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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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20. výročí Slavkovské iniciativy smíření.

Slavkov u Brna, ve světě známy jako Ausz-
terlitz, vešel do dějin smutnou událostí  
– Bitvou tří císařů, která se odehrála 2. pro-
since 1805. 

Výsledkem tohoto nesmíření bylo 20 tisíc 
obětí a později na následky umřelo dal-
ších 10 tisíc. Podle některých pramenů je 

obětí ještě víc. Jenom pro vaši představu – Vyš-
kov, který má 21 tisíc obyvatel, Slavkov 6,5 tisíc 
a ještě pár vesnic k tomu, by byly za jediný den 
vyhlazeny.
Slavkovská iniciativa smíření, která letos oslavila 

20. výročí svého vzniku, je opakem tohoto ne-
smíření. Zrodila se v srdcích několika nadšenců 
na Slavkovském zámku, jehož tehdejším ředite-
lem byl rytíř našeho Řádu blahé paměti Ing. Jan 
Špatný, KLJ. Postupně se přidávali další a další, 
ale spojením Slavkovské iniciativy smíření s Dob-
rovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví 
vznikla platforma, která umožňuje spolupráci 
všech lidí dobré vůle, bez ohledu na jejich konfesi 
nebo politickou příslušnost.
Každý ročník Slavkovských dnů smíření má svoje 
téma, to letošní bylo „Evropa  – místem pro lidí 
dobré vůle“. Vycházeli jsme z evangelijního po-

selství „Pokoj lidem dobré vůle“ a přesto nebo 
právě proto, že současná Evropa je zmítaná nepo-
kojem, jsme mluvili o pokoji.
Vyvrcholení oslav byla ekumenická bohoslužba, 
které předsedal náš řádový hlavní kaplan kardinál 
Miloslav Vlk. Součásti bohoslužby byla řádová 
investitura, na které bylo do Řádu přijato dva-
náct postulantů a patnáct členů Řádu bylo po- 
výšeno. 
Věřím, že program letošních Slavkovských dnů 
smíření přispěl k vytváření a šíření Božího po-
koje v naší společnosti, ale především v našich  
srcích.  JK
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Investitura Slavkov u Brna, 3. 10. 2015
(očima nově přijatého člena Mgr. Vojtěcha Měřičky) 

Zpráva insignátora chev. Michala Vondráčka, KLJ.

Zemřel chev. František Maximilián hoffmann, cLJ

František se narodil v malé vísce Kadešice, což 
ovlivnilo jeho celý život. Byla to především 

jeho láska k přírodě, která ho později přivedla na 
střední lesnickou školu. Ač vystudovaný lesník, 
nastoupil  k památkářům a myslivost se mu stala 
pouze  koníčkem. Jestliže šumavský původ  mu 
dal celoživotní lásku k lesu a myslivosti, práce  
v památkové péči ho přivedla k jeho druhé životní 
lásce – malbě. Učili ho akademičtí malíři Horálek, 
Turský a Laštovička. František ve svých obrazech 
spojil obě lásky. Maloval především krajiny, jeho 
naprosto autentický projev našel obdivovatele 
na řadě výstav nejen u nás, ale i v cizině. Jako 
náruživý myslivec se stal rytířem Řádu svatého 
Huberta, v němž měl i čilé mezinárodní styky. Po 

postulantském období  byl přijat i do  Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Na 
investituře v Bratislavě  v roce 2011 jej do řádu 
přijímal přímo velkokomandér Ron Hendriks, 
GCLJ.  Dva roky nato byl na investituře v Praze 
na Strahově povýšen do hodnosti komtura. Chev. 
Hoffmann převzal  po odcházejícím heroldu jeho 
aktivity a navíc začal jednat s Národním archivem 
o zadokumentování činnosti  Řádu v naší vlasti. 
Bohužel, těžká nemoc v posledních dvou letech 
mu znemožnila  v této práci pokračovat. V neděli 
25. října navždy opustil své milované lesy i ma-
lířská plátna. Členové obou řádů spolu s rodinou 
se s ním rozloučili v kostele sv. Filipa a Jakuba 
v Žirovnici. R.I.P. AB

I stalo se v těch dnech, že blíže bitevního pole 
tří císařů, sjel se Vojenský a špitální řád sv. 
Lazara Jeruzalémského k investituře, která se 

stala součástí jubilejních 20. Slavkovských dnů 
smíření. Rev. Kratka a jeho spolupracovníci ze 
Slavkovské iniciativy smíření zajistili kromě před-
nášek z historie a současnosti regionu také bohatý 
kulturní program:  koncerty, audience i posezení 
u krajových nápojů a krajových sklepích.
Slavností ekumenickou bohoslužbu celebroval J. 
E. Miloslav kardinál Vlk. Koncelebranti byli zá-
stupci několika církví (pravoslavný jerej, husitští 

kazatelé, či luteránský pastor). Otec kardinál v ne-
smírně hlubokém a osobním kázání zdůraznil 
význam vztahů, jejich realizace ve službě a lásce 
a samozřejmě rozměr víry, která právě ve vztazích 
dostává konkrétní obrysy a charakter. 
Obřad investitury pod taktovkou (či přesněji mar-
šálskou hůlkou) maršála Blumy a vice-maršála Va-
řeky probíhala za přítomnosti J. E. PhDr. Ludvíka 
hraběte Belcrediho, KCLJ-J, a českého velkobaili-
va J. E. Ing. Davida Miřejovského, KCLJ. Přijato 
bylo celkem 7 nových členů, Rev. Kratka byl jme-
nován moravskoslezským bailivem, PhDr. Vařeka 

se stal velitelem Prostějovské komendy, vznikla 
také nová Brněnská komenda. Dále byl povýšen 
do rytířského stavu spolubratr JUDr. František Vá-
cha, KLJ.       
Jako postulant jsem prožíval ony dny silně - moje 
bezmála pětiletá cesta za hledáním povolání se 
naplňovala investiturou a přijetím za řádového 
kaplana, spolubratři vstupovali jako řádní členové. 
S radostí, ale i závazkem v srdci jsme pak vyrazili 
společně ve stínu smaragdového kříže naplňovat 
své povolání víry, naděje a lásky. ATAVIS ET AR-
MIS!    VM

11.9.1947 – 25.10.2015

Další ukázka z tvorby našeho insignátora

V současné době jsou v majetku Českého vel-
kobailiviku níže uvedené výrobní nástroje, 

které zajišťují možnost zhotovení příslušných in-
signií v jakémkoliv požadovaném množství. Po 
opuštění dosavadní firmy znak výrazně stoupla 
kvalita. Firma současně garantuje, že žádný z vý-
robků, zhotovených našimi nástroji, nebude zne-
užit. Všechny pro nás vyrobené razící, výsekové 
a modelovací součásti byly řádně uhrazeny a jsou 
tedy v řádovém vlastnictví.

Jedná se o tyto výrobní nástroje:

Na výrobu plášťových spon a opaskových 
přezek   3 kusy.
Na výrobu velkých knoflíků na 
uniformy  3 kusy.
Na výrobu malých knoflíků na uniformy  3 kusy.
Na výrobu hodnostních křížků na límce 
a výložky uniforem   2 kusy.
Na výrobu civilních odznáčků 
– řádových křížků   3 kusy.

Nástroje na výrobu řádového vyznamenání 
– Meritního kříže   5 kusů.
Na výrobu kovové dekorace na stužku Meritní-
ho kříže, která prezentuje příslušnost a nezamě-
nitelnost logem Českého velkobailiviku   1 kus.

V současné době jsou na skladě tyto výrobky, které 
jsou k dispozici výhradně našim členům (cena je za 
jeden kus a je bez rabatu, pokrývá pouze výrobní 
náklady):

Plášťové spony        400 Kč 
Opaskové přezky           350 Kč
Velké knoflíky na uniformu               50 Kč
Malé knoflíčky na uniformu          45 Kč
Hodnostní křížky                45 Kč
Civilní odznáček (křížek)              50 Kč
Meritní kříž se stužkou 
(pouze v držení velkobailiva)         1000 Kč 
Kovová dekorace na stužku meritního 
kříže (logo Velkobailiviku)   100 Kč.
 MV

Není to tak dávno, co osobnost Mistra Jana 
Husa rozdělovala českou společnost. 
A nejen českou. V roce 1925 na protest 

proti husovským slavnostem opustil apoštolský 
nuncius Prahu a vztahy mezi naším státem a Vati-
kánem ochladly takřka na bod mrazu.
Od té doby uplynulo 90 let a Jan Hus se stává tím, 
kdo nás spojuje. Do vzpomínkových akcí k výročí 
jeho mučednické smrti se zapojili křesťané všech 
vyznání v naší vlasti.
Mimořádnou pozornost tomuto výročí věnoval 
sám Svatý Otec František. To podtrhl jmenováním 
papežského legáta pro Husovské slavnosti. Tím-
to legátem se stal náš hlavní řádový kaplan, Jeho 
Eminence PhDr. Miloslav kardinál Vlk, emeritní 
arcibiskup pražský.
Papež František dal najevo významnost české-
ho reformátora Mistra Jana Husa a tradice s ním 
spojené, když dne 15. června 2015 v Římě přijal 
a oslovil zástupce potomků české reformace – hu-
sity a evangelíky. V projevu k představitelům círk-
ví z České republiky papež František označil Jana 
Husa za významnou osobnost a připomenul jeho 
kazatelskou činnost i rektorské působení. Zaznělo 
povzbuzení k vzájemnému poznávání mezi křesťa-
ny, k uznávání a efektivní spolupráci.
Na setkání s papežem Františkem navazovala bo-
hoslužba smíření v kapli v Nepomucenu. Přítomni 
byli tři kardinálové – Miloslav Vlk, Walter Kasper 
a Giovanni Coppa; účastnil se jí též biskup Franti-
šek Radkovský. 
Církev československou husitskou zastupovali pa-
triarcha Tomáš Butta, Hana Tonzarová a Jiří Vaní-
ček. Českobratrskou církev evangelickou pak sy-
nodní senior Joel Ruml, Daniel Ženatý a Gerhard 
Reininghaus.
Téhož dne se uskutečnila i ekumenické bohosluž-

ba smíření v Betlémské kapli v Praze. Slavnostní-
mi kazateli byli Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, 
ThD, a ThDr. Pavel Černý, ThD (Církev bratrská). 
Zástupci jednotlivých církví pak vyslovili slova 
omluv a odpuštění.
Univerzita Karlova si připomenula památku své-
ho někdejšího rektora celou řadou akcí. V Křížové 
chodbě Karolina byla od dubna do srpna přístupná 
pozoruhodná výstava „Pravdu neupálíš – Jan Hus 
a pražská univerzita“. Výstavu zahájil 27. dubna 
rektor UK, Jeho Magnificence prof. MUDr. Tomáš 
Zima, DrSc, MBA. Při zahradní slavnosti UK ve 
Valdštejnské zahradě 2. června pronesl pozoru-
hodný projev na počest Jana Husa děkan Husitské 
teologické fakulty UK prof. ThDr. Jan Blahoslav  
Lášek, Dr.h.c.
Oslavy vyvrcholily 6. července. Z celé řady akcí si 
připomeňme slavnostní ekumenickou bohoslužbu 
na Staroměstském náměstí v Praze. Při ní zazně-

lo netradiční kázání formou dialogu mezi staro-
katolickým biskupem Mgr. Dušanem Hejbalem 
a farářkou ČCE Mgr. Romanou Čunderlíkovou. 
Jménem papeže Františka pozdravil shromáždění 
papežský legát PhDr. Miloslav kardinál Vlk, náš 
hlavní řádový kaplan.
Serii slavností ukončila konference „Jan Hus 
a pražská univerzita“, která se za předsednictví 
emeritního děkana HTF UK prof. ThDr. Jana Bla-
hoslava Láška uskutečnila 17. září ve Velké aule 
Karolina.
Tento článek nechce být reportáží z průběhu letoš-
ních slavností. A už vůbec není jeho posláním hod-
notit život a dílo Mistra Jana Husa. To ponechme 
odborníkům. A připomeňme si aktuálnost Husova 
odkazu jako výzvu k prohloubení našeho vztahu 
k Bohu a k hledání jednoty tam, kde dříve vládlo 
rozdělení.
 VN

husův odkaz – výzva k hledání jednoty.

V dubnu letošního roku opět proběhlo jednání 
Národní misijní rady v Hotelu Erlebachova bou-
da ve Špindlerově Mlýně (pod Špindlerovkou).  
Jednání předsedal olomoucký arcibiskup mons. 
Jan Graubner - delegát ČBK pro Charitu a mi-

sie. Byl přítomen i P. Jiří Šlégr - národní ředitel 
PMD, který končil své časově omezené funkční 
období. Nyní v této funkci pokračuje jáhen Mgr. 
Leoš Halbrštát. Jednání se účastnil člen této rady 
a náš zástupce chev. Petr Jílek, který zastupoval 

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU sv. LA-
ZARA a spolupracující český NADAČNÍ FOND 
MAITRI, který má mezinárodní misijní centrum  
v Polsku. 
 PJ

10. národní misijní rada
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Ghana

Náš kancléř, Ing. Ondřej Farka, KLJ, již del-
ší dobu pracuje v Ghaně. Požádali jsme ho, 
aby se s námi podělil o dojmy z této poněkud 
vzdálené země (poznámka redakce).

Rád bych se s Vámi, čtenáři našeho La-
zariánského Reunionu, podělil o své 
stručné poznatky a zkušenosti ze zápa-
doafrické Ghany. V této zemi již třetím 

rokem podnikám a dá se říci, že zde trávím hodně 
času, který mi přináší různé zkušenosti a poznatky. 
Letos zde pobývám již 15. týden a tento článek též 
píši ze své kanceláře v Ghaně. 

Základní údaje
Ghana je jedním z nejvyspělejších západoafrických 
států. Svou rozlohou (239 000 km2) je přibližně 
třikrát větší než Česká republika. Země je rozdě-
lena do 10 regionů (Ashanti, Brong-Ahafo, Central 
Region, Eastern Region, Greater Accra, Northern 
Region, Upper East, Upper West, Volta, Western 
Region. Regiony jsou dále děleny na Districty 
(okresy). Oficiální statistika uvádí 25 mil. obyvatel 
(údaj z roku 2012), skutečný počet obyvatel je však 
podstatně vyšší. Co se týče podnebí, tak Ghana se 
nachází v tropickém pásu. Střídají se zde jen dvě 
roční období, suché období s minimem srážek (sr-
pen – duben) a období dešťů (květen – červenec). 
Místní klima je typické svou velmi vysokou vlh-
kostí, teploty se pohybují většinou přes 30 ⁰C. Nej-
příjemněji je zde v červenci, kdy končí deště. To 
se teploty pohybují kolem 24 ⁰C. Ovšem globální 
klimatické změny zasáhly také Ghanu. Například 
v roce 2013 nepřišlo horké vzdušné proudění ze 
Sahary zvané harmatán. Z hlediska časového pás-

ma se Ghana nachází na nultém poledníku, takže 
je zde Greenwichský čas. Náš zimní a letní čas zde 
zaveden nemají. Úředním jazykem je sice angličti-
na, ale místní obyvatelstvo hovoří převážně míst-
ními jazyky (Twi, Ga, Dagomba, Akan, Ewe 
atd.). Místních jazyků je přibližně 52, 
každý Ghaňan ovládá více místních 
jazyků najednou. Ovšem nenechte 
se zmást, místní jazyky nejsou 
nijak příliš náročné a rozvinuté, 
pro spoustu pojmenování ne-
mají vlastní výrazy a proto jsou 
proloženy výrazy převzatými 
z angličtiny. Ve větších městech, 
hlavně v hlavním městě Accře, se 
domluvíte anglicky, ovšem vesnické 
obyvatelstvo angličtinu příliš či vůbec 
neovládá. Výjimkou není ani negramotnost. Chu-
dé obyvatelstvo nemá většinou dostatek finančních 
zdrojů, aby zajistilo svým dětem alespoň základní 
vzdělání. Prakticky veškeré oficiální vládní doku-
menty (tj. různé formuláře, volební lístky atd.) ob-
sahují vedle políčka pro podpis i rámeček pro otisk 
palce pro negramotné.
Ghana byla od roku 1901 do roku 1957 kolonií 
Velké Británie a stala se první kolonií subsaharské 
Afriky vůbec. V tomto období se dnešní Ghana 
jmenovala Gold cost (Zlaté pobřeží). Z hledis-
ka náboženského vyznání převažuje křesťanství. 
Významně jsou zastoupena místní náboženství 

a muslimská víra. V Ghaně panuje velmi dobrá 
náboženská tolerance. Co se týče obecné charak-
teristiky Ghaňanů, tak jsou to mírumilovní, přátel-
ští a tolerantní lidé, kteří nevyhledávají konflikty. 
Vzájemně si pomáhají. Cizince mají rádi. Místní 
trh je kompletně zaplavený čínským zbožím, takže 
pořídit kvalitní obuv, oblečení apod. není snadné. 
Současná místní infrastruktura je na velmi špatné 
úrovni a těžko se dá srovnávat se standardem, na 
který jsme zvyklí v Evropě. Absence kanalizačního 

a vodovodního systému, velice špatná kvalita 
silnic, na ulicích nenajdete odpadkové 

koše atd. Ghana vykazuje klasické 
znaky rozvojové země. Nespornou 

výhodnou Ghany je fakt, že dis-
ponuje obrovským množstvím 
nerostných surovin, má vlastní 
zásoby vody (jezero Volta – 
svou délkou 520 km je jedním 

z největších na světě), zeměděl-
ství je základem místní ekonomi-

ky. Místní měna, ghanské cedi (GHS) 
neustále oslabuje, což je způsobeno nejen 

posilováním dolaru, ale hlavně neefektivní mone-
tární politikou ghanské národní banky a nepříliš 
dobrým fungováním vlády. Slova jako ekonomický 
růst, plány na zlepšení hospodářství, zefektivnění 
všeho možného slyšíte v rozhlase a televizi neu-
stále. Ovšem realita naplňování těchto slov se míjí 
účinkem. Na podzim roku 2013 byl kurz místní 
měny k USD v poměru 2:1 (tzn. 2 GHS = 1,00,- 
USD), nyní je kurz 1 USD = 4,02 GHS. To zna-
mená, že místní měna oslabila za necelé dva roky 
dvojnásobně. Bohužel dalším velmi neblahým pro-
blémem, se kterým se potkáte prakticky v každo-
denním životě, je korupce. Z hlediska nerostných 

surovin zde najdeme hlavně zlato, diamanty, ropu, 
bauxit, manganovou rudu atd. Z hlediska země-
dělství je hlavním artiklem kakao. Téměř veškeré 
vesnické obyvatelstvo obhospodařuje své kakaové 
plantáže. Významná je také těžba dřeva. Zeměděl-
ství se v Ghaně daří, protože půda je velmi úrodná 
a klimatické podmínky ideální. S menší nadsázkou 
lze říci, že cokoliv zasadíte, okamžitě roste. 
Obecně je nutné objektivně konstatovat, že život 
pro místní obyvatele je velmi tvrdý. Kolikrát si ří-
kám, že to co zde vidím, není v 21. století možné. 
Místní obyvatelé nedostávají od státu žádné soci-

ální podpory či jiné výhody, na které jsme v České 
republice zvyklí. Něco jako starobní důchod, ne-
mocenská, mateřská a rodičovská podpora, podpo-
ra v nezaměstnanosti atd. zde neexistuje. Troufám 
si konstatovat, že systém veřejného vzdělávání, 
hlavně základní školy, je velmi mizerný. Podob-
ně je na tom i zdravotnictví. Pokud chcete kvalitní 
lékařskou péči či dobré vzdělání pro své děti, mu-
síte sáhnout pořádně do své kapsy, což si většina 
populace nemůže dovolit. Řada dětí do školy ani 
nechodí, protože pomáhá rodičům na kakaových 
plantážích či jinak pomáhá vylepšit rodinný roz-
počet. O důchodce se stará a finančně je podporuje 
rodina. Rodiny jsou zde velmi početné a vládne 
zde přísná hierarchie. Ve vesnicích stále udržují 
kmenové zvyky. To znamená, že jakýmsi hlavním 
představitelem každé vesnice je místní král (tzv. 
Nana). Ghana nemá nic jako je katastr a katastrál-
ní zaměření pozemků pro určení jejich vlastnictví. 
Větší územní celky vlastní králové a obhospodařu-
jí je většinou jednotlivý zemědělci, kteří své farmy 
dědí z generace na generaci. Samozřejmě i měst-
ské pozemky jsou vlastněny králi. Královský stav, 

dá-li se to tak nazvat, má několik úrovní. Nižší 
králové nejsou nijak bohatí, většina z nich obhos-
podařuje své vlastní farmy a živí se pěstováním 
a sušením kakaa. Vyšší králové jsou bohatší a ně-
kteří dá se říci i bohatí. Záleží na pozemcích, které 
vlastní a které generují nájemné. Osobně nemohu 
říci, že bych tuto problematiku 100% ovládal, není 
to příliš jednoduchá věc. Když požádáte místní 
o vysvětlení, tak se jejich jednotlivý výklad výraz-
ně liší. Farmáři kakaa zpracují (tzn. sklidí a usuší) 
ročně v průměru přibližně 120 kg kakaa. Výkupní 
cena je stanovena vládou a nyní činí v přepočtu 
cca 3 000,- Kč za zmíněných 120 kg kakaa. Ov-
šem život těchto farmářů není finančně náročný. 
Z hlediska potravin jsou farmáři 100% nezávislí.  
Co se týče vztahu České republiky a Ghany, tak zde 
Česká republika není neznámý pojem. V Kumasi, 
hlavním městě regionu Ashanti, se nachází býva-
lá továrna Tomáše Bati. V obchodních domech 
(v Ghaně jsou pouze tři) naleznete prodejny Bata. 
V roce 2013 zde byla obnovena výroba obuvi pro 
ozbrojené složky státu a veřejnost. Ghanská armá-
da dodnes používá cvičné proudové podzvukové 
letouny Aero L-39 Albatros. Oblíbeným vozem je 
zde Škoda, zemědělci využívají agrostroje VARI, 
a všichni místní, kteří ochutnali Becherovku, chtějí 
navštívit Českou republiku.  OFKakaová plantáž

Ananas

Černá kobra

Typická ghanská vesnice

Těžba dřeva
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Dlouholeté úsilí Vojenského a  špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, jmenovitě 
velitele Východočeské komendy sv. Zdisla-
vy PaeDr. et Mgr.   Augustina Karla Andrle 
Sylor, KcLJ-J, poslance parlamentu Čes-
ké republiky,   o blahořečení české královny 
Elišky Přemyslovny (1292-1330) bylo pro-
měněno ve viditelné kroky.

Po mnoha měsících bádání a v tuzemských 
i zahraničních archivech a snaze o zviditel-
nění této české královny se dne 3. 6. 2014 

uskutečnil pod záštitou předsedy Poslanecké sně-
movny Jana Hamáčka a ministra kultury Daniela 
Hermana na půdě poslanecké sněmovny vědecký 
seminář pod názvem Pocta české a polské králov-
ně Elišce Přemyslovně. K této příležitosti byl vy-
dán Sborník vědeckých prací.
V letošním roce byla zahájena série akcí, která za-
počala dne 8. 7.  2015 podáním žádosti o blahoře-
čení královny Elišky Přemyslovny.
Věřící z Hornojelenské farnosti, konkrétně obce 
Radhošť u Vysokého Mýta, a členové řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského měli tu čest, že se 30. 8. 
2015 zúčastnili první mše svaté na památku matky 
Otce vlasti, Elišky Přemyslovny.  Mše se konala 
v kostele sv. Jiří (patron rytířů), na jehož rekon-
strukci se v letech 2011 – 2012 podílela komenda 
sv. Zdislavy řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši 
celebroval  P. Mgr. Jan Kunert, CHLJ, a Bůh tomu 
chtěl, že v tento pro České země významný den se 
místní mladá rodina rozhodla uskutečnit křest své-
ho syna, jenž ponese jméno po jednom z apoštolů 
a prvním papeži, Petr.
Na závěr mše vystoupil s příspěvkem doktor  Au-
gustin Karel Andrle Sylor. Zdůraznil úlohu králov-
ny Elišky, poslední z bájné české dynastie  Přemy-
slovců, která se stala matkou prvního panovníka 
z dynastie Lucemburků, kteří  České království 
pozvedli na světovou úroveň.  Ona nebyla jen mat-

kou, ale i státnicí, která stála vedle svého mladého 
manžela Jana a byla mu pevnou oporou v jeho ra-
ném nástupu na český trůn. Královský manželský 
pár se stal zakladatelem kláštera dominikánek na 
Starém Brně. Eliška nechala vystavět devět kaplí 
u klášterního kostela na Zbraslavi, významně se 
podílela při přestavbě kapitulního kostela na Vy-
šehradě, založila špitál pro chudé v Mělníku. Její 
stavební i fundátorská činnost byla velmi široká. 
Proto nelze opomenout i její celoživotní úctu k re-
likviím, které shromažďovala a v jejichž moc vě-
řila. A v neposlední řadě je třeba připomenout, že 
byla první, která se snažila dosáhnout svatořečení 
své pratety Anežky Přemyslovny (Anežky Čes-
ké), zakladatelky kláštera  minoritů a klarisek na 
Starém Městě v Praze. Jejího svatořečení jsme se 
dočkali s Boží pomocí v našem věku  12. listopadu 
1989 od papeže Jana Pavla II.  Proto věřme, že na 
blahořečení Elišky Přemyslovny nebudeme čekat 
650 let.

Zahájení blahořečení české královny Elišky Přemyslovny

VII. česko - slovenská konference paliativní medicíny 

Plzeňská komenda podpořila vznik bakalářské práce na téma 
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

Rytířský den Plzeňské komendy 
27.6. 2015

Ve dnech 8. - 9. 10. 2015 probíhala konferen-
ce paliativní medicíny v moravské metropoli 

Brno. Měl jsem možnost se účastnit jako vyslanec 
zdravotního ústavu Most k domovu, mobilní spe-
cializované paliativní péče (čili „domácí hospic“). 
Účastni byli přední představitelé hospicové péče 
v ČR a SR (m. j. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D, 
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D, MUDr. ThLic Ja-
romír Matějek, Ph.D, PhDr. Martin Loučka, Ph.D, 
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Mgr. Marek 
Uhlíř, PhDr. Robert Huneš a další,...). Hlavní 
diskutovaná témata byla například léčba bolesti 
a symptomů pokročilého nevyléčitelného one-
mocnění, etické a právní aspekty paliativní péče, 
ambulantní a mobilní paliativní péče a vzdělávání 

a výzkum v paliativní péči. Zároveň byl diskuto-
ván pilotní projekt (na kterém participuje 7 mobil-
ních hospiců), týkající se úhrad péče pro MSPP. 
Je patrno, že mobilní specializovaná paliativní 
péče a hospicová péče vůbec se na našem území 
rozvíjí, posiluje se její odbornost, multidisciplina-
rita a kompetence zúčastněných. Potěšující je také 
současný stav poznání léčby bolesti (algeziologie) 
a výrazné pokroky v onkologii. Nutno zároveň 
zdůraznit, že na všech místech republiky (resp. 
obou zúčastněných republik) je zdůrazňován vý-
znam multidisciplinárního týmu, složeného z od-
borníků (lékař - paliatr, paliativní sestra, ošetřova-
telka, soc. pracovník, psycholog, kaplan). Tento 
tým zabezpečuje akceptaci nemocného v plném 

záběru bio-psycho-socio-spirituální jednoty lidské 
bytosti. Komfort umírání bez bolesti a dalších pro-
jevů onemocnění, v kruhu svých blízkých ve svém 
vlastním prostředí, se daří dopřávat stále vyššímu 
počtu pacientů. Zároveň tato služba svým rozvo-
jem boří tabu smrti a umírání, vytvořené (lapidár-
ně řečeno) bílou nemocniční plentou a umělým 
osvětlením. Jak praví římské přísloví, „Bella res 
est mori sua morte!“, čili „Je krásné zemřít svou 
vlastní smrtí“. 
Závěr náročného dvoudenního programu  patřil 
společnému posezení, kuloárním jednání, sdílení 
zkušeností a v neposlední řadě ochutnávkou krajo-
vých nápojů.  
 VM

V těchto dnech snad není nikoho, kdo by se 
alespoň v duchu nezaobíral problematikou 

emigrační vlny, tedy uprchlíků putujících do Ev-
ropy a potažmo pak řáděním tzv. Islámského státu. 
A to nehledě k jejich k současným a častým terori-
stickým útokům nejen u nás v Evropě. 
Plzeňská komenda ve své činnosti reaguje zejména 
na historické události, které měly na vývoj Vojen-
ského a špitálního řádu sv. Lazara Je-
ruzalémského podstatný vliv.
Zejména pak od roku 2012 prostřed-
nictvím vzniku Akademie OSLJ, což 
je nezávislá, nestátní, křesťanská 
organizace, spadající pod Vojenský 
a špitální řád svatého Lazara Jeru-
zalémského. Akademie se řadí mezi 
vzdělávací instituce šířící myšlenky 
řádové, křesťanské a kulturní v pro-
středí moderní společnosti 21. století. 
Hlavním cílem Akademie je studium 
historie Řádu a rytířství obecně. Vznikla díky ne-
změrnému úsilí velitele Plzeňské komendy spo-

lubratra Mgr. Václava Voříška, KLJ, MCLJ, jako 
základní kámen nejen vnitřního vzdělávání pro čle-
ny a postulanty Řádu, ale otvírá další možnosti pro 
popularizaci činnosti Řádu mezi nejširší veřejností.
Jen pro připomenutí, jako svoji první publikaci 
vydala knihu Pod smaragdovým křížem rytířů sv. 
Lazara, dále pak Patroni Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Dějiny malomo-

cenství, podílela se na Anno Domini,  
Pacifistka Bertha von Suttner a Crha 
a Strachota krajem jdou.  
Ale jak už bylo v úvodu uvedeno, 
nejen historií se zabývá Plzeňská 
komenda.  Proto členové využili 
konání Rytířského dne a pozvali na 
přednášku s tématikou „Křesťanství 
a islám“  faráře Mgr. Pavla Hejzlara, 
PhD., to vše díky spolubratru  Rev. 
Mgr. Luďku Korpovi, SCHLJ, který 
celou akci pomohl zorganizovat. 

Přednáška byla pro všechny členy velmi zajíma-
vá, nejen svojí aktuálností, vysokou odborností 

lektora, ale zejména pak možností vyměnit si svo-
je názory na tuto problematiku. Autor přednášky 
přinesl i několik zajímavých publikací, které téma 
přednášky dále přibližují. Přednáška navázala i na 
výročí prvního vzniku Islámského státu a obnove-
ní islámského chalífátu.
Celý Řádový den byl pak zakončen za slunečné-
ho odpoledne na překrásně upravené zahradě naší 
členky PhDr. Hany Gerzanicové, CLJ. V zahradě 
je mimo jiné umístěna i pamětní deska posledního 
Českého císaře Karla I., u příležitosti 10. výročí 
jeho prohlášení za blahoslaveného 3.10.2004 sv. 
Janem Pavlem II.  a 100. výročí Velké války. JT

V loňském roce oslovil Plzeňskou komendu 
student Husitské teologické fakulty Univer-

zity Karlovy v Praze se žádostí o pomoc při tvorbě 
bakalářské práce na téma „Charitativní a sociální 
činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského.“
Student, nyní již absolvent univerzity Erik Trnčák 
o své práci v anotaci uvádí: „Má bakalářská práce 
pojednává o jednom z nejstarších rytířských řádů 
na světě, Vojenském a špitálním řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. Podává ucelený přehled o vzniku 
a vývoji Řádu od dávných počátků až po součas-

nost a mapuje jeho charitativní a sociální činnost. 
Část práce se dále věnuje řádu Lazariánů na našem 
území a vzniku a vývoji špitálnictví.“
Celá bakalářská práce je pak rozdělena na něko-
lik kapitol, včetně zrodu Řádu a jeho působení na 
východě, špitálnictví, řádu po odchodu z Levanty, 
situaci v západní Evropě a řádu Lazariánů na na-
šem území. 
Velmi zajímavý je i pohled Erika Trnčáka na chari-
tativní činnost v minulosti a dnes, včetně pohledu 
na práci hospiců. Využívá zde i zkušeností z jeho 
práce pro Hospic sv. Lazara v Plzni.

Vysoce oceňuje a děkuje za odborné rady a vřelou 
spolupráci J. E. prof. Dr. Alešovi Blumovi, D.S.M., 
GCLJ, předsedovi představenstva Hospice sv. La-
zara v Plzni Jaroslavu Terčovi, KLJ, a Chev. Mgr. 
Václavu Voříškovi, KCLJ, CMLJ, komturovi Pl-
zeňské komendy. Zajímavostí je i velmi kladné 
hodnocení zpracovaných poznatků od vedoucí této 
práce, děkanky Husitské teologické fakulty doc. 
ThDr. Kamily Veverkové, Th.D.
Pomocí ke vzniku této bakalářské práce se Plzeň-
ská komenda přihlásila k objasňování tradic Řádu 
i k objasňování náplně práce Řádu v současnosti. JT

Setkání členů Plzeňské komendy při akci Rytířský 
den na zahradě PhDr. Hany Gerzanicové, MLJ

Rev. Mgr. Luděk Korpa, 
SCHLJ, Mgr. Pavel 
Hejzlar PhD., PhDr. 
Hana Gerzanicová, MLJ

Členové Východo-
české komendy uctili 
památku Přemysla 
Otakara II.
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Obvazy pro malomocné 

Slavnostní otevření „Sálu řádového setkávání“ ve Stříbře 21.8.2015

V únoru 2015 se na Komendu sv. Zdislavy Vo-
jenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského obrátil Ing. Výleta z kyjovského sdružení 
Omega Plus. Nabídl nám spolupráci na tvorbě 
obvazů pro malomocné.  V duchu tradice našeho 
Řádu, který vznikl z bratrstva při špitálu sv. Laza-
ra v Jeruzalémě, jehož členy se stávali především 
rytíři bojující ve svaté zemi, kteří byli postiženi 
malomocenstvím, jsme se k této aktivitě připoji-
li.  V Rychnově nad Kněžnou se Milanu Volfovi 
podařilo sehnat šest pletařek obvazů při Občan-
ském sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem  
ORION a  ve Vysokém Mýtě Janě Lorenz, OLJ, 

se podařilo zaktivovat pět dam v tamějším  Klubu 
seniorek.  Členové komendy zajišťují technolo-
gický postup a materiál, posléze zajišťují předání 
hotových obvazů Občanskému sdružení Omega 
Plus do Kyjova, které obvazy zasílá trpícím do 
leprosárií, především v Indii. Pletařky je třeba mi-
nimálně morálně motivovat neb je to velmi namá-
havá práce, pročež Jana Lorenz pozvala pletařky 
3. 6. 2015 na malé občerstvení. Téhož dne ode-
slala 33 hotových obvazů Ing. Výletovi do Kyjo-
va. Věříme, že tato bohulibá činnost se ještě více 
rozvine a naše komenda tak přispěje k rozšíření 
charitativních činností našeho řádu.  MV

Plzeňská komenda Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského slavnostně 
otevřela „Sál řádového setkávání“ ve staro-

bylém Stříbře. 
Již při vyslovení jména města se snad každému vy-
baví alespoň část jeho historie. Město leží nad ma-
lebným údolím řeky Mže a první písemné zmínky 
jsou datovány již rokem 1183. Celá jeho historie 
se odvíjela od výhodné polohy na trase obchodní 
cesty Praha - Norimberk. Neméně důležité bylo 
pro Stříbro hornictví a dolování rud, které daly sa-
motnému městu jméno.
Historické jádro města je vyhlášeno městskou pa-
mátkovou zónou. Prostor náměstí je hodnotným 
městským interiérem, mimořádně významná je 
renesanční radnice s překrásnou sgrafitovou vý-
zdobou fasády. Pozoruhodné jsou i renesanční 
domovní portály, vytvářející ojedinělou architekto-
nickou skupinu. Ve městě se nachází celá řada vý-
znamných historických objektů a právě mezi nimi 
v domě čp. 15 je umístěn „Sál řádového setkávání.“ 
Dům patří Českobratrské církvi evangelické.  
Celý objekt je nově velmi citlivě zrekonstruovaný, 
po bývalé zřícenině ani památky. Myšlenka vybu-
dovat ve Stříbře takovýto sál vznikla v hlavách čle-
nů Řádu, člena Plzeňské komendy Reverenda Mgr. 
Luďka Korpy, SCHLJ, velitele Plzeňské komendy 
Mgr. Václava Voříška, KCLJ, CMLJ, a vedoucího 
Stříbrské delegace Plzeňské komendy Ing. Aloise 
Veselého, CLJ. Cílem, který si vytýčili, bylo ze-

jména přiblížit myšlenky Řádu zájemcům v Plzeň-
ském kraji a umožnit společná setkávání. 
Sál by měl být nejen místem možného setkávání, 
ale jak zdůraznil Reverend Korpa ve svém přiví-
tání, ale i místem pro sdělování svých názorů na 
dění v Řádu, na dění v církvi a celé společnosti. 
Měl by se stát i místem pro vzdělání, místem pro 
přednášky i kulturní činnost.
Základní myšlenkou však zůstává řádová činnost 
a práce pro něj. Práce pro lidi, kteří potřebují naši 
pomoc, společnou víru a odhodlání.
Otevření „Sálu řádového setkávání“ nezůstalo bez 

povšimnutí představitelů města Stříbra a tak jsme 
mohli přivítat mezi námi velmi váženého hosta, 
pana místostarostu Martina Záhoře. Ten ve své řeči 
vysoce vyzdvihl myšlenky Řádu, práci, kterou pro 
potřebné občany vykonává, a přislíbil adekvátní 
pomoc v případě potřeby.
Mezi nás přišla i ředitelka Farní charity města Stří-
bra a ředitelka Domova pro seniory sv. Jana Pavla 
II. Ing. Teresa Kupčová. Zde velmi kladně vyhod-
notila dosavadní velmi úzkou spolupráci se členy 
Stříbrské delegace, zejména pak s Ing. Veselým, 
CLJ. 
Z pověření velitele Plzeňské komendy Mgr. Voříš-
ka, KCLJ, CMLJ, poděkoval jménem Plzeňské ko-
mendy za vybudování „Sálu řádového setkávání“ 
Mgr. Jaroslav Terč, KLJ. Ocenil zejména práci Re-
verenda Mgr. Luďka Korpy, SCHLJ, a Ing. Aloise 
Veselého, CLJ. Připomněl základní ideu a myšlen-
ky vzniku tohoto sálu a možnosti spolupráce ve 
stříbrském regionu.
Velmi milé bylo pak na závěr vystoupení naší 
spolusestry PhDr. Hany Gerzanicové, CLJ, která 
ocenila vnik „Sálu řádového setkávání“ a možnost 
presentace myšlenek Řádu i pro širší veřejnost. 
Velmi milé bylo i její pozvání na slavnostní pre-
zentaci její nové knížky „Vzpomínky míst“. Kniha 
básní je věnována současné tvorbě básnířky a je-
jím pohledům na navštívená zajímavá místa během 
života a tím i odrazům na současné dění ve společ-
nosti. J.T.

PhDr. Hana Gerzanicová, MLJ, v živé diskusi s ře-
ditelkou  Farní charity města Stříbra a ředitelkou 
Domova pro seniory sv. Jana Pavla II Ing. Teresou 
Kupčovou a místostarostou města Stříbra Marti-
nem Záhořem

21. října jsme díky našemu sympatizantovi Pe-
tru Šeflovi pokračovali v cyklu exkurzí po vý-
znamných pražských varhanách. Tentokrát jsme 
si prohlédli a poslechli varhany v evangelickém 
kostele sv. Salvatora na Starém Městě. Třímanu-

álový nástroj s mechanickou registrační traktu-
rou a zásuvkovými vzdušnicemi v barokním stylu 
byl postaven v roce 2011 firmou Eule Orgelbau 
z Bautzenu. Varhany jsou inspirovány Siberma-
nnovými a dalšími středoněmeckými nástroji 
z první poloviny 18. století, tedy z doby Johanna 
Sebastiana Bacha. Mají 48 rejstříků a více než  
2800 píšťal.  VN

cyklus exkurzí 
po pražských varhanách


