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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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Redakce Lazariánského Reunionu 

přeje všem našim čtenářům požeh-

naný rok 2018. A i když jsou Vánoce 

dávno za námi, slova otce biskupa 

Dušana Hejbala nás ujišťují, že 

Slovo, které se stalo tělem, je s námi 

v každý okamžik:

Moji drazí sourozenci v Kristu,
proč vlastně slavíme Vánoce? Je to 
tradice, nebo sentiment, vzpomín-
ka na rozzářené oči u stromečků 

našeho vlastního (čím jsme starší, tak jak jinak než 
šťastného) dětství?
Nechme stranou vžitou teorii o předělané pohan-
ské slavnosti, to je ostatně jen jedna z teorií... 
Za to, že slavíme Vánoce, překvapivě může apo-
štol, v jehož interpretaci vánočních událostí chybí 
nejen vůl, osel a ovečky, ale i Betlém a Josef s Ma-
rií. Evangelista Jan. Ten, který ve svém evangeliu 
tohle všechno vynechal. Přitom o tom musel vědět 
hodně, určitě od Ježíšovy matky Marie možná i od 
Ježíše samotného. O událostech kolem jeho naroze-
ní se tehdy určitě hodně mluvilo. Jan se ale později 
profiloval jako výrazný, rozjímavý teolog. „Story“ 
pro něj nebyla tak důležitá jako fakt sám, že Jah-
ve - Hospodin se sklonil k člověku tak skandálním 
způsobem, totiž v jeho tělesnosti, v jeho mase. On 
totiž doslova píše, že „Slovo se stalo masem“. Pro 
Izraelitu totální rouhání. A Jan byl Izraelita. Musel 
to všechno promyslet a vysvětlit. I proto, že jiní 
křesťané by to neunesli. Zrození Mesiáše v těle od-
mítali. Jeho tělo pro ně muselo být jen zdáním, pře-
vlekem pro efekt. Rouškou, kterou samotnou nelze 
brát vážně. A nebyl by to Jan, kterému samotný Je-
žíš se svým smyslem pro humor dal přezdívku Syn 
hromu, aby ho to nerozlítilo. Jak si vůbec někdo 
může dovolit zlehčit zázrak Božího Vtělení!

„Slovo se stalo tělem (doslova masem) a přebý-
valo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy“, tak to píše Jan.

Spasitel zrozený v těle, v lidství. A o to jde, zda 
jsme „spatřili jeho slávu; slávu, jakou má od 
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy!“
Poznali jsme tak, že nejenom lidství Kristovo, ný-
brž lidství každého z
nás je tím, čím se Bůh vyjadřuje. To čteme u otců 
starověké církve, když rozjímají o Božím vtělení 
v Kristu: to, co platí aktuálně o Kristu, platí po-
tencionálně o každém z nás. Boží Slovo vzalo na 
sebe „lidskou přirozenost“, tedy to lidství, které je 
údělem každého z nás. Má na něm účast už tím, že 
je člověkem, tedy ne teprve například svou vírou, 

mravností či dobrými skutky. Každý člověk jako 
člověk - ano, i pohan, 
ateista, nejhorší hříšník - se tak svým lidstvím ur-
čitým způsobem „dotýká“ tajemství Vtělení, má na 
něm účast. Je i pro něho.
Vánoce nás totiž přivádějí k počátkům něčeho 
zvláštního a přitom samozřejmého: k počátku dů-
věrného vztahu člověka k Bohu. Tajemství vtělení 
totiž nemluví jen o skvělosti a laskavosti Boha, ale 
také o ceně člověka. Člověk při vší své hříšnosti 
má takovou cenu, že stojí Bohu za to, aby se spo-
jil s jeho lidstvím, a tak mu otevřel neuvěřitelnou 
perspektivu. Jsme pro něho každý osobně důležitý 
tak, až se z toho točí hlava. Naše důležitost není 
ovšem založena na našem umu, nebo píli, na naší 
neobyčejně zdatnosti, ctnostech a schopnostech. Je 
založena na nepochopitelném ale jasně doloženém 
zájmu Božím o člověka. Proto smíme bez výčitek 
slavit Ježíšovy narozeniny. Kdyby jich nebylo, 
pak i naše vlastní narození by bylo bezvýchod-
ně uzamčeno do beznaděje, stejně jako celá naše 
existence. Nepoznali bychom Krista a nový život, 
který nám nabízí a dává. Vtělené Boží slovo nám 

otevírá dveře našeho vlastního uzamčeného života.  
My bychom někdy rádi zanechali věci totálně lid-
ské - jako je jídlo a pití, barvy a světýlka – vánoč-
ním zvykům a byznysu, a pronikli k tomu, co je ja-
koby opravdu Boží a duchovní. Tak trochu bychom 
se rádi stali anděly a byli skoro jako Bůh. Ale chtít 
být jako Bůh je nebezpečné. A také uvědomme si, 
o čem vánoční evangelium vypráví: ne že se lidé 
stali bohy, nýbrž že Bůh se stal člověkem!
Vánoce prozrazují, že Bůh k nám přišel tak, že vrá-
tit se domů do své vlastní lidské smysly ohromují-
cí slávy může už jen společně se světem a s námi. 
Člověk a Bůh od této chvíle patří nerozlučně 
k sobě. Bůh není projekcí lidských přání a lidského 
strachu na nebesa, ale naopak: člověk je projekcí 
Boží, plodem Božího přání a Boží lásky. Jsme tady, 
protože si to Bůh přál ve své moudrosti a ve své 
lásce. A naše lidství učinil vrcholným tvarem svého 
Slova, svého sebevyjádření. A o tom jsou Vánoce. 
Slavme je, radujme se, a veselme se! 
Přeji Vám, moji drazí, požehnané svátky Božího 
narození a Boží ochranu a blízkost v každém dni 
nového roku 2018 a stále! Váš bratr +Dušan
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Vážení spolubratři,
v návaznosti na uskutečněnou investituru bych se 
rád s Vámi podělil o několik dojmů. S Řádem jsem 
spjat a příznivě mu nakloněn v podstatě již od rané-
ho dětství a rytířské tradice mi tak nebyly cizí díky 
mému otci a strýci, které zcela jistě všichni více či 
měně znáte osobně. Nikdy jsem nepovažoval za sa-

mozřejmost, že bych měl snad navázat na tuto rodin-
nou tradici a ze strany rodiny jsem k tomu nebyl ni-
kterak významně přemlouván. Považoval jsem to za 
možné, a to, že dozrál čas k tomu, abych přijal za své 
zásady a poslání Řádu musím poděkovat hlavně dal-
ším spolubratrům, kteří mě k tomuto rozhodnutí do-
vedli, a uvědomil jsem si, že i já mohu přispět svou 

špetkou k uskutečnění šlechetných cílů, které si Řád 
vytyčil. Samotná investitura byla tou pomyslnou 
třešinkou na dortu, kde jsem toto moje odhodlání 
stvrdil. Děkuji Vám všem zúčastněným za vytvoření 
skvělé atmosféry a přijetí mezi sebe a za tuto příleži-
tost, jak mohu lépe svými možnostmi a schopnostmi 
pomoci bližním a potřebným.                      Beno Ge

Malá vzpomínka na plzeňskou investituru Autorem fotografií je pan 
Vojtěch Kuna, jemuž patří náš dík.
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Předadventní duchovní obnova v rotundě Nalezení svatého Kříže

Románská rotunda Nalezení svatého 
Kříže patří k nejstarším kostelům na 
území Prahy. A právě v této památné 
svatyni jsme se shromáždili 1. prosince 

na samém prahu Adventu, v pátek 34. týdne v me-
zidobí, abychom vyslechli Boží Slovo a slavili 
Eucharistii.
Bohoslužbě předsedal emeritní starokatolický bis-
kup Mgr. Dušan Hejbal. Zazněla čtení ze 7. kapi-
toly Danielova proroctví a z 21. kapitoly Lukášo-
va evangelia. Oba texty spolu s homilií uvádíme 
v příloze tohoto článku. 
Na bohoslužbu navázala pobožnost, kterou připra-
vili naši spolubratři Mgr. Vojtěch Měřička a Mgr. 
Lukáš M. Vytlačil. Rovněž její znění uvádíme 
v příloze. 
Prostor kostela takřka nemohl pojmout počet pří-
tomných. Mile překvapila především účast našich 
členů (Komendy sv. Anežky a Pražské komendy), 
což není až tak úplně běžný jev. Ale v hojném po-
čtu přišli i místní farníci a řada hostí.
Program volně pokračoval do pozdních večerních 
hodin neformálním setkáním ve farním pastorač-
ním centru Communio. Přítomní nečlenové Řádu 
se zajímali o naši činnost. Zodpověděli jsme řadu 
otázek, mnohé se vyjasnilo, navázala se řada kon-
taktů. 
Náš dík patří především otci biskupovi Dušanovi 
a farnosti Nalezení sv. Kříže za milé přijetí. Dále 
oběma autorům duchovní obnovy. A v neposled-
ní řadě všem přítomným za skvělou atmosféru 
a úžasné společenství. 
A díky Bohu! Kéž by nám takových setkání dopřál 
co nejvíce.
� Vladimír�Němec

Biblická čtení a homilie otce biskupa:
Daniel 7, 2-14: Viděl� jsem� v� nočním� vidění,�
hle,� čtyři� nebeské� větry� rozbouřily� Velké� moře.�
A� z�moře� vystoupila� čtyři� veliká� zvířata,� odlišná�
jedno�od�druhého.�První�bylo�jako�lev�a�mělo�orlí�
křídla.� Viděl� jsem,� že� mu� byla� křídla� oškubána,�
bylo� pozvednuto� od� země� a� postaveno� na� nohy�
jako�člověk�a�dáno�mu�lidské�srdce.�Hle,�další�zví-
ře,�druhé,�se�podobalo�medvědu.�Bylo�postaveno�
tváří� k� jedné� straně.�Mělo� v� tlamě�mezi� zuby� tři�
žebra�a�bylo�mu�řečeno:�‚Vstaň�a�hojně�se�nažer�
masa!‘�Potom�jsem�viděl,�hle,�další�zvíře�bylo�jako�
levhart�a�mělo�na�hřbetě�čtyři�ptačí�křídla.�Bylo�
to�zvíře�čtyřhlavé�a�byla�mu�dána�vladařská�moc.�
Potom�jsem�v�nočním�vidění�viděl,�hle,�čtvrté�zví-
ře,�strašné,�příšerné�a�mimořádně�mocné.�
Mělo�veliké� železné� zuby,� žralo�a�drtilo�a� zbytek�
rozšlapávalo� svýma� nohama.� Bylo� odlišné� ode�
všech�předešlých�zvířat�a�mělo�deset�rohů.�Prohlí-
žel�jsem�rohy,�a�hle,�vyrostl�mezi�nimi�další�malý�
roh� a� tři� z� dřívějších� rohů� byly� před� ním� vyvrá-
ceny.� Hle,� na� tom� rohu� byly� oči� jako� oči� lidské�
a�ústa,�která�mluvila�troufale.�Viděl�jsem,�že�byly�
postaveny�stolce�a�že�usedl�Věkovitý.�Jeho�oblek�
byl�bílý�jako�sníh,�vlasy�jeho�hlavy�jako�čistá�vlna,�
jeho� stolec� –� plameny� ohně,� jeho� kola� –� hořící�
oheň.�Řeka�ohnivá�proudila�a�vycházela�od�něho,�
tisíce�tisíců�sloužily�jemu�a�desetitisíce�desetitisíců�

stály�před�ním.�Zasedl�soud�a�byly�otevřeny�knihy.�
Tu�jsem�viděl,�že�pro�ta�troufalá�slova,�která�roh�
mluvil,�viděl�jsem,�že�to�zvíře�bylo�zabito,�jeho�tělo�
zničeno�a�dáno�k�spálení�ohněm.�Zbylým�zvířatům�
odňali�jejich�vladařskou�moc�a�byl�jim�ponechán�
život�do�určité�doby�a�času.�Viděl�jsem�v�nočním�
vidění,�hle,� s�nebeskými�oblaky�přicházel� jakoby�
Syn� člověka;� došel� až� k�Věkovitému,� přivedli� ho�
k� němu.� A� byla� mu� dána� vladařská� moc,� sláva�
a�království,�aby�ho�uctívali�všichni�lidé�různých�
národností�a� jazyků.�Jeho�vladařská�moc� je�moc�
věčná,�která�nepomine,�a� jeho�království�nebude�
zničeno.

Lukáš 21, 23-33: Vypravoval� jim� podobenství:�
„Podívejte�se�na�fíkovník�nebo�na�jiný�strom:�Když�
se�už�zelenají,�sami�víte,�že�léto�je�blízko.�Tak�i�vy,�
až�uvidíte,�že�se�toto�děje,�vězte,�že�je�blízko�krá-
lovství�Boží.�Amen,�pravím�vám,�že�nepomine�toto�
pokolení,�než�se�to�všechno�stane.�Nebe�a�země�po-
minou,�ale�má�slova�nikdy�nepominou.

Křesťanství se za dvě tisíciletí zabydlelo, etablo-
valo v tomto čase a v tomto světě. Biblická čtení 
posledních dní církevního roku nás z této zabyd-
lenosti chtějí vytrhnout. Církev je Boží lid putu-
jící dějinami, je stále v pohybu a nemá zde trvalý 
domov a dynamiku jí dává zvěst o Kristu, který 
přichází. Tam, kde se o druhém příchodu taktně 
mlčí, zmocní se této pravdy sekty. Vzhledem k při-
cházejícímu Kristu a jeho království se církev uka-
zuje ne tolik jako instituce s určitým učením, ale 
jako hlouček těch, kdo očekávají Kristův příchod - 
událost, která přichází do našich dějin a bude i bez 
diskuzí patrná.
Danielovo proroctví je psáno v dramatické době 2. 
stol. před Kristem, kdy je víra v Izraeli ohrožena 
pohanskými mocnostmi, které znázorňují 4 šelmy. 
V prorockém vidění tu vystupuje tajemná posta-
va Syna člověka, v níž byl viděn budoucí Mesiáš. 
A věřící v této době se ptali: Je to konec naší víry? 
Opustil nás Bůh? I my se můžeme podobně ptát: 
Kam spěje svět, který opouští Boha? Kam spěje 
náš národ, který se nehlásí ke svým kořenům? 
Opustil nás Bůh? A prorok nám dává naději stejně 
jako ji vléval tehdy uštvanému lidu: Boží vláda je 
věčná a nepomíjející – byla mu dána moc, sláva 
a království. Nad hektickým děním světa stojí Bůh, 
u něhož je tisíc let jako jeden den.
Tento obraz poslední události dějin je naším ujiště-
ním, že dějiny mají svůj cíl a své naplnění v Božím 
věčném království. Konec církevního roku nám 
připomíná i konec světa.
Není důležité spekulování o konci světa, ale dů-
věra v Ježíšovo slovo. A to je slovo napomenutí 
a naděje. Nejen ten úsek o příchodu Páně, ale celé 
evangelium. Proto dnešní úryvek evangelia vrcho-
lí v té větě: Nebe a země pominou, ale slova má 
nepominou. To „slabé“ Boží slovo je silnější než 
všechno. A spoléhat se na to slovo a řídit se jím, to 
je správná příprava na Kristův příchod.
Křesťané jsou lidé, kteří mají naději. Žijí z naděje. 
Očekávají od Boha absolutní budoucnost. A proto 
nedřímají a nespí, ale snaží se jít Pánu naproti: tím, 

že po něm touží a těší se na něho, a teď zatím s lás-
kou konají, co je třeba.
Křesťané mají být ve světě znamením, že je svět 
povolán ke spáse. I v tomto bodě je evangelium - 
radostná zvěst 
Jednou budeme zcela jistě stát před Božím sou-
dem a celý náš život k tomu směřuje. Ale Ježíš nás 
nepřišel strašit a děsit. Říká, že máme vzít rozum 
do hrsti a jednat podle normální lidské zkušenos-
ti. Nemá smysl hledat v bibli čas či vnější průběh 
krize, které se říká konec světa. Záleží spíš na tom, 
čemu říká bible bdělost nebo také vnímavost vůči 
znamením času. 
Trochu překvapivě Ježíš k pochopení situace po-
užívá podobenství o rašícím fíkovníku. To je ra-
dostný a nadějný obraz – suchý strom má najednou 
listí – blíží se léto a úroda. Děs a hrůza národů, 
padající nebeská tělesa– do toho zeleně (nadějně) 
rašící fíkovník. To všechno zlé kolem nás, je jen 
něčím, co předchází dobré Boží úrodě. I když je to 
zlé, je to jenom dočasné. Nemá nás to deptat, ale 
posilovat v naději na něco lepšího. Víme přeci, že 
Bůh přichází do lidské bídy – snad moc nepřeže-
nu, když řeknu, že čím větší bída, tím větší naděje 
(snad i jistota), že království Boží už je blízko. 
„Podívejte� se� na� fíkovník� a� vězte,� že� Království�
Boží�už�je�blízko.“ V tom zlém okolo sebe se ne-
snažte vyšťourat ještě něco horšího, ale hledejte 
něco nového a nadějného. Hledejte fíkovník. On 
vám pomůže v orientaci. Anebo se sami staňte 
fíkovníkem pro ostatní. Aby nemuseli klesat pod 
tíhou nákladu, který jim byl naložen – ale aby i oni 
ve vás a ve vaší naději zahlédli příznaky přicháze-
jícího království. 
Kristus přišel posilnit naši naději, abychom s veli-
kou vytrvalostí nesli a naplňovali každý svůj den 
a s pevnou vírou očekávali, že Bůh jednou dovrší 
náš život i dějiny celého světa. Evangelium nám sta-
ví před oči vážnost našeho pozemského života, zod-
povědnost za to, jak ho prožijeme, ale zároveň cíl, ke 
kterému směřujeme: a to je dokonalá radost a štěstí.

Přijď, Pane Ježíši! 

Modlitební večer

Rozvržení – 
úvodní modlitba
slovo na začátek
příběh, budování věže, borcení konstrukce
kající žalm
obžaloba a prozření
Závěr
slavný žalm

Úvodní modlitba –
Jsem zde, ticho mě tísní – i samota. Být sám je 
těžké, sám uprostřed lidí, sám ve světě, sám ve 
smrti, sám v hříchu, i mně jsi řekl: Ne vy jste si 
vyvolili mě, ale já vás. Splnil jsem Tvé očekávání? 
Jsem zde, zde je mé srdce. Dej, ať je velké a širo-
ké, aby do sebe pojalo svět. Dej, abych byl cestou, 
jež vede k Tobě. Dnes večer, když všechno mlčí, 
říkám s Tvou pomocí „ANO“.
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V�předvečer�památky�úmrtí�císaře�Karla�IV.�jsme�
se� tradičně� sešli� s� kyticí� k�modlitbě� v� královské�
kryptě� katedrály.� Následovala� zádušní� mše� sv.�
celebrovaná�biskupem�Václavem�Malým,�při�níž�
bylo�pamatováno�také�na�císařovy�poradce,�před-
ně�na�arcibiskupa�Arnošta�z�Pardubic.�A�protože�

před�rokem�tuto�mši�sloužil�kardinál�Miloslav�Vlk,�
vzpomněli�jsme�i�na�něho�(navíc�kaplana�našeho�
Českého�velkobailiviku).�Za�rytířské�řády�jsme�se�
zúčastnili�zástupci�tří�lazariánských�a�jedné�joha-
nitské�komendy.�
� Zdeněk�Bohdanecký

Slovo na začátek – 
Nyní uslyšíme příběh člověka. Příběh může být 
obrazem toho, jak někdy my sami přistupujeme 
k životu. Hledejme sebe v obrazech, v replikách, 
v podobenstvích...

Příběh – 
Dnes je báječný den. Podařilo se mi koupit poze-
mek za městem, nedaleko školy. Je tam les a ně-
jaká maringotka. Děti ze školy si tam chodívaly 
hrát. Konečně mi ho město prodalo. Aha, já jsem 
zapomněl, co jsem vám chtěl říct. Našel jsem totiž 
smysl života. Chci budovat věž. Ten pozemek se 
vykácí, začistí. Já tam chci stavět věž. 
A já ji tam taky postavím.
Je to tu. Včera byl dokácen poslední strom. Pár 
bezdomovců v maringotce, ale tak to přeci nehraje 
roli. A děti mají hřiště ve škole. Dneska ráno při-
jely první buldozery. Srovnávají zem a začíná se 
stavět. Bude to moje věž a já ji budu stavět. Já ji 
zaplatil a budu stavět. Jen ať všichni vidí. 
Já postavím věž. 
Abyste si ale nemysleli, že jsem sobec. Nejsem. 
Každou neděli chodím do kostela. A stejně vyzná-
vám víru a modlím se „otčenáše“. Jak? No přeci 
jako všichni ostatní:
Otče můj, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno mé. Přijď království mé. 
Buď vůle má jako v nebi tak i na zemi.
Chléb můj vezdejší mi dej dnes.
Odpuštění nepotřebuji, já také neodpouštím.

Neuveď druhé v pokušení mého majetku,
ale zbav mně všeho zlého.
neboť mé je království i moc i sláva navěky.
Cože? Vy se to modlíte jinak? Ale neříkejte... 
Tak je to tady. Stavíme. První okruh, druhý okruh, 
třetí vrstva tvárnic... Už je vidět z vrcholu na ho-
rizont. Už jsme se zvedli ze země od „obyčejných 
lidí“. Za chvíli budeme v mracích. Nikdo mě neza-
staví, protože já buduji tuhle věž a je to moje věž. 
No vida, už je až k nebesům. 
Tamhle...
Tamhle se něco nějak... Jedna cihla je nějak nakři-
vo... Tamhle druhá. Co to tam praská, nějak se to 
hýbe, naklání, boří, pane Bože, co mi to dopouš-
tíš?! Věž se řítí, pomozte mi!

Kající žalm
Obžaloba a prozření – 
Je po všem. Věž spadla. Prostě se zřítila. Ale proč? 
Vždyť jsem ji stavěl proto, aby se ostatní mohli 
potěšit pohledem na ni. A modlil jsem se každou 
neděli k Bohu jako ostatní...
Ty mě slyšíš, viď? Možná... Možná jsem se ne-
modlil tak docela k Bohu, jako spíš sám k sobě. 
Možná jsem se k Tobě měl modlit trochu jinak.
Zpěv
Pane můj, ty mi tím vším chceš něco říct, viď? 
Možná nejsem tak báječný učedník, jak jsem si 
myslel. Asi ani ta nedělní povinnost není to pravé... 
Co pro mě vlastně znamenáš? Co to znamená, že 
jsi mým Bohem? Co říkáš?

Já�jsem�světlo,�
vy�je�nevidíte.
Já�jsem�cesta,
�vy�po�ní�nejdete.
Já�jsem�pravda,�
vy�mě�nehledáte.
Já�jsem�život,
vy�mě�nechcete.
Já�jdu�před�vámi,�
vy�za�mnou�nejdete.
Já�jsem�váš�Bůh,�
vy�se�ke�mně�nemodlíte. 

No ano! Odpovědi jsem měl celou tu dobu před 
sebou. Jenom jsem je neviděl, protože jsem si 
zkrátka nepotřeboval klást otázky. Ne ve mě, ale 
v Tobě je moje víra. Ne ve mě, ale v Tobě je moje 
naděje. Ne ve mě, ale v Tobě je moje láska. To 
je tvým evangeliem. Nezáleží na tom, jestli stojí 
věž, ale jestli nás Ty miluješ. A my někdy radši 
stavíme věže, než bychom se otevřeli Tobě. Vzdá-
vám Ti díky, můj pane, že jsi mi dal takovou lek-
ci. Vzdávám Ti díky, že jsi dal prozřít ze sobec- 
tví. 
Dej nám Otče, bratrskou lásku, abychom se všich-
ni navzájem uznávali a ctili jako praví bratři a se-
stry a tebe, našeho Otce, prosili za všechny a za 
každého jako dítě, které prosí otce za druhé dítě. 
Dej, ať nikdo z nás nehledá svůj osobní prospěch, 
ani nezapomíná na druhé, ale osvoboď nás od ne-
návisti, závisti a nesvornosti a dej, abychom se 
jako pracé děti Boží navzájem milovali a svorně 
říkali – ne „otče můj“, ale „Otče náš“.
Otče�náš,�jenž�jsi�na�nebesích,
posvěť�se�jméno�Tvé,�buď�království�Tvé,
buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi,
chléb� náš� vezdejší� dej� nám� dnes� a� odpusť� nám�
naše�viny,
jako�i�my�odpouštíme�našim�viníkům,
a�neuveď�nás�v�pokušení,�ale�zbav�nás�od�zlého,
neboť�tvé�je�království�i�moc�i�sláva�navěky.

Závěr – 
Závěrem nechť zazní radostný žalm, opěvující 
Boží sílu a moudrost. 
Bože vzplanutí a proměny, kdo se dívá na Tebe, 
dívá se dopředu. Ty jsi před námi. Dej, ať v Tvé 
přítomnosti objevujeme možnosti budoucnosti 
a pomoz nám, abychom Tu budoucnost proměňo-
vali ve skutečnost. 
Radostný žalm

Mše na památku                                                 Karla IV. v katedrále
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U příležitosti svátku sv. Lazara, patrona 
našeho Řádu, se členové komendy sv. 
Zdislavy z Lemberka sešli 16. 12. 2017 

s laskavým svolením pana Petra Dujky, potomka 
slavného rodu Bubna-Litic, na renesančním zámku 
v Doudlebách nad Orlicí. Na letošním setkání – řá-
dovém dni, které se již tradičně odehrálo v prosto-
rách tohoto sídla, jsme měli tu čest přivítat vzácné 
hosty z Pražské komendy cfr. Váchu cfr.  Jílka 
a z Komendy sv. Anežky České cfr. Bohdanecké-
ho, kteří nám svou milou přítomností vraceli naši 
účast na pražském benefičním koncertě. Stejně 
vzácní nám byli další hosté, jako cfr. Filip z Bavor-
ské komendy Německého převorství, a dále pletař-
ky obvazů pro malomocné - členky klubu seniorů 
a Oblastního spolku červeného kříže z Vysokého 
Mýta, a paní Zezulková z Vamberka. 
V úvodní části setkání velitel komendy Dr. Augus-
tin Andrle-Sylor poděkoval všem členům komen-
dy za jejich práci a připomněl povýšení mnohých 
z nich na investituře v Plzni. Taktéž shrnul celoroč-
ní činnost a vyzdvihl významný podíl komendy na 
společném řádovém díle, přičemž vyslovil návrh 
společných akcí komendy na příští rok. Následně 
jednotliví členové krátce pohovořili o své práci pro 
Řád.  Slovo si vzali též i přítomní hosté, kteří nás 
seznámili se svými řádovými aktivity. 
Posléze se členové komendy včetně hostů odebrali 
do zámecké kaple k řádové mši, kterou celebroval 
kaplan naší komendy cfr. P. Jan Kunert. Ve svém 
kázání připomněl svátek našeho patrona a naději 

v narození Krista, taktéž vzpomenul potřebu bilan-
cování a s tím související svátost smíření - zpyto-
vání svědomí, co jsme udělali dobře a co se případ-
ně nepovedlo, tudíž je třeba napravit.  Slavnostní 
bohoslužbu doprovodil zpěvem liturgických písní 
a hrou na historické harmonium varhaník farnosti 
Vamberk pan Berger, sympatizant řádu.  Po boho-
službě následovala prohlídka zámku, při níž nás 
správce pan Petr Dujka seznámil s historií sídla 
a rodu svých předků, taktéž s novinkami v expo-
zici. 

Po prohlídce zámku následoval společný oběd jenž 
přešel v posezení při sklence vína, zpříjemněného 
zpěvem koled dětí ze Soukromého dětského do-
mova z Radhoště, které se jsou se svými „rodiči“, 
manžely Ochovými, pravidelnými hosty našich 
řádových dnů.  Vánoční atmosféru okořenil svým 
vtipem pan Václav Faltus, imitátor a humorista 
z nedalekého Kyšperka-Letohradu.  Co dodat zá-
věrem, Bůh žehnej všem lidem dobré vůle a po-
kojné Vánoce všem. V nového roce 2018 hodně 
zdraví a štěstí. Milan�Volf

Řádový den komendy sv. Zdislavy z Lemberka

Tak jako každý rok i letos se uskutečnila oslava svát-
ku našeho patrona, která je zároveň jakousi „vánoční 
besídkou“, v klášteře augustiniánů na Malé Straně. 
18. prosince se tu společně shromáždili členové 
obou pražských komend k slavení mše svaté a k ná-
slednému neformálnímu setkání. Bohoslužbě v kapli 
svaté Doroty předsedal otec Juan Provecho, OSA. 
V refektáři kláštera pak jsme pak pohovořili nad 
sklenicí vína do pozdních večerních hodin. Rádi 
jsme mezi námi přivítali milého hosta, emeritního 
starokatolického biskupa J. E. Mgr. Dušana Hejba-
la. Hovořilo se o naší činnosti a plánech na příští 
rok. Samozřejmě zbyl čas i na nepracovní témata. 

Vladimír�Němec

Řádový den v Praze

Sdělení herolda
Na�základě�splnění�podmínek�pro�získání�erbu�po-
dle� Heraldického� řádu� Českého� velkobailiviku� ,�
rozhodl�velkopřevor�J.�E.��PhDr.�Ludvík�hrabě�Bel-
credi,�KCLJ-J,�o�udělení�erbu�podle�cti�pro�chev.�
PhDr.�Filipa�Dostála,�KLJ.
Blason:
Na� modrém� štítě� horní� část� čtyřhranné� stříbrné�
věže,�rostoucí�z�paty�štítu.�Na�vrcholku�věže�mezi�
dvěma�stínkami�cimbuří�rostoucí�postava�dvanác-

tiletého�Ježíše�v�bílé�říze�se�zlatou�svatozáří,�který�
před�sebe�na�stěnu�věže�pokládá�zlaté�slunce,�jež�
má� v� ústech� umístěn� polos� slunečních� hodin,� je-
jichž�hodinové�rysky�jsou�vyryty�na�stěně�věže.�
Nad�znakem�kolčí�helm�s�točenicí,�ze�které�splýva-
jí�modrá,� stříbrně�podšitá�přikryvadla.�V�klenotu�
slunce� s� polosem� jako� ve� štítě� položené�na� třech�
pštrosích�perech�
(prostřední�modré,�krajní�stříbrná).�Pod�štítem�de-
viza�Salus�animarum�suprema�lex�(stříbrné� litery�
na�modré,�stříbrně�podšité�stuze).�   
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Poutní mše svatá                                                 ke cti sv. Anežky

Uplynulý rok 2017 byl u nás co do vý-
ročí tak trochu ve stínu předchozích 
dvou let. Rok 2015 byl rokem Mistra 
Jana Husa, rok 2016 rokem Karla IV. 

A tak jen menší část naší společnosti zaznamena-
la skutečnost, že 31. října 2017 uplynulo 500 let 
od chvíle, kdy zbožný a učený augustinián doktor 
Martin Luther vyvěsil na dveře kostela ve Witten-
bergu 95 tezí, požadujících nápravu poměrů v teh-
dejší církvi. Toto datum se pokládá za počátek ev-
ropské a světové reformace. U nás si ho připomněli 
především křesťané těch denominací, které se hlásí 
k Lutherovu odkazu. A kromě zdařilého dokumen-
tu České televize vyšlo i několik zajímavých pub-
likací. Na tomto místě uvádíme jednu z nich, která 
vyšla pod názvem „Západ a jeho víra“. Jejím auto-
rem je současný historik a římskokatolický teolog 

docent PhDr. Tomáš Petráček, PhD 
et ThD, kanovník Kolegiátní kapituly 
Všech svatých.
Výročí pěti set let od počátku reforma-
ce je příležitostí nabídnout velkorysý pohled 
na příběh novověkého a moderního křesťanství, 
nakolik byl určen právě epochálními nábožen-
skými událostmi 16. století. Autor v prvních třech 
„tezích“ rozebírá stav západního křesťanstva oko-
lo roku 1500, důvody revolty Martina Luthera 
a jeho úspěchu a rovněž otázku, zda byla šance 
na zabránění rozdělení církve. Koriguje přitom 
řadu často samozřejmě sdílených klišé. Těžiště 
knihy leží však v dalších pěti kapitolách-tezích. 
V nich rozebírá paradoxní a dalekosáhlé dopady 
Lutherovy reformace na západní křesťanství jako 
celek: Prohloubené pokřesťanštění společnosti, ale 
zničení dobrého jména náboženství a vzájemným 
vymezováním deformovaný vývoj všech větví zá-
padního křesťanství; vytvoření dokonalejší církev-
ní organizace, provázené však ztrátou schopnosti 

utvářet jednotný hodnotový rámec a vnášet civi-
lizační impulsy do západní společnosti; narušení 
vztahu mezi náboženstvím a vědou; jednostranné 
vychýlení rovnováhy mezi státem a církvemi; chá-
pání náboženské nenávisti jako ctnosti a součásti 
vlastní konfesní identity atd. Kniha má svým cha-
rakterem široký přesah, není zbytečným pokusem 
o rekapitulaci vzniku a povahy konfesijních střetů. 
Spíše nabízí socio-kulturologickou esej psanou 
z této perspektivy a představuje možnost, jak pro-
myslet a pochopit historické kořeny současného 

vývoje západní společnosti a jejího 
vztahu k církvím a náboženství. 

Díky předmluvě biskupa 
Václava Malého a obsáh-
lému doslovu profesora 
Karla Skalického se 
k fenoménu reformace 
vyslovují tři generace 
českých katolických in-

telektuálů.
� redakce

500 let reformace

Členové�našeho�Řádu�se�zúčastnili�slavnostní�
bohoslužby�k�500.�výročí�reformace�v�kostele�
sv.�Michala�v�Praze.

Svatá Anežka byla v mnoha směrech úžas-
ná žena. Její život byl pozoruhodný a zcela 
jistě nemůžeme říct „nenápadný“. Anežka 

byla energická, krásná žena, která porozuměla 
slovu „vydání se Bohu“ a jejíž dílo nedokážeme 
řádně pojmout ani dnes. Nechci ale psát o jejím 
díle a životě, to přenechám dějepiscům. Dovolte 
mi pár slov k proběhlé mši svaté v pražské kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.Večer 13. 11. byl 
chladný a deštivý. Přesto se nás v katedrále sešlo 
poměrně hodně. Příslušníci mužských i ženských 
řádů a kongregací, rytíři i dámy, pomocníci i dob-
rovolníci; Křížovníci, Maltézští, Svatolazarští, Bo-
romejky, Sant’Egidio a mnoho dalších… Profesor 
Petr Piťha v kázání hovořil o službě, která není 
vždy radostnou, snadnou či „voňavou“, ale o prá-
ci, která je s trpícími lidmi – práci vyčerpávající, 
těžkou a často bez jakéhokoliv uznání. V takové 

službě se nedá být bez víry, bez toho, aniž bychom 
se dokázali vydat a věřit, že Hospodin je s námi…
Vůbec rozměr služby, která se dnes skloňuje, je 
určitým smutným paradoxem – nejen lidé, kte-
ří potřebují pomoc, ale také lidé, kteří se službě 
těmto potřebným věnují, stojí často na okraji spo-
lečenského zájmu. Zdravotní sestry, ošetřovatelky, 
pečovatelky, osobní asistenti, sociální pracovníci 

a pracovníci přímé péče, streetworkeři, preventisté 
a další pracovníci „prvního kontaktu“… Většinová 
společnost, systémově se zabývající zcela jinými 
tématy, jen mávne rukou: „Já bych tuhle práci ne-
mohl dělat“…
A právě proto děkuji za tuto bohoslužbu všem, kdo 
vážili cestu i čas, aby se mohli účastnit. Děkuji za 
její uspořádání, neboť takové setkání může ukázat, 
že „pomáhat je normální“. Může ukázat, že ještě 
chodí po světě lidé, kteří když se ráno podívají do 
zrcadla, nevidí jen sami sebe, ale v zrcadle vidí zá-
stup těch, kterým se jdou prostřednictvím služby 
vydat… A že se stojí za to starat o ty, kdo se sta-
rají o druhé.Příjemnou tečkou a finesou pak bylo 
následné agapé v arcibiskupském paláci, kde jsme 
vytvořili krásné společenství… Tolik řádů a chari-
smat pohromadě, tolik služebných společenství… 
Tolik života pro druhé. Vojtěch�Měřička
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Koncert pro Hospic sv. Hedviky Darování PC techniky

V�galerii�České�spořitelny�v�Rytířské�ulici�v�Praze�
lze�ještě�v�únoru�shlédnout�expozici,�která�prezen-
tuje�vládu�naší�významné�panovnice.

K�významným�aktivitám�Plzeňské�komendy�patří�i�vydavatelská�činnost.�V�roce�2017�vyšly�tyto�dvě�publi-
kace,�které�jsou�k�dispozici�u�Mgr.�Václava�Voříška,�KCLJ.�Velká�rada�a�redakce�LR�děkuje�našim��plzeň-
ským�bratřím�za�jejich�publikační�činnost,�která�přispívá�ke�zviditelnění�aktivit�našeho�Řádu.

Náš spolubratr Mgr. Lukáš Michael Vytlačil pokračuje v tradici benefičních koncertů. 15. prosince zahrál 
v kostele svatého Floriána v Kladně. Výtěžek věnoval místnímu Hospici svaté Hedviky. 
 redakce

Již poněkolikáté náš Lazariánský servis z. s. ob-
daroval použitou PC technikou potřebné. Ten-
tokrát přišel 25. 1. 2018 na řadu opět zapsaný 
spolek poTom, který provozuje chráněné byd-
lení pro mentálně postižené. 
PC komplet zajistil chev. Petr Jílek, KCLJ. Po-
dílel i na jeho opravě z vlastních zdrojů. Celou 
akci po logistické stránce zajistil Jan Cýrek, 
MLJ. Do budoucna plánujeme v obdarovávání 
použitou PC technikou potřebným zájemcům 
pokračovat. 
Prosíme každého, kdo vyřazuje nějakou elek-
troniku, aby nás informoval. Najdeme pro ni 
využití. Jan�Cýrek

Velká rada schválila výši členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 2 900,- Kč. Příspěvky plaťte bezhoto-
vostním převodem na řádový účet: 254 939 165/0300. Do poznámky k platbě uvede plátce celé jméno čle-
na, název komendy jejíž je členem a dále „členský příspěvek 2018“. Variabilním symbolem je členské číslo. 
Bankovní účet je mimo jiné uveden i na webových stránkách Řádu: http://www.st-lazarus.cz/kontakty/
Termín úhrady členských příspěvků je do konce února 2018. Ti členové Řádu, kteří neuhradí včas členský 
příspěvek, budou administrativně na národní i mezinárodní úrovni zařazeni mezi neaktivní členy.

Členské příspěvky 2018
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Statistika členů dle hodností

1 MLJ (m) 17
 MLJ (f) 10
2 OLJ (m)   7
 OLJ (f)   5
 AChLJ   5
3 CLJ (m)   5
 CLJ (f)   4
 ChLJ   2
4 KLJ 16
 DLJ   0
 SChLJ   7
5 KCLJ   6
 DCLJ   0
 CCLJ   0
6 GCLJ (m)   2
 GCLJ (f)   0
 EGCLJ   1
Počet kapitulářů 32

Aktuální�statistiku�členů�
Velkobailiviku�zpracoval�náš�
generální�sekretář�PhDr.�
Filip�Dostál,�KLJ.�Jmenný�
seznam�členů�je�neveřejný�
a�je�k�dispozici�pouze�našim�
členům.

Brněnská 10
Olomoucká   5
Prostějovská   9
Karlovarská   9
Plzeňská 15
Pražská   9
Sv. Anežky 13
Sv. Zdislavy 12
Českobudějovická   5

Aktuální statistika členů Českého velkobailiviku

17

13

9
15

9

9

5

105

12

10

7

5 5 5
4

2

16

7
6

2 10 0 0 0

Počet členů v komendách


