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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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Velikonoční poselství duchovního velkopřevora Řádu.

Velikonoční blahopřání velkokomandéra Řádu

AŤ SLAVNÉ 
KRISTOVO 
VZKŘÍŠENÍ 
NAŠI TMU 

VE SVĚTLO 
PROMĚNÍ

AŤ SLAVNÉ 
KRISTOVO 
VZKŘÍŠENÍ 
NAŠI TMU 

VE SVĚTLO 
PROMĚNÍ

Velikonoce jsou svátkem naděje, osla-
vou života.
Pamatujeme si hluboké údolí jako 
silnici se slepými uličkami. Pocit, že 

vše, co potřebujete, je daleko, neviditelné, nepří-
stupné. Žádný výhled a žádné světlo.

 Tato tma je překonána nadějí, nadějí na lepší život, 
nadějí na světlo a teplo. 
Pojďme dál společně jeden s druhým a jeden pro 
druhého.  Každý den je novým dnem, abychom 
vstali a postarali se o druhého člověka, přinesli mu 
světlo a dali mu naději.

Přeji vám všem krásné svátky.
Ron Hendriks, velkokomandér

 
(překlad VN)

„Pán vstal z mrtvých“

Velikonoční zpráva zaznívá v církvi 
a ve světě pro více než dvacet století 
a stále se dostává i k nám, i když jsme 
pochybující věřící, zklamaní a zděše-

ní strachem ze smrti v době, která se snaží vytvořit 
život v laboratoři, prodloužit stáří, ale předejít při-
rozenou smrt nedokáže.
Svatý Pavel říká: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, 
je vaše víra marná…“ (1 Kor 15, 17). S odkazem 
na tento text filozof Ludwig Wittgenstein napsal: 
„Pokud nevstal z mrtvých, pak se rozložil v hrobě 
jako kterýkoli jiný člověk. Je mrtvý a rozloží se. 
V tom případě je to učitel jako každý jiný a ne-
může nám už pomoci. Osiřeli jsme a zůstáváme 

sami. Pak se musíme spokojit s naší moudrostí 
a spekulací. Jsme v jakémsi pekle, kde nemůže-
me“ dělat nic jiného než snít, jaké to bylo, uzavření 
a odříznuti od nebe. Ale mám-li být skutečně spa-
sen, pak potřebuji jistotu - ne moudrost, ne sny, ani 
spekulace - a ta jistota je víra. A víra je víra v to, 
co potřebuje moje srdce má duše, ne moje spekula-
tivní inteligence. Protože je to moje duše se svým 
utrpením, spojeným s tělem a krví, která má být 
spasena. Ne moje abstraktní mysl. Snad můžeme 
říci: Jen láska může uvěřit ve vzkříšení. Snažme 
se uvěřit..“
Moskevský patriarcha Kirill prohlásil, že Veliko-
noce nejsou krásná legenda, ani teologická teorie, 
ani úcta k lidovým tradicím, které vznikly v dáv-
né minulosti. Velikonoce jsou podstatou a jádrem 
křesťanství. Je to vítězství, které nám udělil Bůh.

Protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých, máme jis-
totu, že On pro nás není současný v přeneseném 
slova smyslu. To by znamenalo, že jeho přítom-
nost přetrvává v naší paměti, nebo že nás motivuje 
k následování jako jakákoliv jiná slavná historická 
postava. On je ale současný v pravém slova smyslu 
a ve skutečnosti.
Dánský filozof Søren Kierkegaard napsal: „Jedním 
ze znaků současnosti je pouhý etický vztah s Kris-
tem. Je to jen estetický vztah se zemřelým:  Jeho 
život ztratil svou pointu, nesoudí můj život, ani mě 
nevede k tomu, abych soudil sám sebe. Umožňuje 
mi, abych ho obdivoval a nechává mě žít ve zcela 
jiných kategoriích: Nenutí mě, abych přijímal jed-
noznačný názor.“
Nejsme ale příznivci slavné zemřelé osoby, ale 
jsme učedníci „Živé Bytosti“. On buduje Boží Krá-
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„Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, 
stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.
V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když 
zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. 
Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpi-
sů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jedno-
ho nového člověka, a tak nastolil mír.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži 
usmrtil jejich nepřátelství.“ (Efez 2, 13-16)

Pokud souhlasíme s tím, že největší událostí 
ve vesmíru za posledních dva tisíce let je 
oběť Pána Ježíše na golgotském kříži, mu-

síme souhlasit také s tím, že nic není tak nedoceňo-
váno jako právě tato oběť, a to nejen nekřesťany, 
ale dokonce ani námi křesťany.
Východní církev si alespoň v názvu neděle zacho-
vala povědomí svátku zmrtvýchvstání, když přes 
krvavé potlačování křesťanství ji zůstalo „voskre-
seňje“. 
Nedocenění oběti Pána Ježíše bylo způsobeno pře-
devším přerušením kontinuity s judaismem.
Když se dnes někoho ze sekulárního prostřední ze-
ptáte, jestli věří tomu, že se i za něho obětoval Pán 
Ježíš, nechápavě se na vás podívá, jestli jste v po-
řádku. „Jak se mohl někdo za mě obětovat dokonce 
před dvěma tisíci léty, a proč také?
Dnešní člověk chápe, že se matka obětuje dětem, 
když kvůli nim obětuje svoji profesní kariéru. Chá-
pe, že to samé udělá dcera pro svoji matku, když ji 
nedá do domova důchodců, ale jak se může nějaký 
Ježíš obětovat za mě nebo dokonce za celý svět? 
To je dnešní postmoderní společnosti nepochopi-
telné.
Většina křesťanů se sice tváří, že tomu rozumí, do-
konce to dovedou i vysvětlit, ale opravdu tím žijí? 
V posledních několika desetiletích se až příliš zdů-
razňuje Boží dobrota, Boží láska a Boží milosrden-
ství. Ano, Bůh je dobrotivý, Bůh je láska a je také 
milosrdný, ale co ho to všechno stálo?  „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ži-
vot věčný.“ (Jan 3,16)        
Ani po dvou tisíci létech nejsme sto pochopit 

hloubku této oběti, anebo ještě jinak – po dvou 
tisících let už nejsme sto pochopit hloubku této 
oběti především proto, že nechápeme smysl obětí 
v židovství.
Každá oběť za hřích byla zvěstováním Mesiáše, 
jakoby skrze ni sám Bůh říkal, ty hříšný člověče, 
uvědomuješ si, že pro tvoji vinu teď musí zahy-
nout toto nevinné zvířátko, aby ty jsi nezahynul 
věčně? Ale pamatuj také, že toto zvířátko ti svou 
smrtí připomíná smrt Mesiáše, který jako Beránek 
Boží jednou také umře za tvoje hříchy a v Něm bu-
dou naplněné všechny dosavadní oběti nevinných 
zvířat.

Ve světle takto chápané oběti Pána Ježíše, obje-
víme daleko větší hloubku Jeho zmrtvýchvstání, 
z které plyne nekonečná radost – radost Božích 
dětí. Potom už nebudeme tápat spleti různých zá-
konů a předpisů, ale náš život se bude řídit záko-
nem Boží lásky, která nás provede úskalím pozem-
ského života a bezpečně dovede až do nebeského 
domova. 
Velikonoční Aleluja však může zpívat jenom ten, 
kdo prožil velkopáteční umírání – nejenom Kris-
tovo, ale také to svoje, kdo jako ono zrno pšenice 
odumřel sobě, aby vyklíčil k novému životu a při-
nesl mnohonásobený užitek. JK

lovství jako království svatosti a milosti, spravedl-
nosti, lásky a míru, jak na zemi, tak v nebi. Během 
Velikonoc ho oslavujeme jako svého současníka. 
Musíme s Ním spolupracovat na Jeho plánu a bo-
jovat za příchod Božího Království v tomto čase.
Přítomnost vzkříšeného Krista v Církvi skrze sva-
tého Ducha je současným požadavkem pro mou 
víru. Pro ty, kdo v něho věří, není možné degrado-
vat Ježíše do minulosti, protože by to znamenalo 
ztrátu spojení mezi naší a Jeho existencí.
Vzkříšení Ježíše je zdrojem, ze kterého lze čerpat 
milosrdnou Boží lásku, která je sama o sobě silněj-
ší než zlo a smrt a může proměnit náš život, aby 
vzkvétal v těch oblastech pouště, které máme v na-
šich srdcích a v naší společnosti.
Anglikánský biskup Nicholas Thomas Wright 
napsal: „Vzkříšení a odpuštění jsou koneckonců 
dvě strany téže mince, pokud věříte v jedno, mu-

síte věřit v druhé. V Evangeliu objevujeme, co to 
znamená poznat vzkříšeného Ježíše jako našeho 
současníka, kdo setře naše slzy, který odpovídá na 
naše nepříjemné otázky, ale především nás vybízí, 
abychom přišli s pokorou a láskou, láskou, skrze 
kterou v naší době působí síla jeho vzkříšeného ži-
vota. A on je stále našim Pastýřem.“
Opakuji to, co papež František uvedl ve svém 
velikonočním poselství: „Vítáme milost vzkříše-
ní Páně. Obnovme mezi námi Boží mi-
losrdenství, milujme Ježíše, ať moc jeho 
lásky promění také náš život, abychom 
se mohli stát nástroji tohoto milosrden-
ství, kanály, kterými Bůh může zavla-
žovat zemi, aby zachoval všechno stvo-
ření a aby mohla vzkvétat spravedlnost  
a mír.“
Svědectví o životě transformovaném se-

tkáním s Ježíšem, je předpokladem, abychom spl-
nili poslání hlásat radost z Evangelia, které vzkří-
šený Kristus svěřil současným křesťanům v tomto 
třetím tisíciletí.
Pokud je vzkříšení Ježíše Krista jen dětským pří-
během, pak my křesťané jsme podvodníci. Ale 
pokud to je skutečná - i když tajemná - událost, 
pak má smysl, abychom si navzájem popřáli o ra-
dostné Velikonoce.

+ Michele Pennisi
Arcibiskup v Monreale, 

duchovní velkopřevor Řádu.

(překlad VN)

Duchovní slovo rev. Jaroslava Kratky



Na přelomu roku 2014 a 2015 se 
v Praze uskutečnila Pouť důvěry – 
evropské setkání mladých křesťanů, 
organizované každoročně ekumenic-

kou komunitou v Taizé. Někteří z našich členů se 
aktivně zapojili do jeho organizace, mnozí 
z nás se zúčastnili těch či oněch shromáždění 
a bohoslužeb. Připomeňme si promluvu před-
staveného komunity bratra Aloise při novo-
roční bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha:

Dostalo se nám tak vřelého přijetí. Děkujeme 
za ně rodinám, farnostem a sborům. Poděko-
vat bych chtěl také pražskému arcibiskupovi 
kardinálu Dukovi a předsedovi Ekumenické 
rady církví v České republice Danielu Fajf-
rovi stejně jako dalším představitelům církví 
i lidem z veřejné správy, kteří umožnili, že 
naše setkání probíhá tak hladce. Děkujeme 
i za školy, které můžeme využít.
Je to radost, že evropské setkání svedlo do-
hromady křesťany různých vyznání i ty, kteří 
nesdílejí víru v Krista, ale snaží se být tvůrci 
pokoje.
Kristus dal svůj život, aby shromáždil všech-
ny lidi v jednu velkou rodinu. A volá své ná-
sledovníky, aby byli ve světě znamením jeho 
pokoje. To proto, aby bylo možné takové zna-
mení utvořit, je potřeba smíření mezi křesťany 
tak naléhavá.
Jednou z otázek, na kterou my, křesťané, 
chceme urychleně najít odpověď, je: jak uká-
zat svými životy, že je možná jednota i při re-
spektování pluralismu?
Rozdíly mezi křesťany tu budou stále: zůsta-
nou pozváním k upřímnému dialogu. Mohou být 
také obohacením. Nepřišel ale čas dát přednost 
křestní identitě, která je nám všem společná a která 
nás už v Kristu spojuje?
Neměly by se dnes křesťanské církve odvážit 
shromáždit pod jednou střechou, dokonce ještě 
před tím, než bude dosaženo shody v teologických 
otázkách?
V těchto dnech nás přijímáte vy, různé církve Pra-
hy – protestanti, katolíci a pravoslavní. Jsem zvlášť 
dojat, že toto znamení jednoty žijeme v zemi Jana 
Husa, jehož násilná smrt se bude připomínat ná-

sledujícího roku. Vina za toto rozdělení církve 
v patnáctém století leží na obou stranách, ale jeho 
osobnost, která byla tak čestná, nás všechny vede 
k lítosti a vzájemnému smíření.
Kristus dává jednotu, kdy chce a jak chce. Ale po-

kud ji společně neočekáváme, jak nám může tento 
dar dát? Apoštolové dostali dar Ducha svatého teh-
dy, když byli společně i s Marií shro-
mážděni pod jednou střechou. A Duch 
svatý nás v naší rozmanitosti stále 
sjednocuje.
Jak se můžeme shromáždit pod jed-
nou střechou? Rád bych vyslovil šest 
návrhů:
V místním společenství se můžeme 
shromažďovat pod jednou střechou mezi sousedy 
a rodinami, trochu jako v „základních společen-
stvích“, abychom se společně modlili, pomáhali si 
a stále lépe se poznávali.

Mezi místními společenstvími různých vyznání 
už probíhá spolupráce při studiu Bible, v soci-
álních a pastoračních aktivitách nebo vyučová-
ní náboženství. Tato spolupráce by se měla stále 
prohlubovat. Ať každé společenství s křesťany 

ostatních denominací dělá společně vše, co 
je možné, a nedělá nic, aniž by ostatní bralo  
v potaz.
Jsme tu společně v této nádherné katedrále. 
Nemohla by se v mnohých městech místní ka-
tedrála nebo jiný významný chrám stát domem 
společné modlitby všech křesťanů z okolí?
Teologický dialog musí pokračovat. Bylo by 
možné, aby se tak dělo stále víc v kontextu 
společné modlitby a s vědomím toho, že už 
jsme spolu? Když žijeme a modlíme se společ-
ně, přistupujeme k čistě teologickým otázkám 
jinak. Snad by se dalo říct to samé o etických 
úvahách.
Všichni věřící dostali část pastoračního daru, 
aby bděli jeden nad druhým. Křesťanská rodi-
na, kterou je církev, také potřebuje služebníky 
jednoty na všech úrovních. Opatrování jed-
noty na obecné úrovni je tradičně spojována 
s římským biskupem. Nemohl by být přijat 
jako služebník, který bdí nad svorností mezi 
svými bratry a sestrami v jejich obrovské roz-
manitosti? Nebylo by možné si představit, že 
církve přijmou to, že jejich vztah k této službě 
má různé formy?
Neměly by církve, které zdůrazňují, že k přijí-
mání eucharistie je nutná jednota víry a shoda 
ve služebné správě (ministerium), připisovat 
stejnou váhu i harmonii a bratrské lásce? Ne-

mohly by nabídnout větší eucharistickou pohostin-
nost těm, kteří vyjadřují touhu po jednotě a věří ve 

skutečnou Kristovu přítomnost? Eu-
charistie není pouze vrchol jednoty, 
je to také cesta k ní.
Přijměme, že budeme pokračovat 
v cestě, kterou předem neznáme, 
zakořeněni v těchto Izajášových slo-
vech: „Slepé povedu cestou, již ne-
znají.“ V Ducha svatého vkládáme 

důvěru, že nás povede po stále ještě neznámých 
cestách. Jeho vnuknutí nás připravuje na to, aby-
chom se stali věrohodnými svědky jednoty.

(Redakce)

3

Pouť důvěry – evropské setkání mladých křesťanů

Osmdesátiny velitele Olomoucké komendy

15. ledna oslavil osmdesáté narozeniny významný 
historik a dlouholetý člen Řádu sv. Lazara profesor 
PhDr. Miloš Trapl, CSc., KLJ. V našem Řádu za-
stává funkci velitele Olomoucké komendy. 
Jeho profesionálním domovem je Katedra historie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 
K tomuto jubileu vydala Univerzita Palackého, 
mimo jiné s podporou Moravskoslezského bailivi-
ku našeho Řádu, kolektivní monografii „Historik 

a jeho dílo“. Kniha obsahuje příspěvky věnované 
analýze historické tvorby jubilanta, edituje některé 
jeho texty a vědecké studie historiografického cha-
rakteru. Publikace je doplněna dokumentárními 
fotografiemi.
Naše redakce se připojuje ke gratulantům a přeje 
profesoru Traplovi hojnost Božího požehnání do 
dalších let.

(Redakce)
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Náš dlouholetý spolubratr chev.  Petr Jílek, 
KCLJ, KMLJ, se letos 10. února dožil 
osmdesáti let. Pochází z rodiny pražské-

ho podnikatele. Jeho otec měl za vlády komunistů 
nemalé potíže pro účast v nekomunistickém odboji 
za války a pro placení milionářské daně. Pro ne-
ustálé domovní prohlídky, které měly najít důvod 
pro věznění otce, nebo vystěhování celé rodiny 
z Prahy, a také i pro špatný třídní původ raději v té 
době volil zaměstnání mimo Prahu. Po uklidnění se 
vrátil do Prahy, kde pracoval v projekci plzeňské 
Škodovky a později v Hutním projektu. Tam pak 
nějaký čas pracoval ve funkci hlavního inženýra 
pro menší hutní firmu na Ostravsku. Účast jeho 
příbuzných ve vedení tehdejšího disentu řešil pak 
zaměstnavatel jeho přeřazením do resortního pra-
coviště, které zajišťovalo tehdy módní robotizaci. 
V roce 1989 postihlo Arménii velké zemětřesení 
a pan kardinál Tomášek pro zajištění pomoci po-
stiženým založil dobrovolný Výbor křesťanské 
pomoci (VKP). Nechtěl totiž mít nic společného 
s tehdejší Charitou. Spolubratr Petr se do VKP za-
pojil od samého počátku. Staral se rovněž o nesly-
šící a později o misie. Pro neslyšící organizoval 
i bohoslužby s překladem do znakové řeči. Účast-

nil se tehdy rozšířeného posílání balíků do misií, 
zejména pro malomocné. Po změně režimu pak 
Charita převzala některé zajímavější akce VKP, 
ale VKP zrušila. Neslyšící pak měli v péči někteří 
kněží, ale o náročnou pomoc misiím neměla zá-
jem žádná organizace. Znalosti i seznam cílů za-
hraniční pomoci pak Petr Jílek využil pro založení 
organizace Likvidace lepry (LL) spolu s panem 
Holým. Působil zde jako místopředseda. Jeho akce 
zaujaly Patera Jiřího Kusého, který ho nasměroval 
do Řádu svatého Lazara. Pro zajišťování zahranič-
ní pomoci založil na pokyn vedení našeho Řádu 

v prvé polovině roku 1994 Společenství pomocní-
ků řádu sv. Lazara. Po ničivé občanské válce ve 
Rwandě se tato pomoc zaměřila i na tamní velmi 
početné sirotky. Z největších akcí je možno jmeno-
vat např. zainvestování výstavby 30 studní v afric-
kém Východním Kongu, kterou v Africe realizo-
vali augustiniáni.
Řadu let je také členem Národní misijní rady, kte-
rou vede arcibiskup Graubner. V současnosti or-
ganizuje i akce pražského Lazariánského servisu.  
Je také předsedou o. s. Strážská záchrana památek, 
pro kterou shání finanční prostředky na opravu se-
veročeského kostela sv. Zikmunda, který poničila 
sovětská správa našeho uranového průmyslu. Kro-
mě toho je prezidentem pražské pobočky SPUSA 
(Společnost přátel USA).   
Navzdory svému věku je náš jubilant stále vysoce 
aktivní a nelze u něho pozorovat něco jako únavu 
či úbytek energie.  Nechybí prakticky na žádné řá-
dové akci. Svou povahou je extrovertním a spole-
čenským jedincem. V jeho přítomnosti se nestane, 
že by vázla zábava.
Děkujeme Bohu za Petrův plodný život a vypro-
šujeme Petrovi zdraví a Boží požehnání do dalších 
let. (Redakce)

Jubileum chev. Petra Jílka

Otec Marek padesátníkem

Archimandrita ThDr. Martin Marek Krupi-
ca, ThD, SChLJ, se narodil 26. 1. 1965 
v Mostě. Po maturitě na tamní Střední 

ekonomické škole studoval v letech 1984 - 88 
na dnešní Husitské teologické fakultě UK v Pra-
ze. Během studií absolvoval stáže ve Skotsku 
a Oxfordu. Od roku 1988 do roku 1989 studoval 
na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově.                                                                                                           
V roce 1989 vysvěcen na diákona a na kněze.
V letech 1990 - 91 pokračoval ve studiích v St. 

Vladimir´s Orthodox Theological Seminary, New 
York, a St. Tikhon´s Orthdox Seminary, Pennsyl-
vania, v USA.
V roce 1992 se stal mnichem. Otec Marek přednáší 
liturgiku a kanonické právo na HTF UK a obhájil 
zde titul ThDr. a ThD. Postupně působil jako du-
chovní správce v Podbořanech, v pražské katedrá-
le, v Mostě, Železném Brodě a od 2001 v Litomě-
řicích v chrámu svatého Václava. Za jeho působení 
byl obnoven exteriér i interiér kostela. Jeho záslu-

hou má chrám nový oltář a ikonostas a je vyzdoben 
překrásnými ikonami.
Je předsedou církevního soudu. V době sedisva-
kance zastával náročnou funkci správce pražské 
eparchie.
Členem našeho Řádu je od roku 2000. Spolu s na-
ším jubilantem děkujeme Bohu za Markův bohatý 
život a vyprošujeme mu dary Ducha svatého do 
jeho dalšího působení.

VN
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V tomto roce proběhla již druhá akce pro 
klienty a kombinovanou vadou zraku 
a sluchu. S návštěvou NG ve Veletržním 

paláci byli zdravotně postižení účastníci velmi 
spokojeni, a tak nás požádali o zajištění prohlídky 
s výkladem v Bílkově vile v Praze 1. Nyní je tam 
Galerie hl. města Prahy s muzeem se stálou expo-
zicí výtvarných děl mistra Františka Bílka. Dům 
se začal stavět v roce 1911 na místě zrušených 
šancí a s použitím materiálu původního opevně-
ní. Vila má filozofickou koncepci. Monumentál-
ní sloupy připomínají svazky klasů.  Uvnitř pak 
svým uměleckým ztvárněním připomínají koře-

ny. Neobvyklá stavba se liší od běžných staveb 
zejména vnitřním řešením, které je sice účelové, 
ale svou neuspořádaností je skvostem. Přes svoji 
mimořádnost byla celá stavba dokončena během 
jednoho roku.
František Bílek (1872 – 1941) byl český grafik, 
sochař, architekt, autor užitého umění a také sym-
bolista období secese. Je zajímavé, že dosáhl umě-
leckého věhlasu, i když pro vrozenou oční vadu 
nerozeznával některé barvy. Původně se hlásil 
k české katolické moderně. V roce 1920 přestoupil 
do Církve československé (dnešní Církev česko-
slovenská husitská) a stal se oficiálním umělcem 

této církve. Je také znám jako náboženský myslitel 
a mystik. Připomeneme jeho sochou Mojžíše, kte-
rá v sousedství Staronové synagogy v Praze velmi 
dobře vystihuje jeho umělecké zaměření. Možno 
dodat, že původní sochu rozbili nacisti. Plastika 
v sádrovém provedení je umístěna v Bílkově vile.
   Některá jeho mystická díla jsou pro mnohé ná-
vštěvníky náročná. Je velmi zajímavé, že hlucho-
slepé nadchla a pouhé hmatové kontakty, doplněné 
zjednodušeným výkladem v dotykové řeči, byly 
pro ně hlubokým zážitkem v jejich odlišném ča-
soprostoru.

PJ

Již dříve jsme uskutečnili dvě dodávky materiálu z Německa pro Domov se zvláštní péčí v Tere-
zíně. Další akcí bylo plně naložené nákladní auto zdravotního materiálu pro pražské boromej-
ky. Bylo to po dohodě se setrou Goretti z  Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, 

ale organizace byla velmi složitá. Ve hře byla dopravní firma i správci skladu tohoto zdravotního 
materiálu v Německu, které jsme na tuto vzdálenost obtížně sháněli. To vše zajišťuje Deutsche 
Lazarus Stiftung – Göttingen, konkrétně Kommenda Hessen-Nassai, zejména však náš spolubratr 
chev. Ernest-Josef Finta von Haralyi-Pávai, KCLJ-J, se svou rodinou. Nyní se jednalo o dodávku 
nových látek a staršího oblečení, které tentokrát delší dobu obtížně sháněli, protože humanitární po-
moc je v Německu nyní přednostně směřována velkému množství nově přijatých uprchlíků. Akce se 
tak poněkud zdržela. Po 18. lednu však byl tato dodávka již v Terezíně a všichni byli s tímto darem 
opět velmi spokojeni. (Na obrázku je vybalování této dodávky v terezínském Domově.)  PJ

Čtvrtá akce našeho Společenství pomocníků řádu sv. Lazara 
ve spolupráci s německými spolubratry

Ve spolupráci s chev. Petrem Jíl-
kem se nám podařilo uskutečnit 

další dodávku materiálu pro Domov se 
zvláštní péčí v Terezíně.
Pan Sláma obětoval svůj volný den 
a v neděli se k nám do Hainburgu do-

stavil a po Německu posbírané obleče-
ní do Terezína odvezl.
Situace na Blízkém Východě a tisíce 
imigrantů pozměnila sběrný systém 
v Německu a tak se mi nepodařilo se-
hnat tolik, kolik bych si nejraději přál.  

Děkuji spolubratrovi P. Jílkovi, že se zájme 
m držel kontakt s vedením ústavu v Terezíně 
a panu J. Slámovi za jeho trpělivost s námi a jeho 
obětavost v jeho humanitární práci. 
Kéž by bylo více takových dobrých lidí.

EJF
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Recenze knihy Marka Váchy Věda, víra, Dar-
winova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Marek Orko Vácha je pozoruhodný mys-
litel, který jemným a přirozeným způ-
sobem integruje myšlení přírodovědce 

s velmi silnou a přitom srozumitelnou teologií 
a spiritualitou. Ze své pozice přednosty Ústavu 
etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se 
erudovaně a přitom citlivě vyjadřuje v mediál-
ním prostoru k bioetickým otázkám, čímž se stal 
známým široké odborné i laické veřejnosti. Křes-
ťanské auditorium si získal především četnými vy-
stoupeními k otázkám vztahu přírodovědného po-
znání a pravd víry o Božím stvoření; tato tématika 
si získala své posluchače i v okruhu přesahujícím 
hranice církví a učených společností. Proto všich-
ni příznivci Marka Váchy přivítali, když koncem 
minulého roku vyšla v Brněnském nakladatelství 
Cesta jeho monografie Věda, víra, Darwinova teo-
rie a stvoření podle knihy Genesis. 
Problém vztahu přírodovědného poznání a křes-
ťanské víry ve stvoření světa aktem osobního Boha 
doprovází naši kulturu od dob vzniku přírodní 
vědy v dnešním slova smyslu, tedy od „osvícené-
ho“ 18. století. Tento problém od počátku přesahu-
je hranice filosofie, jeho řešení se stávají součástí 
politických teorií a ideologických koncepcí, které 
hýbou státními a dějinnými celky stejně jako se 
světonázorovými úběžníky každého jednotlivce, 

který je alespoň trochu otevřen exis-
tencionálním otázkám.
Přínos knihy Marka Váchy nespočívá 
ani tak v náznaku filosofické odpovědi 
na základní světonázorovou otázku, 
ale zejména v obdivuhodně klidném, 
fundovaném, logicky utříděném a při-
tom čtenářsky přístupném objasnění dílčích my-
šlenek, filosofických interpretací a podstaty „pro-
měnných“, které dosazujeme do rovnice, na jejímž 
konci očekáváme výsledek v podobě definitivního 
výroku o (ne)stvořenosti světa. Autor díky své 
erudici biologa i teologa jasně ukazuje, že všeo-
becně rozšířené kladení některých argumentů do 
vzájemné opozice je buď nesprávné samo o sobě 
(neboť jde o nepochopení věcné podstaty toho, 
čím nebo proti čemu je argumentováno), a nebo 
je důsledkem nepatřičného zploštění pohledu  (co 
„jde mimo“  je chybně nahlíženo jako něco, co 
„jde proti“).        
Kniha Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření po-
dle knihy Genesis není ani systematickým filoso-
fickým dílem, ani teologickým traktátem de creati-
one, nelze ji ani označit za přírodovědeckou studii; 
přesto si myslím, že jde o dílo velkého významu. 
Nevěřící čtenář pochopí hloubku teologické výpo-
vědi o Božím stvoření i ubohost diletantismu ně-
kterých křesťanů (zejména v některých protestant-
ských církvích v USA). Věřící čtenář, jehož víru 
eroduje představa světa tvořícího se ze sebe samé-

ho, v ní najde zásadní podporu ve víře 
v Boží stvoření. Autorovo lehké pero 
oba čtenáře laskavým a neotřelým 
způsobem poučí v oblasti filosofie, 
teologie i biologie a vyvede na vyšší 
úroveň pohledu na problém. 
Společně s autorem může čtenář do-

jít k poznání, že současné podoby evolucionismu 
i kreacionismu nejsou vyhraněnými protipóly, ale 
jde o rub a líc téhož nesprávného výkladu, který 
je chybný jak filosoficky, tak biologicky. Autor 
naznačuje, že odmítání evolučních představ jde 
do jisté míry proti víře v permanentní přítomnost 
Boží v díle Jeho stvoření, což dokládá i biblisticky 
fundovanou interpretací první kapitoly Genesis, 
kterou svou knihu uzavírá. 
Knihu lze doporučit nejenom českému čtenáři. To-
muto svěžímu dílu je třeba popřát, aby nezapadlo 
v malém českém rybníce, ale dočkalo se anglické-
ho překladu a uvedení v USA, kde je ho asi nejvíce 
zapotřebí. Dnes mnozí křesťané a zejména mili-
tantní ateisté staví do vzájemné opozice (umoc-
něné silnými politickými a etickými konotacemi) 
něco, co proti sobě vůbec nestojí. Neměli bychom 
zapomínat, že znepřátelení dobrých a pravdivých 
myšlenek je největším „mistrovským kouskem“ 
toho Zlého. Četba dobré knihy Marka Váchy po-
může mnoha lidem vystoupit z chybného a špat-
ného myšlenkového rámce a v mnohém ohledu tak 
může učinit náš svět lepším. FD

Do této lokality již řadu let jezdím. 
Končí zde Jizerské hory, začínají Lu-
žické, jsou tam rybníky na koupání 
a v zimě je blízko na lyže do Bedři-

chova. Nelíbil se mně však stav místního kostela 
sv. Zikmunda. Za sovětské správy našeho urano-
vého průmyslu byl zrekvírován pro skladování 
a místní fara sloužila jako zdravotní středisko. 
Vybavení objektů se zničilo, rozkradlo a obě bu-
dovy zchátraly. Později byla z jedné lodi zřízena 
samostatná kaple, ale prostory kostela byly po-

stupně zprovozněny až na přelomu století. Finanč-
ní prostředky stačily jen na opravu interiéru, ale 
špatná střecha měla průsaky, které poškozovaly 
novou výmalbu. Oprava dále nijak nepokračova-
la. Z těchto důvodů jsem sehnal firmu, která v létě 
roku 2011 provedla nezbytné opravy střechy za 
42 000 Kč. Následně jsem založil místní občan-
ské sdružení Strážská záchrana památek a od roku 
2013 jsme již prostavěli 531 064 Kč. Část jsme 
získali z Česko-německého fondu budoucnosti 
a Nadace OF (Občanského fóra), ale další finakce 

jsme obtížně sháněli. Následně se s opravami roz-
hýbalo i litoměřické biskupství. Ve stejnou dobu 
se jejich stavebnímu odborníku podařilo shromáž-
dit asi o polovinu větší finanční prostředky, než se 
povedlo našemu občanskému sdružení. Bylo to od 
památkářů, od Ministerstva kultury, dále od kraje 
i z vlastních zdrojů. Nicméně kostel rychleji chát-
rá, než se stačí opravovat. 
Neuspěl jsem s požadavkem na příspěvek od ná-
stupnického uranového podniku DIAMO, ačkoliv 
ve svých stanovách má nápravu důsledků těžby. 
Dle nich se v tomto případě jedná o již promlče-
nou záležitost. Obrátil jsem se tedy na ruskou stra-
nu. Vzhledem k neexistující mezinárodní smlouvě 
o ochraně kulturních památek s Ruskou federací 
jsem však z tohoto zdroje pro naše občanské sdru-
žení také nic nedostal. Pro opravu kostela a fary 
jsem od nich žádal něco přes 10 milionů Kč. Podle 
následného zjištění existuje jen vzájemná dohoda, 
na základě které se pečuje o válečné hroby. Dva-
krát jsem se marně pokusil o získání finančních 
prostředků od Nadace ČEZ s tím, že v okolí mají 
obrovské sluneční elektrárny. V minulém roce 
jsem uspěl až u Nadace OF. 
Shánění finančních prostředků je stále obtížnější. 
Různé fondy jsou nyní pro velký zájem již vy-
čerpány nebo zpřísňují svá pravidla a je zde stále 
větší konkurence. Uvidíme tedy, jaký budeme mít 
úspěch v letošním roce.   PJ

Kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem

Jak věřit po Darwinovi?
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Plánovaná exkurse našeho Lazariánského 
servisu se uskutečnila ve středu 21. ledna 
2015 v době od 17 do 17.45 hodin. Podob-

ně jako návštěvu Hudebního muzea rovněž i tuto 
akci výborně lektoroval náš postulant Petr Šefl. 
Náš spolubratr nás obšírně seznámil s tímto krá-
lovským nástrojem. Kvalitní hudbou nám předvedl 
použití řady rejstříků s příslušným odborným vy-
světlením. Informoval nás o různé stavbě varhan, 
zejména píšťal a o použitém materiálu s vazbou na 
následnou kvalitu zvuku i nutnou údržbu. Odborně 

nám také vysvětlil problémy temperovaného ladě-
ní. Zajímavá byla i informace, že komorní „A“ se 
dříve velmi lišilo. S tím souvisí i problém ladění 
dalších nástrojů. Zahrát si pak mohli na varha-
ny i někteří naši zájemci. Celkem nás bylo devět 
účastníků a z toho pět z našeho Řádu. Na základě 
těchto zkušeností budeme podobné akce již příš-
tě pořádat pro širší přátelskou veřejnost. Všichni 
jsme byli velmi spokojeni a domluvili jsme se na 
návštěvě nejen dalších pražských varhan, ale i ně-
kterých klášterních knihoven.   PJ

Náš spolubratr Petr Šefl ve spolupráci s Lazariánským servisem nám v minulém roce zajistil 
prohlídku Hudebního muzea s odborným výkladem. Podobně jsme se seznámili s varhana-
mi ve staroměstském Týnském chrámu. Nyní jsme navštívili krásné varhany břevnovského 

kláštera. Tentokrát se nás tam sešlo jen sedm, což bylo ovlivněno jednak vzdáleností od středu Pra-
hy, ale i časnou odpolední hodinou. Náš čas byl dán následujícím programem kostela, který jsme 
nemohli nikterak omezit. Odborným způsobem nám byly předvedeny zajímavosti tohoto jedineč-
ného hudebního nástroje a nevadila nám ani nutnost použít ručně ovládané měchy. Na všeobecnou 
žádost nám pak náš spolubratr vysvětloval různé historické zajímavosti jak hudby, tak i různých  
nástrojů.   PJ

Varhany v kostele Matky Boží před Týnem

Prohlídka varhan u sv. Markétky v pražském Břevnově

Přednáška o pivě.

Námi neplánovaná Komorní 
přednáška na téma o pivě se ko-
nala 22. 01. 2015 v 5. patře OD 
KOTVA v Praze 1. Bylo 
to v hezké restauraci 
T-Amber, která měla 
z přilehlé terasy velmi 
krásný výhled na noč-
ní Prahu. První před-
nášející MUDr. Petr 
Mareček velmi odbor-
ně mluvil o pivě a zdra-
ví ve vztahu k mýtům 
a realitě. Pivo bylo pre-
zentováno jako všelék na snad 
všechny civilizační choroby. 
Nicméně však s upozorněním 
na denní limit dvou 11° piv pro 
muže a dvou malých pro ženy. 

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., 
KCLJ, náš dlouhodobý člen, pak 
hovořil o pivě v historii a kultu-

ře, zejména české. Z našeho 
Řádu jsme tam byli tři 
návštěvníci a rádi jsme 

si vyslechli i tuto 
rovněž vysoce 
odbornou před-
nášku našeho 

spolubratra do-
centa. Byla podána 

s mimořádným půvabem 
a rozverností, což umí 

je náš pan docent. Tato nejen 
úsměvná ale i profesionální akce 
byla téměř pohlazením po duši v  
šedivém zimním období. 

PJ

Moravskoslezský bailivik již tradičně oslavil v prosinci minulého roku svátek svatého Lazara řádovým dnem v Hruškách, jak prezentují tyto fotografie:

Skvělá grafika našeho spolubrat-
ra chev. Michala Vondráčka nám 
revokuje 600. výročí mučednické 
smrti kněze, reformátora a stře-
dověkého myslitele Mistra Jana 
Husa. ➜
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Čtvrtek 17. září 2015:
Podvečer – uvítání velkopřevorem USA a následně večeře jednotlivých 
komend v různých restauracích. 
Zahraniční hosté jsou zváni k účasti 
(volné oblečení).

Pátek 18. září 2015:
Ráno - zasedání výborů kaplanů, velitelů komend, špitálníků a almužníků 
Oběd s charitativní prezentací
Odpoledne - další setkání výboru
Podvečer - vigilie (plášť a kravata, koktejlové šaty, uniforma, mantila)
Večer - večeře po vigilii

Sobota 19. září 2015:
Ráno - setkání aktivit a charitativních organizací Velkopřevorství Ameriky
Oběd (bez předepsaného oděvu)
Odpoledne - investitura (frak, uniforma, tmavé večerní šaty a pláště)
Podvečer – recepce před plesem 
Večer - reprezentační ples (večeře a tanec)

Program Generální kapituly:
Neděle 20. září 2015:
Dopoledne - svačina / oběd
Odpoledne – setkání hlav jurisdikcí – pravděpodobně prezentace špitálníků
Večer - večeře (volné oblečení)

Pondělí 21. září 2015:
Ráno - společné zasedání Velké magistrální rady a Velkého výkonného 
výboru
oběd
Odpoledne – Generální kapitula v přítomnosti všech kapitulářů DLJ/KLJ 
a vyšších (řádové oblečení)
Večer – pravděpodobně děkovná bohoslužba, po ní následuje večeře (řádo-
vé oblečení)

Poznámka: Hostitelský hotel bude Westin New Orleans Canal Place, 
100 Iberville St, New Orleans, LA 70130  http://www.westinneworleansca-
nalplace.com/
Více informací, oficiálních pozvání a doklady k registraci budou následo-
vat. Zatím se můžete vždy obrátit H. E. Dame Marny Gilluly, 
DGCLJ (marny@corsair2.com) pro více informací.

(Překlad VN)

Generální kapitula – New Orleans, Louisiana, USA – září 2015: 

Program výročního setkání Amerického velkopřevorství 
– všichni mezinárodní hosté jsou vítáni:

Please send your booking for the meeting 

to: iaolmc.malta.meeting.2015@gmail.com  
Deadline for receipt is the 1st August  

BOOKING FOR THE 
INTERNATIONAL MEETING 

T H E  M I L I T A R Y  &  H O S P I T A L L E R  O R D E R  O F  S A I N T  
L A Z A R U S  O F  J E R U S A L E M  

 
G R A N D  P R I O R Y  O F  T H E  M A L T E S E  I S L A N D S  

International Academic Meeting of the Interna-
tional Academy of Our Lady of Mount Carmel 

 

Investigations into the history of  

the Order of St. Lazarus 

 

Malta 

19th – 20th November 2015 

T H E  M I L I T A R Y  &  
H O S P I T A L L E R  O R D E R  
O F  S A I N T  L A Z A R U S  

O F  J E R U S A L E M  

The Academic Meeting will coincide with the Annual 
Investiture of the National Jurisdiction representing the 
Maltese Islands scheduled for the 21st November 
2015. 

Attendance to the Academic Meeting is a good oppor-
tunity to join the Maltese confrères and consoeurs in 
the annual event.  

 

 

The Investiture and Gala Dinner will be held at 
the Radisson Blu Hotel, St. Julians, Malta 

 
 

Further information can be obtained from the Chancel-
lor of the Grand Priory of the Maltese Islands   

Email: mici@maltanet.net  

*      Including:  buffet lunches (19-20th Nov), 
coffee breaks, conference materials, and admis-
sion to the scientific sessions. 
**   Including: transport to & fro conference hotel, 
entrance fee to museum, and social event (20th 
Nov).  

Event Cost per 
delegate 

International Academic meeting * € 90 

Site visit to Vittoriosa  

and Torri ta’ Lanzun ** 

€ 30 

The Conference will be held at the  

Dolmen Resort Hotel, Bugibba, Malta     

 
For booking reservations with the hotel  email: 

reservations@dolmen.com.mt  


