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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.

1

1/2017

Dne 17. 5. 2017 jsme měli tu čest být účast-
ni koncertu k nedožitým 85. narozeninám 
našeho hlavního kaplana, kardinála, praž-

ského arcibiskupa, ale především otce Miloslava 
Vlka. Karlínský kostel svatých Cyrila a Metoděje 
nás přivítal velkým shromážděním. Ve VIP sekci 
s námi zasedli český primas, kardinál Dominik 

Koncert pro kardinála

J. Em. PhDr. Miloslav kardinál Vlk, 
emeritní pražský arcibiskup, hlavní kaplan Českého velkobailiviku

17. 5. 1932 – 18. 3. 2017

Děkujeme za všechno, milý spolubratře!

Skončila jedna cesta,

po které jste se dal…..

Ten, kterému jste sloužil,

vás k sobě povolal……

Nám slza zůstane

a vděčné vzpomínání.

Prosíme: z věčné slávy 

sešlete požehnání

českému národu,

by udržel svých předků

víru a svobodu.

 Hana Gerzanicová

Duka, OP, a břevnovský převor Prokop Siostrzo-
nek, OSB, kteří pronesli také úvodní slovo. Náš 
řád reprezentoval em. velkobailiv, chev. Aleš Blu-
ma, GCLJ, chev. Vladimír Němec, GCLJ, chev. 
František Vácha, KCLJ, chev. Petr Jílek, KCLJ, 
chev. Ondřej Farka, KLJ, chev. Michal Vondráček, 
KLJ, a řádový kaplan Vojtěch Měřička, AChLJ.     

Nato nastoupila Hudba Hradní stráže a Policie 
ČR, coby vrcholné reprezentační hudební těleso 
našich ozbrojených složek, a Kühnův smíšený 
sbor, jehož věhlas, profesionalitu a uměleckou 
úroveň rovněž netřeba zdůrazňovat. Zaznělo ora-
torium Korunovace českých králů. Mladý diri-
gent a autor oratoria, plk. Jan Zástěra, plný elánu 
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Zpráva špitálníka za rok 2016 o činnosti Velkobailiviku 
Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského České republiky.

a energie, brzy roztančil smyčce i žestě a pod jeho 
taktovkou celé hudební těleso mocným hlasem 
slavilo dar života našeho drahého spolubratra, po 
jehož boku jsme měli čest žít. 
Závěrečné fortissimo bylo skutečně numinosní  
- prožívali jsme skutečné mysterium tremendum 
et fascinans; děsivý, ale fascinující pocit nepatr-
nosti a nicotnosti oproti nezměrné síle atmosféry, 
kterou tvořila mocná hudba, nádherná prostora 
kostela, lidské hlasy, hbité prsty, silné plíce, ne-
uvěřitelné výkony sólistů i energie mladého plu-
kovníka - dirigenta. 
Věřím, že posledním z nás, kdo vydržel ve stoje 
hudebním tělesům aplaudovat, byť už z jiné per-
spektivy, byl sám otec Miloslav...     

� Vojtěch�Měřička

Přehled o dárcovské a dobrovolnické akti-
vitě v uvedeném období je zpracován dle 
pokynů z ústředí Řádu na základě údajů, 
které poskytli velitelé komend Plzeňské, 

Pražské, Jihočeské, Prostějovské, svaté Anežky, 
svaté Zdislavy a Lazariánského servisu v Praze.
Všeobecně je možno konstatovat, že pokračují 
tradiční dlouhodobé charitativní aktivity jednot-
livých členů a komend. Navíc se uskutečnilo ně-
kolik aktuálních projektů, jejichž potřebu vyvolala 
okamžitá situace. Předem se omlouvám, že drobná 
každodenní i když velmi záslužná činnost nemůže 
být postihnuta podrobněji, protože by zpráva pak 
nebyla přehledná.
Největší jednotlivý projekt celého Velkobailiviku 
byl dar tří agregátů na výrobu elektrického proudu 
pro nemocnici u Damašku v Sýrii. Jedná se o ne-
mocnici Al Saher v městě Chabab, v provincií Da-
rája, vybudovanou a provozovanou patriarchátem 
Melchitské řeckokatolické církve z iniciativy Jeho 
Blaženosti Gregoria III Lakhama, patriarchy Je-
ruzaléma, Alexandrie, Antiochie a celého Orientu 

a protektora našeho Řádu. Na zpracování projektu 
se podíleli zejména Richard Andrle Sylor , Augus-
tin Andrle Sylor a emeritní velkobailiv Prof. Aleš 
Bluma. Peníze z větší části poskytlo Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky, zákonnou spo-
luúčast 10 % (asi 300 000 Kč) poskytli členové 
Českého velkobailiviku, zejména výše jmenovaní 
spolubratři a spolubratr Petr Jílek.. 
Další veliký projekt byla rekonstrukce střediska 
Prointepo v Hradci Králové. Toto zařízení rodin-
ného typu zajišťuje komplexní péči osobám od 2 
do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením 
nebo zdravotním oslabením. Klientům poskytuje 
výchovně vzdělávací péči v základní a mateřské 
škole, sociální služby, rehabilitační, logopedickou 
a psychologickou péči. Samozřejmostí je pomoc 
asistentů při všech aktivitách. Cílem práce je mini-
malizovat dopad zdravotního postižení na klienta 
a jeho rodinu a umožnit tak jeho sociální začleně-
ní.  Tento projekt byl uskutečněn díky velké osobní 
angažovanosti a osobních darů paní Jarmily Kar-
pašové.

Jednotlivé komendy:
Plzeňská komenda věnovala příspěvek na Hos-
pic sv. Lazara v Plzni a organizovala sběr šatstva, 
knih, starých brýlí, časopisů, společenských her 
a trvanlivých potravin pro Diecézní charitu Plzeň. 
Další prostředky byly věnovány na obvazy pro 
malomocné a likvidaci lepry. Pro různá zdravot-
nická zařízení poskytla 40 kusů kompenzačních 
pomůcek. 

Peníze�členů�� 35�000�Kč�
Materiální�pomoc�� 242�000�Kč

Pražská komenda se zúčastnila benefičního kon-
certu renesanční hudby v evangelickém kostele sv. 
Michala v Jirchářích (kde pořádal kdysi benefiční 
koncerty světoznámý MUDr. Albert Schweitzer, 
rovněž člen našeho Řádu). Výtěžek byl věnován 
Hospici Štrasburk v Praze spolu s kompletem tří 
počítačů. Domovu se zvláštní péčí v Terezíně byly 
darovány knihy. Členové přispěli podstatnými 

Kardinál�Dominik�Duka�přivítal�
přítomné�členy�našeho�Řádu.

Autor�oratoria�plk.�Zástěra�
se�sólistkami.

Kardinál�Dominik�Duka�
a�převor�Prokop�Siostronek�

při�zahájení�koncertu.
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osobními dary na generátory v Sýrii. Pro Diecézní 
charitu Praha sbírají staré brýle.

Peníze�členů��� 93�700�Kč�����
Materiální�pomoc�� 66�550�Kč��
Dobrovolná�práce�� 95�hod.

Členové Komendy svaté Anežky odvedli mnoho 
práce při faktické realizaci odeslání generátorů do 
Syrie a přispěli na povinnou spoluúčast v projek-
tu. Věnují se vydávání řádového časopisu Lazari-
ánský Reunion a mediální prezentaci práce Řádu 
v rozhlase a televizi. Nadále pracují v Hospici 
Štrasburk.

Peníze�členů�� 26�450�Kč������
Materiál�� 10�000��������
Dobrovolná�práce�� 300�hod.

Jihočeská komenda uspořádala cyklus tří koncer-
tů „ Wiliam Shaekspeare a hudba jeho doby“. Vel-
korysým osobním darem je umožnil zejména cfr. 
Miroslav Kůzl. Akce posloužila jako propagace 
komendy coby „mecenáše umění“.  

Peníze�členů�� 13�000�Kč
Sponzoři�� 30�000�Kč���
Dobrovolná�práce�� 50�hod.

Členové Prostějovské komendy pomáhali při fy-
zické i duchovní péči o nemocné.
Z vlastních prostředků opravili budovu kaple sva-
tého Lazara a postavili zde Boží muka.

Peníze�členů��� 40�000�Kč������
sponzoři�� 110�000������
Dobrovolná�práce��� 2750�hod.

Členové Komendy sv. Zdislavy zajistili pro-
středky na opravu kostela v Žamberku, varhan 
v Borohrádku a Šachově, vybavení střediska pro 
integraci postižených Prointepo v Hradci Králové 
a kaple v Zebíně. Příspěvky poskytli také domovu 
důchodců v Radhošti a domovu sv. Jozefa v Žírči. 
Organizují pletení obvazů pro malomocné. Věnují 
se překladatelské a publikační činnosti k propagaci 
činnosti Řádu.

Peníze�členů�� 435�000�Kč��
Sponzoři�� 6�370�000�Kč�����
Dobrovolná�práce�� 420�hod.

Brněnská komenda se podílela na zajištění koná-
ní každoročních Slavkovských dnů smíření k uctě-
ní obětí bitvy u Slavkova. Osobní dary členů byly 
poukázány na generátory pro Sýrii a Mezinárodní 
Červený kříž.

Peníze�členů�� 14�500�Kč�������
Dobrovolná�práce�� 160�hod.�

Členové Lazariánského servisu a Společenství 
pomocníků řádu sv. Lazara dohromady přispěli 
na opravu střechy kostela sv. Zikmunda ve Stráži 
pod Ralskem. Posílají prostředky na činnost první-
ho Hospice v Africe v městě Kabuga ve Rwandě 
a na studium afrických seminaristů. Zajišťují také 
doprovod hluchoslepých na kulturní akce v Praze 

a v Lidicích a řadu dalších hodnotných kulturních 
akcí pro tyto vážně postižené jedince.

Peníze�členů�� 170�540�Kč����
Materiál�� 15�000�Kč�����������
Dobrovolná�práce�� 340�hod.

Není snadné veškerou různorodou charitativní čin-
nost poměřit penězi. Nicméně zde předkládám dle 
mého názoru objektivní přehled ohodnocení naší 
roční společné práce včetně ohodnocení dobrovol-
né práce ( 1 hodina – 10 Euro)

Pražská���komenda�celkem��� 396�330�Kč
Plzeňská�komenda��celkem������������� ���277�000�Kč
Brněnská�komenda�celkem�������������� ����57�700�Kč
Jihočeská�komenda����celkem�������� ������56�500�Kč���
Prostějovská�komenda�celkem������ �����244�250�Kč
Komenda�sv.�Anežky��celkem�������� �����26�150�Kč
Komenda�Sv.�Zdislavy�celkem����� ����8�885�000�Kč
 
Český Velkobailivik Řádu Svatého Lazara  
Jeruzalémského celkem:

Dary�vlastních�peněz�členů���������������������828�190�Kč
Sponzoři�Řádu��������������������������������������6�510�000�Kč���
Materiální�pomoc�������������������������������������333�550�Kč�������
Dobrovolná�práce�����������������������������������������4115�hod

Všichni členové se navzájem motivují k úsilí na 
plnění poslání našeho Řádu – a k tomu nám dopo-
máhej Bůh!

27.�3.�2017�Trutnov����
Jiří�Adolf�Vambera�-�špitálník

Eliška Přemyslovna

královna, která toužila po království Božím: 
725. výročí od narození ženy, jež předběhla 
svou dobu…

Zní to téměř neuvěřitelně, ale od doby, kdy 
poprvé spatřila světlo světa matka ctěného 
krále českého a císaře římského Karla IV. – 

královna Eliška Přemyslovna (20. 1. 1292 – 28. 9. 
1330) - dcera  a v pořadí pátý, byť spíše ve skuteč-
nosti čtvrtý přežívající, potomek českého a polského 
krále Václava II. (1271 – 1305) a jeho ženy Guty 
Habsburské (1271 – 1297) v Praze na Pražském hra-
dě, uběhlo již celých 725 let… 
   Výjimečné výročí ještě mimořádnější ženy proto 
samozřejmě nemohlo zůstat náležitě neuctěno, neo-
slaveno. Přesně v den jejího výročí, tedy 20. ledna 
2017, byla proto v místě Eliščina dlouholetého pů-
sobení (místa, kde byla na půdě svatojiřského kláš-
tera vychovávána svou milovanou tetou Kunhutou 
Přemyslovnou) v pražské katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha se na její počest slavila mimořádná slav-
nostní mše svatá. 
Bohoslužbu, o jejíž realizaci se zasloužil vyjma jed-
notlivců nemalou měrou také Nadační fond Elišky 
Přemyslovny (NFEP) a jeho prezident PeadDr. et 
Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor, KCLJ-L, cele-
broval děkan Metropolitní kapituly P.  ICLic. Mgr. 
Ondřej Pávek. Mimořádné mše se však zúčastnilo 

i mnoho dalších osobností. Zejména členové Pražské 
komendy, Komendy sv. Anežky České a Východo-
české komendy sv. Zdislavy Vojenského špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, jehož dějiny mají 
s osobností Elišky spojitost již z dob, kdy se bratři 
Lazariáni a Johanité zúčastnili představení princez-
ny Elišky v Heimbachu v klášteře rytířů sv. Lazara 
Jeruzalémského. 
Prezident NFEP Augustin Karel Andrle Sylor ve 
svém slavnostním projevu vyzdvihl zejména před-
nosti a zásluhy Elišky Přemyslovny, mezi které ná-
leží především vysoká oddanost Bohu, pokora, lás-
ka a inteligence, fantazie i odhodlání a kuráž učinit 
z království českého lepší místo. Připomněl, že to 
byla právě Eliška, která umožnila vyřešit tím nejkon-
struktivnějším způsobem dynastickou krizi českého 
státu tím, že svázala osudy Českého království s teh-
dy nejmocnějším jádrem evropské moci, Svatou říší 
římskou, i okolnost, že je to právě vzor Elišky Pře-
myslovny, který nám unifikuje světskou i církevní, 
tedy materiální a duchovní sféru. Velkou ženu Elišku 

také připomněl jako osobnost, jejíž ideový vzor byl 
i po její smrti jediným a největším příkladem Karlovi 
IV., který učinil na přání již zesnulé matky z Prahy 
ústřední místo tehdejší evropské společnosti a kul-
tury. 
Eliška Přemyslovna vynikla jako moudrý panovník, 
schopný politik, sběratelka ostatků svatých a výtvar-
ného umění, fundátor, ale i jako žena – manželka krá-
le Jana Lucemburského a matka celkem sedmi dětí. 
Mše svaté se dále zúčastnila také celá řada význam-
ných osobností soudobé duchovní, kulturní, vědec-
ké a umělecké společnosti, jako například Dr. Věra 
Blažek z Cách či Monica hraběnka z Bubna – Litic. 
Na závěr vystoupil známý zpěvák a hudebník Mi-
roslav Baldrych se svou písní, k níž složila slova 
spisovatelka Jaroslava Černá, – Poselství Elišky 
Přemyslovny. Výročí královny, která se nebála jít 
vírou, rozumem a srdcem proti světským konvencím 
se naplnilo a je jen na nás, jak s památkou osobnosti 
tak velkorysého formátu naložíme a zda nezapome-
neme…  Dr.�Michaela�Košťálová,�historička

725 let od narození
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Sokol Sydney, australský věstník české komunity

Vzpomínka na Doc. MUDr. Václava Fessla CSc.

Sokol Sydney Věstník Australia píše o knize 
„Ve jméno milosrdenství“ naší členky PhDr. 
Haně Gerzanicové

Tento Věstník vychází v australské Sydney 
jako dvouměsíčník v českém jazyce za-
měřený na život místní komunity, zejména 

pak členů slavného Sokola. Zástupce redakční rady 
pan Bořek Šindler se v něm mimo jiné také zaobírá 
recenzí nové knihy naší členky PhDr. Hany Gerza-
nicové „Ve jménu milosrdenství.“ 
V recenzi zmiňuje pan Bořek Šindler i to, že stránky 
této knihy o milosrdenství byly vytvořeny z iniciati-
vy Plzeňské komendy Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, komtura komendy Chev. 
Václava Voříška.  Také cituje slova paní PhDr. Gerza-
nicové, že sám náš Řád je pro nás vlastně základním 
kamenem budovy milosrdenství, s tímto posláním 
vznikl a v tomto duchu pokračuje stále i v době sou-
časné. 
Pan Bořek Šindler oceňuje,  jak píše vzácná slova 
naší básnířky: „Snažme se odpustit a svět bude 
krásnější.“ A v samotném závěru svojí recenze 

píše: “Uvažme, že sbírka nese titul „Ve jménu 
milosrdenství“. Zamysleme se nad oním titulem 
a poděkujme tomu, komu díky vpravdě náleží 
za šlechetný úmysl a velkorysost  vnuknout naší 
dříve sydneyské a nyní opět plzeňské krajance: 
prosbu za odpuštění a milosrdenství. A dodá-

vá: „Nu, snad ti naši sokolští svatí porozumí, 
že i v sokolském slabikáři zbylo místečko pro 
necvičná témata.“ Zájem o knihu naší členky 
PhDr. Gerzanicové jen umocňuje dosah její po-
ezie, jejích myšlenek a nepřehlédnutelnosti hr-
dosti k češství. JT

Život jako takový přináší i bolestné zprávy. Tou 
je, že 15. listopadu 2016 odešel z našich řad Doc. 
MUDr. Václav Fessl, CSc., vynikající anesteziolog 
a chirurg, zakladatel bakalářského studia ošetřova-
telství při LF UK v Plzni.
Podílel se na založení Hospice sv. Lazara Jeruza-
lémského v Plzni. Jako člen představenstva zde pů-
sobil od roku 1999 do roku 2007. Spolu s prvním 
ředitelem hospice Ing. Václavem Ptákem a Ing. Ji-
řím Lodrem, ředitelem Diecézní Charity v Plzni, se 
podílel na přípravě koncepce hospicové péče. Zde 
také významně působil i Rev. Mgr. Luděk Korpa, 

SChLJ, člen našeho Řádu. Na základě rozhodnutí 
všech těch, kteří připravovali realizaci Hospice, byl 
navržen název Hospic sv. Lazara v Plzni. K názvu 
a k vytvoření kamenného hospice přispěl tehdejší 
kancléř Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Je-
ruzalémského Ing. Josef Kočí, GCLJ.   
Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc, aktivně pracoval 
v České společnosti anesteziologie a resuscitace, byl 
členem zahraniční Společnosti CCM – USA, členem 
prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 
člen akademického Senátu LF UK v Plzni, člen uni-
verzitního akademického senátu Karlovy univerzity 

a mnoha dalších. Velkou péči vždy věnoval vzdělá-
vání sester a přednáškové činnosti na všech odbor-
ných fórech doma i v zahraničí. 
Jeho práce byla oceňována nejen v České repub-
lice, ale i celosvětově. Mimo jiná ocenění v roce 
2010 obdržel z rukou primátora Pečeť města Plzně.
Velmi kladný byl i vztah Doc. MUDr. Václava 
Fessla, CSc, k činnosti naší Plzeňské komendy 
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruza-
lémského, kterou oceňoval zejména ve vztahu 
k Hospici sv. Lazara v Plzni.  
 JT

Ekumenická bohoslužba v Hospici sv. Lazara v Plzni 

Tak jako tradičně se na závěr minulého roku 
uskutečnila ekumenické bohoslužba v Hospici sv. 
Lazara v Plzni pod patronací církví sdružených 
v Ekumenické radě církví, působících v Plzni.
Tuto tradiční bohoslužbu řídil člen naší Plzeňské 
komendy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského otec Igor Bibko, SCHLJ, SCrLJ.

Ten zdůraznil zejména poslání Hospice, palia-
tivní péči, dále vysoce ocenil práci zaměstnanců 
Hospice, dobrovolníků a všech, kteří se o klienty 
Hospice starají. Účastníci bohoslužby s nevšedním 
zájmem vyslechli i slova plzeňského emeritního 
biskupa Františka Radkovského. Ten zdůraznil na 
základě svých životních zkušeností smysl lidské-

ho putování a nutnost jeho konce za přijatelných 
podmínek. 
Ocenění práce Hospice se dostalo i od dalšího na-
šeho člena Plzeňské komendy Vojenského a špitál-
ního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Rev. Luďka 
Korpy, SChLJ, který se rovněž ekumenické boho-
služby v Hospici sv. Lazara zúčastnil. JT

Děti pomáhají
Na�17.�ZŠ�v�Plzni�dokázali�děti,�že�jim�není�lho-
stejný�osud�jiných�dětí.�Poté,�co�v�září�a�následně�
v� listopadu� loňského� roku� zjistily,� že� spolužačky�
Zuzka�a�Lucka�vážně�onemocněly,�začaly�jednat.
Na� schůzce� dětského� parlamentu� navrhly� usku-
tečnit�v�lednu�2017�dobročinnou�sbírku,�do�které�

se�zapojila�nejen�většina�žáků�a�jejich�zákonných�
zástupců,� ale� i� pedagogických� a� ostatních� pra-
covníků� školy.�Výsledek� byl� ohromující.�Vybralo�
se�26.600,-�Kč.
S�penězi�pomohli�i�členové�Plzeňské�komendy�Vo-
jenského�a�špitálního�řádu�sv.�Lazara�Jeruzalém-
ského.� Zejména� zásluhou� Mgr.� Lenky� Korpové,�
členky�Plzeňské�komendy�Vojenského�a�špitálního�

řádu�sv.�Lazara�Jeruzalémského.�Peníze�byly�pře-
dány�zákonným�zástupcům�děvčat�a�všichni�pev-
ně� věříme,� že� jim�finanční�dárek�alespoň� trochu�
usnadní� jejich� nelehkou� životní� situaci.� Držíme�
palce.�

Učitelky�17.�ZŠ�v�Plzni�Mgr.�Marcela�Malafová�
a�Mgr.�Zuzana�Krocová.�
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Hospic sv. Lazara v Plzni má nové rekonstruované prostory

Na konci minulého roku se podařila díky podpoře 
města Plzně rekonstrukce prostorů Hospice sv. La-
zara, zejména v odpočinkové části zimní zahrady 
a také orientačního systému.
O to vše se zasloužila designérka Eva Chmelová, 
která s citem realizovala tento záměr. Nově zre-

konstruované prostory tak zvyšují komfort pro 
klienty Hospice a došlo i k odstranění některých 
ponurejších částí Hospice.
Nově zrekonstruované prostory i orientační systém 
oceňují zejména klienti Hospice, jeho návštěvníci 
i samotní zaměstnanci.

Nově zrekonstruované prostory i samozřejmě pro-
hlédli i členové Plzeňské komendy Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a oce-
nili výborně odvedenou práci uvedené designérky 
Evy Chmelové.
 JT

Ve Stříbře se slavilo

Benefiční koncert pro Hospic 
sv. Lazara v Plzni 

Domov seniorů sv. Jana Pavla II. ve Stříbře 
společně s Plzeňskou komendou Vojen-
ského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruza-

lémského oslavili 5 let úspěšné spolupráce.
Je to už neuvěřitelných pět let co zahájit svoji cha-
ritativní činnost Domov seniorů sv. Jana Pavla II. 
ve Stříbře. Stejně tak dlouhá je i vzájemná spolu-
práce s Plzeňskou komendou Vojenského a špitál-
ního řádu sv. Lazara jeruzalémského, tedy Stříbr-
ské delegace v čele s Ing. Aloisem Veselým, KLJ.
Dne 16. února 2017 uplynulo pět let od zahájení 
charitativní činnosti tohoto Domova pro seniory 
a to byl důvod k oslavě. Úvodního slova se uja-
la ředitelka domova Ing. Teresa Kupcová,  která 
ve svém projevu ocenila spolupráci se Stříbrskou 
delegací Plzeňské komendy Vojenského a špitální-
ho řádu sv. Lazara Jeruzalémského, zejména pak 
v oblasti propagace, pořizování fotografií, videí 
i propagačních letáků.
Mezi vzácné hosty patřil president Diecézní cha-
rity v Plzni, emeritní biskup Mons. František 
Radkovský, ředitel Diecézní charity v Plzni Ing. 
Jiří Lodr, starosta města Stříbra Bc. Karel Lukeš, 
starosta města Kostelce František Trhlík a vedoucí 
Stříbrské delegace Plzeňské komendy Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Ing. 
Alois Veselý, KLJ.
Celou tuto slavnostní akci umocnila i bohoslužba 

vedená emeritním biskupem Mons. Františkem 
Radkovským a postupně dalšími přítomnými du-
chovními. 
Po bohoslužbě následovalo vystoupení hostů, vol-
ná beseda a malé občerstvení. Na závěr této akce 
byla potvrzena další spolupráce mezi Domovem 
seniorů sv. Jana Pavla II. ve Stříbře a Plzeňské 
komendy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského, Stříbrské delegace.

Přejeme do dalších let Domovu seniorů sv. Jana 
Pavla II. ve Stříbře dostatečné materiální zabez-
pečení stále tak vynikající personální obsazení 
a mnoho tvůrčích sil. 
Poděkování patří i spolubratru Ing. Aloisovi Vese-
lému, KLJ, vedoucímu Stříbrské delegace,  za vý-
znamnou pomoc pro Domov seniorů sv. Jana Pavla 
II. ve Stříbře.
 JT

President�Diecézní�charity�v�Plzni,�emeritní�biskup�Mons.�František�Radkovský,�ředitel�Diecézní�
charity�v�Plzni�Ing.�Jiří�Lodr�(v�popředí)�a�vedoucí�Stříbrské�delegace�Plzeňské�komendy�Vojen-
ského�a�špitálního�řádu�sv.�Lazara�Jeruzalémského�Ing.�Alois�Veselý�(stojící)

V sobotu 25. února 2017 se uskutečnil benefiční 
koncert pro Hospic sv. Lazara v Plzni. Koncert 
uspořádal Západní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Plzni a Plzeňská komenda Českého 
velkobailiviku Vojenského a špitálního řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského. Hlavním organizátorem 
byl náš spolubratr Rev. Luděk Korpa, SChLJ, farář 
Západního sboru Českobratrské církve evangelic-
ké v Plzni.
Koncert se konal v krásném prostředí kostela Zá-
padního sboru ČCE v Plzni, kam byl pozván sou-
bor mladých interpretů Ensemble Mathesius, ve 
složení Michaela Bieglerová, barokní fagot a Lu-
káš Michael Vytlačil, barokní flétna a mluvené slo-
vo. Autorem hudby byl Joseph Bodin de Boismor-
tier a mluveného slova Antoine de Saint-Exupéry 
– Malý princ. 

Několik desítek zúčastněných na začátku koncertu 
v kostele přivítal farář sboru spolubratr Luděk Kor-
pa, za Hospic sv. Lazara pak Mgr. Anděla Bednářo-
vá, vedoucí sociálního úseku, psychoterapeutka, pas-
torační asistentka a Viktor Glier z úseku komunikace 
a fundraising. V kostele pak zazněla sváteční hudba 
doplněná mluveným slovem. To vše za interpretace 
uvedených mladých umělců. Jejich vystoupení do-
provázel obdivný potlesk zúčastněných posluchačů.
Na závěr pak organizátoři i účinkující přislíbili, že 
se pokusí z tohoto benefičního koncertu vytvořit 
tradici a to v každoročním vystoupení.
A „sladkou tečkou“ je, že pro Hospic sv. Lazara 
v Plzni bylo vybráno na dobrovolném vstupném 
8.000,- Kč, za což patří dík organizátorům, zejmé-
na ale spolubratru Rev. Luďkovi Korpovi, SCHLJ, 
a oběma interpretům.

Spolubratr�Rev.�Luděk��Korpa,�SCHLJ.�vítá�účast-
níky�benefičního�koncertu�pro�Hospic�sv.�Lazara�
v�Plzni�v�kostele�Západního�sboru�Českobratrské�
církve�evangelické�v�Plzni
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Čas běží jako bláznivý, aneb čtení pod lavicí 

25. výročí Světového dne nemocných.

Jak to spolu souvisí? Je to prosté. Jako člen Pl-
zeňské komendy Vojenského a špitálního řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského jsem se zúčastnil benefič-
ního koncertu pro Hospic sv. Lazara v Plzni. Ten se 
konal v krásném kostele Západního sboru Česko-
bratrské církve evangelické v Plzni. U vchodu do 
kaple jsou položeny různé církevní tiskoviny. Mě 
zaujala malá skládanka s názvem „Dopis začínají-
címu čtenáři bible.“ Neodolal jsem a po zasednutí 
do lavice začal číst. Už jména autora a překladatele 
už byla velmi slibná. Autorem je Eivind Josef Ber-
ggrav, norský luteránský biskup, odpůrce nacismu 
a významná postava ekumenického hnutí. Překla-

datelem pak Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc, 
český psycholog a spisovatel, člen a presbyter 
Českobratrské církve evangelické. Byl to skutečný 
pan profesor, vlídný a laskavý ke svým studentům, 
jehož přednášky jsem měl tu čest navštěvovat.
Tato skládačka ze šesti stránek A5 dokáže přesvěd-
čit čtenáře (bez ohledu na věk) o tom, proč je dob-
ré znát obsah bible, jak je někdy těžké porozumět 
jejímu obsahu, že je třeba trpělivosti, proč je dob-
ré ji konzultovat v kolektivu, znát podmínky kdy 
vznikla, její autory i cestu, kterou bible doputovala 
až k nám. 
Čtení bible nás odpoutává od okolního letícího 

času a ukazuje stálost učení a víry v Pána Boha. 
Vede nás cestou poznání života, naplnění života 
a porozumění sebe samého. Určitě stojí za to na-
hlédnout do této malé skládačky, která byla na-
psána a dokonale přeložena a doplněna s velikým 
lidským nadhledem, láskou a porozuměním k sou-
časnému „udýchanému“ čtenáři. 
Proto se mi vybavil námět písně Karla Gotta:

Čas�letí�jako�bláznivý, 
já�nechytím�ho,�ani�vy, 
tak�zbývá�nám�jen�vzpomínání, 
jež�do�písní�se�skrylo�nám….

Plzeňská komenda Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského si připo-
mněla 25. výročí Světového dne nemocných.

Na pravidelném jour-fixu Plzeňské komendy 
v kostele Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Plzni – Západního sboru dne 1. úno-
ra 2017 si členové Plzeňské komendy Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského připo-
mněli 25. výročí Světového dne nemocných.
Jak zdůraznil velitel komendy Chev. Mgr. Václav 
Voříšek, KCLJ, CMLJ, výročí je vzpomínáno ze-
jména proto, že pod naši patronaci patří Hospic sv. 
Lazara v Plzni, který pomáháme řídit nejen materi-
álně, ale i personálně.

Z historie pak připomněl, že Světový den nemoc-
ných navazuje na událost z 11. února 1858, kdy 
spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve 
skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lour-
des) ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo 
ještě sedmnáctkrát. 
K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od 
té doby velké množství poutníků, mezi nimi vel-
ký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Řada 
z nich pak odchází vyléčena. Tato událost probudi-
la v církvi ještě hlubší zájem o modlitbu a službu 
lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. 
Dále Chev. Mgr. Václav Voříšek, KCLJ, CMLJ, 
vzpomenul slova papeže Jana Pavla II., že tento 
den byl zvolen k oslavě význačné události „Svě-

tového dne nemocných.“ Tento den je velkou 
připomínkou, abychom znovu objevili důležitou 
přítomnost trpících v křesťanském společenství 
a stále více hodnotili jejich cenný přínos. 
Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc 
mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se ale 
člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vy-
hmátnout její hluboký spásonosný význam. 
Na závěr pak Chev. Mgr. Václav Voříšek, KCLJ, 
CMLJ, doplnil slova papeže Františka, že letošní 
Světový den nemocných budeme slavit již po pět-
advacáté, a to pod heslem: Úžas nad tím, co Bůh 
koná: „Veliké věci mi učinil ten, který je moc-
ný…“ (Lk 1,49). 
 JT

6. května 2017 ukončil svou službu v čele 
Melchitské řeckokatolické církve duchovní 
protektor našeho Řádu J. B. Gregorios III. La-
ham, patriarcha Jeruzaléma, Antiochie, Ale-
xandrie a celého Orientu. 

Lazariánský servis – darování tří počítačových kompletů. Je to již naše tradiční pomoc pro zdravotně 
postižené. V tomto případě nám zajistil počítače náš postulant L. Vytlačil, který pracuje v pražské AV. 
Počítače byly vyřazeny z řádného provozu, ale při přípravě k předání bylo zjištěno, že něco chybí. Náš 
postulant je pro připravené předání pak dokompletoval z vlastních prostředků. Spolubratr J. Cýrek se-
hnal zájemce, kterým je společnost starající se o zdravotně postižené. Budou jim sloužit pro profesní 
i zájmovou činnost. 
Tyto akce jsou zajímavé i tím, že se na nich podílí více našich spolubratrů.     Petr�Jílek
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Biskupské svěcení u sv. Markéty

Kostel sv. Jiří byl v neděli 12. března zaplněn do po-
sledního místa a další desítky lidí musely stát. Malá 
obec nedaleko Vysokého Mýta dnes zažila význam-
ný den. Historicky poprvé zdejší kostel navštívil 
královéhradecký biskup, který vedl slavnostní mši 
při příležitosti uložení ostatků české světice, svaté 
Zdislavy z Křižanova z Lemberka.
Vojenskému a špitálnímu řádu sv. Lazara jeruza-
lémského ostatek daroval litoměřický biskup Jan 
Baxant. Strážcem ostatků je velitel Východočeské 
komendy sv. Zdislavy Augustin Karel Andrle Sylor. 
Ten také získání ostatku inicioval a rozhodl, že bude 
trvale uložen v kostele sv. Jiří v Radhošti.
„Před patnácti lety se uvažovalo, že bude kostel 
stržen. Byl v zoufalém stavu. A podívejte se dnes. 
Se synem Richardem jsme před lety iniciovali jeho 
záchranu, na kterou přispěla obec Radhošť a farnost 
Horní Jelení, kterou vede Pater Jan Kunert. O kostel 
dnes pečují děti z tamního dětského domova Mar-
kéta. Chlapci ministrují a děvčata kostel okrašlují. 
K tomu je vedou jejich „rodiče“ manželé Ochovi. 
Pro mnoho lidí je zvlášť v dnešní době důležité mít 
místo, kde mohou rozjímat a kde najdou odpovědi 
na své otázky. Věřící, ale i vedení obce do něho vrá-
tili život a farnost vzkvétá. Rozhodl jsem proto, že 
ostatek uložíme sem. Bude to velká duchovní posila 

nejen pro místní farníky, ale věřím, že 
ostatek pomůže nemocným z širokého 
okolí. Mnoho zázraků, které jsou svaté 
Zdislavě připisovány, církev uznala,“ říká 
Augustin Karel Andrle Sylor.
A velký význam celé události přikládá i sama kato-
lická církev. Mši totiž vedl 25. biskup královéhradec-
ký, Mons. Jan Vokál. Ten vyzdvihl zásluhy světice 

na zakládání špitálů, do nichž i přes své 
společenské postavení docházela a o ne-

mocné se starala. Z Křižanova, rodiště 
světice, přijela i Nila Vodičková, z jejíž inici-

ativy byl v roce 2015 odhalen Zdislavin památník.
http://jihlava.idnes.cz/odhaleni-pamatniku-sva-
te-zdislavy-v-krizanove-flp-/jihlava-zpravy.
aspx?c=A150927_125551_hradec-zpravy_kol  

Ostatek svaté Zdislavy bude trvale uložen 
v Radhošti u Vysokého Mýta

V basilice sv. Markéty v Břevnově se ko-
nala 1. dubna 2017 mimořádná slavnost. 
Starokatolická církev světila nového bis-

kupa. Biskup Dušan Hejbal, který Starokatolickou 
církev vyvedl v roce 1991 do nové aktivity, roz-
šířil její působení a vytvořil z ní jednu z nejplat-
nějších částí Ekumenické rady církví ČR, odešel 
minulý rok do emeritury.  49. synoda, konaná 
v opatství premonstrátů v Želivě 8. dubna 2016, 
zvolila ve třetím kole novým biskupem Pavla Be-
nedikta Stráského, takto civilním povoláním ma-
jora kriminální policie ČR ve Zlíně. Mezinárodní 
biskupská konference Utrechtské unie vzala vol-
bu na vědomí a poté, co zvolený biskup podepsal 
Utrechtské prohlášení o zásadách víry, jej uzna-
la. Zbývalo jeho vysvěcení, kterého se ujal J. E. 
Mons. Dr. Joris Vercammen, arcibiskup utrecht-
ský a předseda Mezinárodní starokatolické bis-
kupské konference, J. E. Dr. Heinz Lederleitner, 
biskup rakouský, a Rt. Reverend Pierre Wahlon, 
biskup Konvokace episkopálních církví v Evropě. 
Eucharistické slavnosti se účastnilo přes 40 bisku-
pů z celého světa. 
První část bohoslužby byla vedena v němčině, 
kromě druhého čtení, které pronesl administrátor 
anglikánské farnosti v Praze  nádhernou angličti-
nou, druhá část bohoslužby, kterou vedl již nový 
biskup,  pak  byla v češtině. Nového biskupa po-
zdravil za Českou biskupskou konferenci biskup 
Mons. Václav Malý, za Ekumenickou radu církví 
emeritní předseda Daniel Fajfr z Církve bratrské 

a za Křesťanskou policejní asociaci mjr. Jiří Ignác 
Lańka, který novému biskupovi předal nárameník 
majora, s poukazem, aby si uvědomoval, že i Deus 
semper maior. Biskupského svěcení se zúčastni-
la delegace našeho Řádu, v níž byli Aleš Bluma, 
GCLJ, Ondřej Farka, KLJ, Michal Šourek, SChLJ 
a postulant Zdeněk Bohdanecký. Celou slavnost 
jako ceremoniář vedl ThDr. Petr Jan Vinš, SChLJ, 

administrátor katedrálního chrámu  
sv. Vavřince Starokatolické církve 
v Praze a generální sekretář ERC. La-
zariáni přejí novému biskupovi mno-
ho síly a dary Ducha svatého v jeho 
episkopálním úřadu. AB

Ing.�Bohdanecký,�Dr.�Vinš,�prof.�Bluma�a�Ing.�Farka�
zastupovali�náš�Řád�na�biskupském�svěcení.
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Dvě postní zastavení u sv. Michala
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Letošní postní období jsme díky našemu po-
stulantovi Lukášovi M. Vytlačilovi obohatili 

dvěma duchovně hudebními zážitky. Prožili jsme 
je v kostele Evangelické církve augsburského vy-
znání sv. Michala v Jirchářích.
3. března jsme se při hudebních nešporách zapo-
slouchali do tónů renesančních protestantských 
skladeb v podání souboru Ensemble Mathesius 
pod vedením Lukáše Vytlačila. 

Kázáním posloužil místní farář Mgr. David  
Jurech. 
5. dubna jsme se zúčastnili bohoslužby s tradiční 
luteránskou liturgií, při níž zazněla kantáta „Wan-
delt in der Liebe“ od Georga Phillippa Telemanna, 
opět v podání Ensemble Mathesius. Celebroval 
a kázal Mgr. Tomáš Matouš Živný, farář ECAV 
z Plzně. Děkujeme za skvělý duchovní i hudební 
zážitek a milou ekumenickou atmosféru. VN

Setkání Národní misijní rady se v dubnu letošního 
roku konalo jako obvykle na Erlebachově chatě 
ve spodní části Špindlerovky za předsednictví 

otce arcibiskupa Graubnera. Jednalo se o výměnu 
zkušeností a o skloubení akcí Charity s ostatními 
organizacemi, zejména však s Papežským misij-

ním dílem. Tyto dvě organizace tam v posledních 
letech převládají, a tak počet účastníků rok od 
roku klesá.    Petr�Jílek

Dne 17. ledna 2017 jsme se zú-
častnili ekumenické bohoslužby 
v kapli sv. Michaela františkánské-
ho kláštera u Panny Marie Sněžné 
v Praze. Bohoslužbě předsedal 
místní farář P. Antonín Klaret 
Dabrowski, OFM. Podíleli se na 

ní duchovní Českobratrské církve 
evangelické, Církve českosloven-
ské husitské, Církve bratrské a 
Evangelické církve metodistické. 
Před obětním stolem stála zeď 
z papírových cihel, která symboli-
zovala rozdělení křesťanů. Nápisy 

na cihlách charakterizovaly příči-
ny tohoto rozdělení. Pýcha, nesná-
šenlivost, předsudky, nedostatek 
lásky, zneužití moci… Jednotliví 
duchovní pak pronášeli modlitby 
za jednotu, odebírali cihly ze zdi a 
postupně je sestavili do tvaru kří-
že. Kristův kříž je to, co nás spo-
juje. V něm je třeba hledat cestu 
k jednotě.
Nelze čekat, že rozdělené křesťa-
ny sjednotí nějaká dohoda hodnos-
tářů a představitelů jednotlivých 
denominací nebo konsensus teolo-
gů. Je třeba začít „zdola“. Setkávat 
se, poznávat se, hledat v lásce to, 
co nás spojuje.
Po bohoslužbě následovalo milé 
neformální setkání ve společen-
ských prostorách kláštera, které 
se protáhlo do pozdních večerních 
hodin. VN

Ekumenická bohoslužba u františkánů


