muslimských  oblastech  Iráku,  Sýrie,  In-
donésie a Afriky a jsou diskriminováni, je jim 
zakazováno  se  modlit,  jsou  pronásledováni, 
popravováni  nebo  nuceni  uprchnout  tero-
ru  a  zachránit  si  holý  život.  Jejich  kostely 
jsou vypalovány, jejich města zničena, jsou 
zbavováni  lidských  práv,  olupováni,  a  to 
vše s  lhostejností vlád a civilních orgánů 
v Evropě.
Kéž Pán, který dnes přichází, a Syn člově-
ka, který se vrátí na konci času, nám po-
máhá vidět vše z hlediska Jeho konečného 
cíle. Ať nám dá sílu, abychom byli bdělí 
v  čekání  a  vytrvalí  v modlitbě,  pracovití 
v  charitě,  a  abychom byli  připraveni  ka-
ždý den k pokání a abychom byli svědky 

Evangelia o Boží lásce pro všechny.

Monreale, 30.listopadu 2014

Michele Pennisi, arcibiskup Monreale,
Duchovní velkopřevor Vojenského špitálního řádu 

svatého Lazara
(překlad JP)

Vánoční dopis duchovního velkopřevora Řádu



Uplynulé  předvánoční  období  je  téměř  na 
všech  evropských  pracovištích  obdobím 
vánočních  setkání  nazývaných  postaru 

besídka,  ponovu  večírek,  nebo  manažersky  pro-
gresivně pre-Christmas party. Možná bude pro Vás 
překvapením,  že  podobné  setkání  se  pořádá  i  ve 
Vatikánu, Svatý Otec se schází  s kuriálními hod-
nostáři k výměně vánočních blahopřání. Program 

uvozuje  tradičně  poděkování  papeže  zaměstnan-
cům  papežské  kurie,  krátká  reflexe  uplynulého 
roku  a  duchovní  povzbuzení  do  roku budoucího. 
Ne  jinak  tomu bylo  i  22.  12.  2014 v Klementin-
ském  sále  Vatikánu.  Papež  František  zachoval 
výše popsanou tradiční formu, ale naplnil ji novým 
a poněkud nezvyklým poselstvím. 
Oproti  jazyku  tradičních  papežských  promluv 

je  jazyk  papeže  Františka  mimořádně  přímočarý 
a otevřeně kritický, i když nikdy nepostrádá v prin-
cipu  pozitivní  vyznění.  Projevy  papežů  obvykle 
byly  po  formální  a  teologické  stránce  „cizelová-
ny“  tak, aby – s nadsázkou řečeno - každá  jejich 
věta  splňovala  parametry  do  kamene  tesatelného 
definitivního  článku  víry;  aktuální  obsah  sdělení 
bylo nutné hledat mezi řádky. Papež František pro-

Duchovně-terapeutické poselství z vánočního večírku 
ve Vatikánu
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V roce 2011 a 2012 jsem měl možnost 
zúčastnit  se  dvou  expedic,  které  po-
řádala  Univerzita  Karlova.  Cílovou 
zemí bylo Zimbabwe, země nesmírně 

bohatá i extrémně chudá, krásná i děsivá. Na kor-
bě  terénního auta  jsme procestovali  severní,  jižní 
i střední část země. Sloužili jsme v nově postavené 
školce v buši (ves Tengenenge) i v dětském domo-
vě Amaveni Children’s Home Kwekwe (vedeném 
sestrami CJ). Jaká je dnes země, která byla svého 
času považována za „africké Švýcarsko“, za zemi 
šťastnou  a  vzkvétající,  za  zemi,  ve  které  chtěli 
mnozí Afričané žít?   
Její  prezident,  čili  vojenský  diktátor,  Robert Ga-
briel  Mugabe,  zemi  vládne  za  pomoci  armády, 
ZRP  (policie)  a  politických milic  od  roku  1980, 
kdy zem získala po vyčerpávající občanské válce 
„svobodu“. Uvozovky jsou zcela na místě, neboť 
oněch 34 let „svobody“ přineslo hladomor, hype-

rinflaci a devalvaci měny (dnes platí směs 4 cizích 
měn), stovky politických obětí a  totální destrukci 
veškeré infrastruktury. Díky enormnímu nerostné-
mu bohatství  (počínaje  zlatem a  kovovými  ruda-
mi, konče diamanty) se země stává volným trhem 
neokolonizačních tendencí Číny, která nyní vlastní 
cca 2/3 veškerých nerostných zdrojů…   Země  je 
bohatá, ale lidé jedí jednou či dvakrát denně…
Strach  je poslední  instancí, která drží  stát pohro-
madě.  Armáda,  policie  a  milice  jsou  všemocné 
nedotknutelné složky. Veškerá justice a zákonnost 
je iluzorní, slouží pouze pro vytváření korupčního 
prostředí. Tomu  nahrává  i  systém  dvojího  práva, 
právo  státní  a  právo  zvykové. Obě  práva  jsou  si 
rovnocenná, lidé sami volí, podle kterého chtějí žít 
(a v jaké situaci). Často jsou v konfliktu,  tvoří se 
vakuum pro libovůli úřadů, které pracují s příslo-
večnou „rychlostí“ a „přesností“ místních institucí. 
Není  lepší příklad  toho,  co  se  stane, když negra-
motný  člověk,  žijící  pod  igelitovou  plachtou  na 
úrovni doby bronzové, zastává post státního úřed-
níka.  Zimbabwe k tomu došlo naposled před ně-
kolika lety, když byly vyháněny zbytky bělošského 
obyvatelstva.
Po více než půl roce, stráveném na dvou stážích, 
jsem svědkem toho, že má-li  tato země technolo-
gické  výdobytky,  nevděčí  za  ně  místnímu  tvoři-
vému duchu,  ale  britské  koloniální  správě. Není, 
v  dnešní  době  Fair Trade  a  podobných  projektů, 
populární  říct,  že  ke  skutečně  potřebným  se  do-
stane  necelých  5% veškeré  pomoci,  kterou  nelze 
uspokojivě vyčíslit. Země  je ničena novým kolo-
niálním pánem, Čínou, který se na rozdíl od toho 
starého  (Británie)  nemusí  řídit  takřka  žádnými 
předpisy. Britská správa garantovala povinné škol-
ství  a  bezplatnou  zdravotní  službu.  Práce  na  far-
mách byla tvrdá, ale ne více než 10 hodin denně, 
platy a ochranu pracovníků garantovaly koloniální 
úřady (s vysokými pokutami pro vlastní britské ko-
lonisty). Dnes pracují lidé i 14 hodin denně, mají 
3  dolary  na  den,  nekvalitní  placené  školství  (od 
školky)  a  neexistující  zdravotnictví. Země  je  vy-

čerpaná, vůle k odporu zlomená vojenskou silou, 
strachem a beznadějí.  
Naše působiště, dětský dům Amaveni, bylo nepa-
trným  rájem  v  bezútěšné  pustině  „svobodného“ 
Zimbabwe.  Sloužili  jsme mezi  dětmi,  kterých  se 
jejich  rodiče  zřekli  (velmi  časný  jev),  resp. mezi 
těmi 75 šťastnými, kteří měli to štěstí, že se do to-
hoto domova dostali. Oblečení, zázemí typu SOS 
dětských  vesniček,  financování  ze  zemí  EU  (ze-
jména z Německa), jídlo 4x denně, veškeré zázemí. 
Domov vedou „po Evropsku“ německé řeholnice. 
A  příběhy  dětí? Dívka  Jasmine,  kterou  se  rodiče 
pokusili  nejprve  zabít  tyčí  a  pak  ji  pohodili  do 
buše, kde ji začala zaživa ožírat zvířata…Chlapec 
Simba, HIV pozitiní  od  narození… Dívka Rudo, 
do smrti zohavená jako čaroděj (hořící igelitovou 
taškou na hlavě), Shiedza,  závislá na drogách od 
narození, prožívající těžké abstinenční záchvaty… 
Místní africká kultura nepovažuje děti za požehná-
ní, ale namnoze za prokletí (logika „kvůli mnoha 
dětem se máme tak špatně a jsme chudí!“). Navíc 

Na korbě Zimbabwe…
odloučeni  od  církve,  kterou  milovali.  Stojíce  na 
jejich ramenou zdědili jsme jejich spiritualitu, jež 
je charakterizována hlubokou vírou v Boží milost, 
která volá všechen pokřtěný lid k účasti na Božím 
odhodlání spasit každou lidskou bytost. Odraz této 
spirituality vidíme v synodálně-episkopální struk-
tuře  každé místní  katolické  církve,  která  s  sebou 
nese  praxi  kritické  otevřenosti  vůči  vývojovým 
tendencím lidské společnosti. Tato dvojí solidarita 
s Bohem a lidstvem stojí v srdci starokatolického 
charismatu.
Spolupracujíce se svými bratry a sestrami ve všech 
církvích se pokorně snažíme přispět ke katolicitě 
církve, která je darem Boží solidarity uváděné do 
praxe Božím  lidem. Tato  katolicita  od  nás  všech 
vyžaduje conversio ad Dominum.
Když  byl  irský misionář  svatý Willibrord  vyslán 
na evropský kontinent, aby organizoval jeho evan-
gelizaci, přišel v roce 698 do Říma, aby byl kon-
sekrován „arcibiskupem Frísů“ a tudíž je považo-
ván za prvního utrechtského biskupa. Pro poslání, 
svěřené mu od Pána, měl podporu římského stolce 
skutečně zapotřebí. Pro nás je naše přítomnost zde 
dnešního  dne  jasným  vyjádřením  naší  adherence 
k  římskému  stolci,  k Vám,  Svatý  otče,  i  našeho 
odhodlání pro církev a její celosvětovou katolicitu. 
Pokorně toto odhodlání předkládáme Vaší Svatosti 
v upřímné víře, že naše solidarita s římským stol-
cem tuto katolicitu posiluje.

Svatý otče, modlíme se, aby náš Pán Vaší službě 
žehnal. Buďte prosím ujištěn o našich modlitbách 
za Váš úřad příští týden, ve svátek svatého Willib-
rorda!

Pozdrav Jeho Svatosti papeže Františka
delegaci Starokatolické biskupské konfe-
rence Utrechtské unie

30. října 2014

Vaše Milosti, Vaše Excelence,
těší mne,  že Vás,  členy Starokatolické biskupské 
konference Utrechtské unie, mohu přivítat, protože 
Vaše návštěva nám nabízí cennou příležitost k pře-
mítání o naší společné ekumenické cestě.
Tento  rok  si  připomínáme  padesáté  výročí  vy-
hlášení  dekretu  II.  vatikánského  koncilu Unitatis 
Redintegratio, který otevřel novou éru ekumenic-
kého dialogu a vyjádřil trvalé odhodlání katolické 
církve usilovat o jednotu Kristových učedníků. Pro 
všechny z nás hraje mezinárodní římskokatolicko-
-starokatolická komise pro dialog významnou roli 
při  hledání  ještě  větší  věrnosti  Pánovy  modlitby 
„aby všichni byli jedno“ (srov. J 17,21). Podařilo 
se budovat nové mosty hlubšího vzájemného poro-
zumění i praktické spolupráce. Byly nalezeny kon-
vergence i konsensus a byly lépe označeny rozdíly, 
jež byly zasazeny do nových kontextů.

Jakkoli se radujeme, kdykoli činíme kroky vedoucí 
k těsnějšímu společenství ve víře a v životě, jsme 
též zarmouceni, když si uvědomíme, že v průběhu 
času mezi námi vznikly nové neshody. Teologické 
a ekleziologické otázky, které vznikly během na-
šeho oddělení, jsou nyní překonávány s ještě větší 
obtížností vzhledem k narůstající vzdálenosti mezi 
námi  v  otázkách  služby  a  rozlišování  etických  
otázek.
Výzvou pro katolíky a starokatolíky je tudíž vy-
trvat v podstatném teologickém dialogu a kráčet 
společně  dál,  modlit  se  spolu  a  pracovat  spolu 
v hlubším duchu obracení se ke všemu, co Kris-
tus  zamýšlí  pro  svoji  Církev. V  tomto  odlouče-
ní  se  na  obou  stranách  vyskytly  závažné  hříchy 
a lidská pochybení. V duchu vzájemného odpuš-
tění  a  pokorného  pokání  se  nyní musíme  snažit 
posílit  naši  touhu  po  smíření  a  pokoji.  Cesta 
k  jednotě  začíná  proměnou  srdce,  vnitřní  pro-
měnou  (srov.  Unitatis  Redintegratio,  4).  Je  to 
duchovní cesta vedoucí od setkávání k přátelství, 
od přátelství ke společenství. Při putování po této 
cestě  je  změna  nevyhnutelná. Musíme  být  vždy 
připraveni  naslouchat  a  následovat  podněty Du-
cha  svatého,  jenž  nás  uvádí  do  veškeré  pravdy  
(srov. J 16,13).
Mezitím  v  srdci  Evropy,  která  je  tolik  zmatena 
ohledně  vlastní  identity  a  poslání,  existuje  řada 
oblastí, ve kterých katolíci a starokatolíci mohou 
spolupracovat při vypořádávání se s hlubokou du-
chovní krizí, jež se týká jednotlivců i společnosti. 
Existuje tam žízeň po Bohu. Existuje tam hluboká 
touha po přesvědčivém svědectví o pravdě a hod-
notách  evangelia. To  je  způsob,  jak  se můžeme 
vzájemně  podporovat  a  povzbuzovat,  zejména 
na úrovni farností a místních komunit. Duše eku-
menismu leží v „obrácení srdce a svatosti života 
spolu  se  soukromými  a  veřejnými  modlitbami 
za jednotu křesťanů“ (Unitatis Redintegratio, 8). 
V modlitbě  za  druhého  a  ve  společné modlitbě 
naše rozdíly stoupají vzhůru a jsou překonávány 
ve věrnosti Pánu a jeho Evangeliu.
Jsem si vždy vědom toho, že „svatý záměr znovu 
usmířit všechny křesťany v jednotě jedné a jediné 
Kristovy církve přesahuje lidské síly a schopnos-
ti“  (ibid, 24). Naše naděje má kořeny v modlitbě 
samotného Krista za církev. Ponořme se znovu do 
oné modlitby tak, aby naše snažení mohlo být vždy 
posilováno a vedeno Boží milostí.

(Převzato a zveřejněno se souhlasem biskupa 
Starokatolické církve v ČR, J. E. Mgr. Dušana 

Hejbala, překlad: K. T. Krejčí)

mlouvá k palčivým problémům dneška bez obalu, 
s ambicí pastýře a nikoliv „dogmatodárce“, k věci 
a až krutě výstižně.
Proto nás až tak nepřekvapí, že papež František při 
předvánočním setkání s papežskou kurií po obvyk-
lém poděkování za práci pro církev a povzbuzení 
do  nového  roku  předestřel  vatikánské  kamarile 
seznam  patnácti  „duchovních  nemocí“  papežské 
kurie. Varoval před jejich zhoubnými důsledky po 
vzoru prvních pouštních mnichů, kteří za pomocí 
podobných  inventářů  reflektovali  svůj  duchovní 
život a utvrzovali se tak ve věrnosti evangelnímu 
poslání. Všem  doporučuji  si  papežovu  promluvu 
pozorně přečíst, je dostupná na http://www.radio-
vaticana.cz/clanek.php4?id=21255. 
Díky papežově promluvě si můžeme udělat obrá-
zek o poměrech v církvi za zdmi Vatikánu. Bude 
však mnohem užitečnější, když si položíme otáz-
ku, zdali v té části církve, kde působíme my sami, 
se nevyskytuje podobná duchovní nákaza. Dovo-

luji  si  tvrdit,  že  jedna  z  papežem pospaných  du-
chovních chorob je v našem řádovém společenství 
rozšířená  poměrně  hojně,  troufám  si  říci,  že  až 
chronicky. Dovoluji si dát pro nás všechny pape-
žovu  diagnózu „za rámeček“.     
  
Sedmou nemocí je hašteřivost a prázdná sláva, když 
se zdání, barva šatů a odznaky cti stanou primárním 
životním cílem a zapomene se na slova sv. Pavla: 
»Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné 
slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého 
za lepšího než je sám« (Flp 2,3). Je to choroba, která 
z nás činí falešné muže a falešné ženy, žijící falešným 
»mysticismem« a falešným »kvietismem«. Samotný 
sv. Pavel takové označuje za „nepřátele Kristova 
kříže“, protože „se vychloubají tím, zač by se měli 
stydět, mají zájem jenom o věci pozemské“ (Flp 3,19)

Není  složité  najít  v  našem  společenství  sym-
ptomy  této  duchovní  nemoci.  Půl  století  trvají-

cí obedienční  rozdělení, neúspěšná nebo  složitá 
a  částečně  úspěšná  sjednocování,  odštěpování 
menších a menších skupin, hašteřivost uvnitř ju-
risdikcí  o malicherné  „velitelské“  funkce,  které 
sice fakticky nesou jen pochybné pravomoci nad 
hrstkou  dobrovolníků  (z  nichž  jen  část  je  sku-
tečně  aktivními  členy),  které  však  jsou  spojeny 
s hodnostními  řetězy,  s prapory,  s přednostními 
místy  v  průvodech  a  s  právem  pečeti  jak  talíř. 
Pro  některé  z  nás  je  málo  okrášlit  se  titulem 
baili nebo převor, je třeba připojit předponu vel-
ko-  a  význam  funkce  podtrhnout  výrazem  Jeho 
Excelence s velkým „E“ i velkým „J“. Přitom je-
diné, v čem řada aspirantů na tyto tituly skutečně 
exceluje,  je  progrese  papežem  diagnostikované 
duchovní  choroby.  Kéž  je  pro  papežskou  kurii 
stejně  jako  pro  náš Řád  rok  2015  s Božím  po-
žehnáním na přímluvu Panny Marie a sv. Lazara 
rokem duchovní úzdravy! 

FD
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(kromě oblastí s rozvinutým křesťanstvím) neexis-
tuje solidarita, chudoba naopak podněcuje vzájem-
nou nenávist a závist. Situaci dokresluje apoštol-
ská sekta, synkretické hnutí, které se označuje za 
„křesťanské“, které ale s křesťanstvím nesouvisí, 
naopak  provozuje  pedofilní  sex,  rituální  zabíjení 
a zneužívání nezletilých. V čele pospolitosti stojí 
„prorok“, mající  absolutní moc  nad  každým  čle-
nem, jednající podle „vnuknutí“… Tato sekta, ma-
jící přes 1,5 milionu členů v nejchudších oblastech 
(velebící chudobu jako požehnání), je také silnou 

oporou  vládnoucího  režimu,  který  bezvýhradně 
podporuje jako požehnaný a vyvolený.
Jediná  naděje  země  se  upíná  ke  stáří  diktátora 
(který v posledních volbách v únoru a březnu t. r. 
získal 100% hlasů). Narodil se roku 1924. Takřka 
90%  země  doufá  v  jeho  smrt,  která  může  zna-
menat  také pád  jeho  fašistické  strany ZANU PF, 
možnost vzniku koalice pod MDC (strana, vznik-
lá  z  opozičních  politiků  a  bývalých  koloniálních 
úředníků), která sleduje politiku dialogu, namísto 
tříštivých střel. To je první a poslední naděje této 

země na  vývoj,  na  uplatnění  lidských práv  a  ná-
stup  skutečné  svobody  a  lidskosti.  Jediná  naděje 
pro obyvatele, aby mohli žít důstojné lidské životy.
Dovolte mi zakončit  tento článek malou myšlen-
kou pro každého z nás. Nedokážeme si uvědomit, 
jak mnoho máme v rukou, když umíme číst, psát 
a máme v lednici jídlo za zítra…  VS

(Autor článku, Mgr. Vojtěch Smetana, absolvent 
oboru sociálních studií HTF UK, je postulantem 

našeho Řádu).

Krev – fyziologický pojem i nadčasový 
archetyp

Základní poznatky o fyziologickém významu krve 
v  lidském  organizmu  učinilo  lidstvo  v  době  his-
toricky poměrně nedávné. Princip krevního oběhu 
popsal  William Harvey roku 1628, objev krevních 
buněk se datuje do druhé poloviny 17. stol. a čty-
ři  krevní  skupiny byly popsány  teprve v prvních 
desetiletích 20. století nezávisle na sobě třemi ob-
jeviteli, z nichž jedním byl i český psychiatr prof. 
MUDr. Jan Janský. Význam krve pro život člově-
ka je však natolik evidentní, že od úsvitu lidských 
dějin je krev chápána ve všech kulturách jako lát-
ková esence samotného života, jakési médium blí-
že neuchopitelné životní síly a vitality. Tím, že se 
lidská krev stala symbolem, který symbolizuje to, 
čím sama o sobě reálně je, mnohé kultury přiřkly 
lidské krvi i význam, který z objektivního hlediska 
nemá, např. přenos dědičných vlastností z člověka 
na  člověka.  Proto  se  setkáváme  s  významovými 
konstrukcemi,  převážně  iracionálními  a  předsu-
dečnými, jako je např. pokrevní příbuzenství, spří-
zněnost krví, šlechtictví krve a představa souboru 
nezměnitelných lidských vlastností sdílených lid-
mi  „stejné  krve“.  (Paradoxně  vědecká modifi-
kace  posledně  zmíněného předsudku byla 
i  motivem  výzkumu  psychiatra  prof. 
Janského,  který  krevní  skupiny  obje-
vil v podstatě náhodou jako vedlejší 
efekt  svého  bádání  o  vztahu  vlast-
ností krve a psychických chorob.)

Krev v Bibli
Svatopisci sdíleli v souladu s kulturou 
starověkého předního východu výše po-
psané archetypální vnímání krve,  tak mu-
síme  chápat  i  význam  mnohočetných  zmínek 
o krvi v Písmu svatém. Spojení „tělo a krev“ je ve 
Starém i Novém zákoně zástupnou metaforou pro 
člověka jakožto smrtelnou bytost, proto i sousloví 
prolití krve znamená zmaření či obětování lidské-
ho života. Starý zákon, se svým typickým důrazem 
na život jako nezcizitelný Boží dar, jakékoliv for-
my prolévání krve v zásadě odsuzuje. Platí to i pro 
případ  „spravedlivé“ krevní msty,  tolik  rozšířené 
ve  starozákonní  době;  vykonání  této  spravedlivé 
pomsty si vyhrazuje Bůh sám pro sebe,  jen jemu 
jedinému přísluší nechat padnout nevinně prolitou 
krev na hlavy těch, kdo ji prolili (1 Král 2, 32). 
Posvátný  význam  krve  vedl  starozákonní  Izrael 
k  přijetí  pravděpodobně  ještě  předbiblického  tabu 
požívání  zvířecí  krve,  lid  Boží mu  však  dal  nový 
náboženský obsah. Krev, podobně  jako celý život, 
náleží výlučně Hospodinu, je jeho podílem na obě-
tech  a  člověku  může  sloužit  jen  ve  výjimečných 
kultických  situacích.  Proto  se  ve  Starém  zákoně 
setkáme s  jasným zákazem požívání  i zvířecí krve 
(Lv 3, 17);  z něj  židovská  (a následně  i  islámská) 
kultura odvozuje požadavek na „košer“ porážku zví-
řat metodou  vykrvácení.  S  podobným  zákazem  se 
setkáme i v Novém zákoně (Sk 15, 20-29). Evange-
lista Lukáš ve Skutcích apoštolských i apoštol Pavel 
ve svých  listech reflektují nábožensky motivovaný 
odpor prvních křesťanů ke krvi v mase zvířat obě-
tovaných pohanským modlám. (Zmiňovaná biblická 

místa  jsou  dnes  pro  sektu  svědků  Jehovových  zá-
minkou k iracionálnímu odmítání krevní transfúze; 
religionisté  interpretují  toto  život  ohrožující  pravi-
dlo jako důležitý prvek radikální odlišnosti od vět-
šinové  společnosti, který  je podstatný pro utváření 
identity uzavřené sekty.)
Krev ve Starém zákoně nabývá i výjimečný kultic-
ký význam. Krev, kterou kropí Mojžíš Boží  lid na 
znamení  smlouvy  uzavřené  na  Sinaji  (Ex  24,3-8), 
hraje  významnou  roli  při  klíčových  obětech  –  ze-
jména  smírné  oběti  za  hříchy  (Lv  1,  5-11);  proto 
v  den  odpuštění  velekněz  vstupuje  do  velesvaty-
ně  jeruzalémského Chrámu  s  krví  zvířecí  oběti  za 
odpuštění hříchů celého  izraelského  lidu. Na  tento 
význam obětované krve na odpuštění hříchů pak na-
vazuje  teologie Nového zákona resp. Listu Židům, 
která  v  osobě  Ježíše  Krista  rozpoznává  současně 
obětujícího  velekněze,  obětního  beránka  i  příjem-
ce nové definitivní  a  dokonalé oběti  za hřích. 
Proto křesťané upustili od všech kr-
vavých i nekrvavých obětí Sta-
rého zákona a prolitou krev 
jediné definitivní dokonalé  

oběti  Kristo-
vy  zpřítomňují 

v eucharistickém 
kalichu.  Kristova 

krev  pod  svátostným 
způsobem  vína  posvěcuje 

všechny  křesťany  –  nový  lid  Boží  a  dává  jim  ži-
vot věčný. Pradávný archetyp krve jako média po-
zemského života dostává nový významový přesah 
– krev Kristova je zárukou života věčného.    

Dárcovství krve – výjimečně bezkolizní 
průnik vědy a archetypu

Vědecké  poznatky  posunuly  náš  pohled  na  lid-
skou  krev  od  archetypu  k  medicínské  kategorii. 
Již zmíněný objev krevních skupin na počátku 20. 
stol. znamenal pro medicínu možnost bezrizikové 
transfúze  krve  z  dárce  na  příjemce. Vznikl  nový 
medicínský  obor  transfúzní  lékařství.  Význam 
medicínského použití lidské krve či jejích derivá-
tů ani dnes neklesá, spíše naopak roste.  Na http://
krevnibarometr.cz/  se  uvádí:  „Průměrně  dosta-
ne každý člověk v Česku během svého života 5x 
krevní  transfuzi  a 14x  lék vyrobený z krve. Nej-
více pacientů potřebuje krevní transfuzi v souvis-
losti  s  krvácením  do  zažívacího  traktu  (spotřeba 
průměrně  3  koncentráty  erytrocytů  a  1-2  jednot-
ky krevní plazmy). Nejvyšší  spotřeba krve  je při 
akutních operací v cévní a transplantační chirurgii: 
více než 15 jednotek erytrocytů a mražené krevní 
plazmy. Na nekomplikované ortopedické operace 
je potřeba  jedna až  tři krevní konzervy, na  složi-
tější 10 jednotek krve (po 300 ml) a 5-6 jednotek 
mražené krevní plazmy. Transfuzní přípravky jsou 

také nutné na neurochirurgické operace, na někte-
ré komplikované porody. Při léčbě novorozenecké 
žloutenky  se podává asi 50 ml,  ale často a u zá-
važnějších případů  je výměnná  transfuze asi 500 
ml krve.” 
Starý  archetypální  význam  lidské  krve  jako  pod-
staty  pozemského  života  dostal  svým  způsobem 
nový význam a objev krevní transfúze otevřel nové 
etické prostory v souvislosti se získáváním i užitím 
lidské krve. Krevní transfúze byla záhy rozpoznána 
jako čin s mimořádným etickým nábojem, který se 
ukázal mnohem lépe uskutečnitelný v personálním 
vztahu  „dárce  –  obdarovaný“,  než  v  ekonomické 
relaci „nákup – prodej“. Proto se od padesátých let 
prosazuje  bezpříspěvkové  dárcovství  krve  se  za-
chováním anonymity dárce i příjemce.   

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo polo-
ží život za své přátele (Jan 15; 13)

Dárcovství  krve  ještě  donedávna  před-
stavovalo pro dárce určité zdravotní 

riziko. Současná transfúzní pra-
xe  jej  omezuje  na  minimum. 
Přesto  je  i  dnes  pro  dárce 
každý odběr jistou dílčí ma-
lou obětí života. Odběr krve 
zabere ne zcela zanedbatelný 
časový  úsek  dne  a  vyžaduje 

od  dárce  i  jistou  zdrženlivost 
(např.  od  alkoholu  a  nevhod-

né  stravy  alespoň  den  před  odběrem). 
Psychosomaticky  se  lidské  tělo  i  zkušeného  dár-
ce brání odběru životonosné tekutiny, proto je dle 
mého soudu u bezpříspěvkových dárců krve zcela 
na místě hovořit o malé dílčí oběti života. Je třeba 
poukázat na kontrast s účinky této ne zas tak velké 
oběti.  Existuje  mnoho  medicínských  argumentů 
pro  tvrzení, že  jedním odběrem krve může dárce 
zachránit až čtyři lidské životy. 
 
Vyznamenání pro bezpříspěvkové 
dárce krve

V naší zemi oceňuje Červený kříž bezpříspěvko-
vé dárce krve medailí prof. MUDr. Jana Janského. 
(Téměř totožné vyznamenání pod názvem Janské-
ho  plaketa  uděluje Červený  kříž  i  na  Slovensku, 
jde o relikt bývalé federace.) Toto vyznamenání se 
udílí ve třech stupních – bronzová medaile za 10 
odběrů, stříbrná za 20 odběrů a zlatá za 40 odběrů. 
Vyznamenání má podobu náprsní dekorace na zá-
věsu francouzského typu. Tvoří jej kulatá medaile 
s portrétem prof. Janského a opisem „prof. MUDr. 
Jan Janský 1873 – 1921“ v barvě kovu, který od-
povídá příslušnému stupni. Jednotlivé stupně jsou 
odlišeny i barvou stuhy (červená pro bronzový stu-
peň, modrá pro stříbrný a bílá pro zlatý), stuha je 
v  dolní  části  opatřena malým znakem červeného 
kříže v bílém kruhu. K dekoraci  in natura náleží 
náprsní stužka s miniaturou medaile.
Vyšším  vyznamenáním  pro  dárce  krve  je  Zlatý 
kříž Českého červeného kříže. Uděluje se ve třech 
třídách (III. třída za 80, II. za 120 a I. třída za 160 
odběrů). Bohužel toto vyznamenání již nemá fale-
ristickou formu, tvoří jej jednoduchý zlatý odznak. 
Jistě  by  bylo  z  faleristického  hlediska  přijatelné 

Stalo se již tradicí, že v Praze oslavujeme náš 
řádový  svátek  díky  otcům  augustiniánům 
v prostorách jejich kláštera u sv. Tomáše na 

Malé Straně. Tak tomu bylo i tentokrát. 17. prosince 
se  v  hojném počtu  sešli  nejen  členové  obou  praž-
ských komend, ale i naši postulanti a hosté. A rádi 
jsme mezi sebou přivítali i dva řádové kaplany, Mgr. 
Michala  Šourka,  SChLJ,  z  Karlovarské  komendy 
a  rev.  Jaroslava  Kratku,  SChLJ,  z  Brněnské  dele-
gace. Bohoslužba se konala v kapli svaté Barbory. 

Eucharistické  slavnosti  předsedal  tentokrát  otec 
William Faix, OSA. Mgr. Vojtěch Smetana přečetl 
první čtení z Písma, PhDr. Filip Dostál, KLJ, prone-
sl přímluvy. Mgr. Michal Šourek, SChLJ, posloužil 
krásnou homilií. Na varhany hrál postulant Petr Šefl. 
Po mši svaté jsme se jako vždy shromáždili k nefor-
málnímu posezení nad sklenicí vína v klášterním re-
fektáři. Jako vždy jsme tohoto setkání využili k vý-
měně zkušeností z našich řádových i mimořádných 
aktivit a osobním rozhovorům.  VN

Oslava svátku řádového patrona v Praze.

 
15. 12. 2014 zazpívali pacientům a zaměstnancům hospice studenti Arcibiskupské-
ho gymnázia pod vedením PhDr. Pavla Beneše, PhD, KCLJ. Hudba z doby vlády 
Jagellonců byla velmi pěkná. Děkujeme. TK

Donum sanguinis – donum vitae

 U hrobu Karla IV.

Český král  a  římský  cí-
sař  Karel  IV.  ještě  za 
svého života ustanovil, 

aby  se při každém výročí  jeho 
úmrtí za něho sloužily zádušní 
mše  jak  v  Praze,  tak  na  Karl-
štejně. Tato tradice se zachová-
vá od roku 1378 prakticky bez 
přerušení až do současnosti. V Praze se bohoslužby konají buď v ka-
tedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, nebo ve Svatováclavské kap-
li. Stalo se dobrou tradicí, že se jich zúčastňují i členové našeho Řádu. 
Letošní  requiem  se  slavilo  v  předvečer  výročí  panovníkova  úmrtí, 
v  pátek  28.  listopadu  ve  Svatovítské  katedrále.  Náš  Řád  tentokrát 
zastupovali PaedDr. Augustin Andrle Sylor, Petr Jílek a MUDr. Vla-
dimír Němec. Po bohoslužbě následovala návštěva katedrální krypty 
s modlitbou a položením květin u císařova hrobu.  VN

Podle  již zažité  tradice svolal velitel Karlo-
varské komendy Ivan Medek, KCLJ, na 19. 
prosinec  2014  své  spolubratry  a  hosty  na 

tradiční bohoslužbu k oslavě svatého Lazara, naše-
ho patrona, do řádového kostela svatého archandě-
la Michaela ve Stráži nad Ohří.
Jsou to hned dva patroni, kteří nad námi drží své 
chránící  ruce.  Svatý  Lazar,  náš  řádový  patron, 
a svatý archanděl Michael, ochránce vojáků, kte-
rými jsme též my.
Chev.  Ivan Medek, KCLJ, pozdravil velkobailiva 
Ing. Davida Miřejovského, KCLJ, všechny přítom-
né, postulanta pana Cýrka a hosta - velitele komen-

dy Hesensko-Nasauské chev. Ernesta Josefa Fintu 
v.  Haralyi  –  Pávai,  KCLJ,  prior  emerit.  s  chotí. 
Popřál  všem  účastníkům  příjemné  prožití  svátků 
narození našeho Pána.
Řádoví  kaplani,  ThMgr.  Michal  Šourek,  SChLJ, 
pastor Českobratrské církve evangelické, který ne-
váhal na sebe vzít dlouhou cestu z Prahy, aby nás 
mohl navštívit, a náš věrný přítel z    ř. k.  farnosti 
v Ostrově n. Ohří P. Marek Hric celebrovali vel-
mi  hezkou  ekumenickou  bohoslužbu  věnovanou 
vzkříšení  sv.  Lazara  naším  Spasitelem  Ježíšem 
Kristem. Oba duchovní nám připomněli naše po-
vinnosti vůči nemocným a lidem v nouzi,  jelikož 

nouze kolem nás je velká a nebylo by správné ko-
lem ní lhostejně chodit se zavřenýma očima. 
Po slavnostní večeři a přátelské debatě v nedaleké 
restauraci byl řádový den ukončen a s přáním vše-
ho nejlepšího do Nového roku se všichni přítomní 
spokojeně rozjeli do svých domovů.  EJF

Řádový den Karlovarské komendy

Adventní zpívání v hospici. 
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umísťovat  jej  na  stuhu  zlaté  Janského  medaile, 
pokud jej budeme chápat jako další tři třídy téhož 
vyznamenání. Nejvyšším oceněním pro dárce krve 
je  v  České  republice  plaketa  „Donum  sanguinis 
–  donum  vitae“,  kterou  udílí  president  Českého 
červeného kříže za 250 bezpříspěvkových odběrů. 
Opět má nefaleristickou formu medaile v jednodu-
ché kazetě. 

Apel místo závěru
Dekorace Českého červeného kříže nepožívají vý-
sad  řádů  a  vyznamenání  suverénních  států,  rytíř-
ských řádů a nadnárodních organizací (na rozdíl od 
medaile  Henry Dunanta,  kterou  uděluje Meziná-
rodní červený kříž), proto se na našich uniformách 
podle  ustálených  pravidel  nosí  až  za  dekoracemi 
našeho řádu. V této souvislosti si nelze nepoložit 
otázku,  zda  skromnost  faleristického  vyjádření 

zásluh bezpříspěvkových dárců krve nekontrastu-
je příliš s nadprodukcí našich meritních hodností, 
záslužných křížů a pamětních medailí. Přiznejme 

si otevřeně, že si nejrůznější dekorace rozdáváme 
především  pro  vzájemné  uspokojení  faleristické 
rozkoše, velmi příznačné pro mnohé z nás. Na roz-
díl od Medaile prof. Janského lze spíše výjimečně 
o našich vyznamenáních prohlásit, že jsou spojeny 
byť  s  nepřímou  záchranou  lidských  životů,  nebo 
s jakýmkoliv významným charitativním počinem. 
V souvislosti s výzvami papeže Františka je možná 
příležitost ke kritické reflexi našeho faleristického 
požitkářství  a  k  obrácení  pozornosti  na  skutečné 
charitativní poslání našeho Řádu. Dárcovství krve 
je jednou z možností, jak k němu může každý zdra-
vý  lazarián  individuálně přispět  - nezištně a ano-
nymně. Tyto zásluhy budou odměněny jen skrom-
nou medailí nevalné kvality, zato však budou milé 
v očích Hospodina, jenž zkoumá srdce i ledví (viz 
Ž 26, 2).

FD

Dne  22.  listopadu  jsme  se  (David  Kracík, 
OLJ  a Richard HOŠEK, OLJ)  z  pověření  
PaeDr. Augustina Karla Andrle Sylor, KLJ-

-J, velitele Východočeské komendy svaté Zdislavy, 
zúčastnili  jako  zástupci  našeho  Řádu  pontifikální 
mše svaté celebrované královéhradeckým biskupem 
Janem Vokálem u příležitosti ukončení oslav výročí 
350 let od založení královéhradeckého biskupství.
Nejprve několik  slov k  založení královéhradecké 
diecéze. Prvním biskupem byl 10. 11. 1664 jmeno-
ván Matouš Sobek z Bilenberka.
Ohledně novodobých dějin královéhradeckého bis-
kupství bychom se rádi zmínili o dvou osobnostech 
– biskupu Mořici Píchovi a biskupu Karlu Otčenáš-
kovi. Oba dva byli členy našeho Řádu, řekl bych, 
že Božím řízením, neboť Lazariáni nastupují vždy 
tam, kde hrozí  beznaděj a křesťanství je v nebez-
pečí. A  to byl případ obou  těchto biskupů. Mořic 

Pícha (v úřadě od 22. 11. 1931 do 13. 11. 1956, kdy 
zemřel), řídil diecézi v době německé okupace a po 
válce v době nástupu komunistů k moci.  Byl jimi 
pronásledován,  internován  v  biskupské  rezidenci, 
kterou nesměl opustit. Příslušníci StB jej provázeli 
doslova na každém kroku, aby nemohl nikoho kon-
taktovat. Přesto  se mu v  roce 1950 podařilo vyu-
žít  okamžiku,  kdy  jeho dohlížitelé museli  chystat 
výzdobu  k  Prvnímu  Máji  a  tajně  vysvětil  svého 
nástupce Karla Otčenáška.
Karel Otčenášek nesměl nastoupit do úřadu, působil 
jako řadový kněz a strávil 11 let ve vězení pro tzv. 
vlastizradu – ono tajné vysvěcení. Pak byl dělníkem 
v  opočenské  mlékárně.  Úřadu  se  mohl  ujmout  až 
roku 1990. Roku 1998 odešel do výslužby a byl mu 
udělen titul emeritního arcibiskupa. Po něm nastou-
pil Dominik Duka, nyní pražský arcibiskup a metro-
polita.

Při následujícím společném setkání byla příležitost 
pohovořit  s  mnoha  kněžími  z  diecéze,  mše  byla 
současně kněžským dnem u příležitosti svátku sva-
tého Klimenta, patrona královéhradecké diecéze.
Pak jsme se účastnili prohlídky kaple svatého Jose-
fa, nyní využívané řeckokatolickou církví, spojené 
s výkladem Otce Kostilnika o této církvi. 
Mnoho lidí se nás po mši svaté i při prohlídce kap-
le svatého Josefa ptalo na náš Řád a  jeho dějiny, 
měli  jsme  tedy možnost  i k určité propagaci nás, 
Lazariánů.  DK a RH

Tradiční řádový den Východočeské komendy sva-
té  Zdislavy  se  uskutečnil  v  sobotu  13.  12.  2014 
na  renesančním  zámku  rodiny  Dujkovy,  potom-
ků  staroslavného  českého  rodu  Bubnů  z  Litic, 
v  Doudlebách  nad Orlicí. Velitel  komendy  chev. 
PaedDr. Augustin Andrle Sylor ve svém úvodním 
slově  rekapituloval  významné  události  z  našeho 
Řádu, především zasedání Velké rady, při níž došlo 
k podpisu Dohody mezi Českým velkobalivikem 
a Moravským bailivikem o  spolupráci  a  vzájem-
ném  respektování.  Dále  vyzdvihl  úsilí  členů  ko-
mendy, především chev. Richarda Andrleho Sylor, 
vynaložené  na  zajištění  prostředků  na  již  druhou 
rekonstrukci  stánku Božího,  tentokrát  kostela  sv. 
Petra a Pavla ve Slatině (u Vysokého Mýta). Slav-
nostního  vysvěcení  se  účastnila  téměř  celá  naše 

komenda. V neposlední  řadě  referoval o krocích, 
které jako velitel komendy činí za účelem budou-
cího  blahořečení  královny  Elišky  Přemyslovny 
a seznámil přítomné s plánem akcí na příští rok. 
Slavnostní bohoslužbu u příležitosti nastávajícího 
svátku sv. Lazara celebroval v zámecké Mariánské 
kapli P. Jan Kunert, kaplan naší komendy. Při mši 
svaté otec Kunert vyzdvihl potřebu charitativní po-
moci, kterou náš Řád má ve vínku, a navázal tak na 
plán akcí naší komendy i celého Řádu na příští rok. 
Po bohoslužbě následovala neformální část, během 
níž  jsme měli  možnost  poslechnout  část  recitálu 
našeho nového postulanta Ondřeje Nathaniela Fili-
pa a shlédnout zámecké interiéry s výkladem histo-
rie zámku a rodu Bubna-Litic od správce a potom-
ka tohoto rodu pana Petra Dujky. Řádový den byl 

završen  přátelským  posezením  s  hosty  a  přáteli, 
mezi nimiž jsme letos přivítali spolubratra Františ-
ka Hoffmana, OLJ, z Jihočeské komendy.

MV

Řádový den Východočeské komendy sv. Zdislavy 

350 let od vzniku královéhradecké diecéze 
– pontifikální mše svatá 22. 11. 2014


