
Využívám této příležitosti k vyjádření své vděč-
nosti za důvěru, kterou jste mi projevili vol-
bou, abych v budoucnosti vedl náš Řád. Ge-
nerální kapitula v Madridu byla neuvěřitelně 
úspěšná a já oceňuji důvěru všech našich čle-
nů, kterou prokázalo vaše hlasování a podpora. 
Nedávno jsem navštívil Velkopřevorství Austrá-
lie a Nového Zélandu a byl jsem velmi potěšen 
tím, jak tam všechno dobře funguje a jejich charitativ-
ní činností. Mým letošním záměrem bude navštívit 
co nejvíce zemí a osobně se seznámit s hlavami juris-
dikci a s členy Řádu, abychom se co nejvíce sblížili. 
Moje vize je zpočátku se zaměřit na zlepšení všech 
aspektů komunikace v Řádu a implementovat efek-
tivní komunikační platformu s vyspělými a dy-
namickými webovými stránkami a dostatečným 
systémem financování. Můj tým pečlivě pracuje na 
novém systému a konečný termín jeho zprovozně-
ní bude brzy oznámen. Vylepšení komunikace má 
moji plnou pozornost a je mou nejvyšší prioritou. 
Mojí další výchozí prioritou je nábor nových 
členů, zejména mladších. Sestavil jsem tým 
mladších, velmi dynamických a dopředu myslí-
cích členů, jejichž úkolem je přilákat talentova-
né nové členy. Teď máme ideální čas, abychom 
do Řádu přivedli mladší generaci při respek-
tování moudrosti a institucionálních znalostí 
těch, kdo dosud sloužili ve vedoucích pozicích. 
Velmi nás těší, že byla revitalizována Duchov-
ní poradní rada Řádu a setká se v létě v Londýně 
s našim církevním velkopřevorem, monsigno-
rem Michelem Pennisim. Usiluje se o zlepšení 
duchovních aktivit Řádu pro všechny naše členy. 
Bylo skvělé se setkat s mnohými z vás v Madridu. 
Jsem odhodlán navštívit všechny jurisdikce, ať už 
při investiturách nebo při jiné událostech. Těším se 
na spolupráci s vámi všemi v příštích letech.

Francisco de Borbón von Hardenberg
50. velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého 

Lazara Jeruzalémského.
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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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Arcidiecézní pouť na kříd-
lech pomoci na Svaté Hoře 
u Příbrami byla význam-
nou a krásnou událostí pro 
církev, poutníky, charita-
tivní organizace i nemocné 

a všechny potřebné. Otec Góra, pod jehož tak-
tovkou pouť probíhala, neskrýval radost nad po-
čtem poutníků, organizací i radostnou duchovní 
atmosférou (ke které sám významně přispěl). 
Myšlenka spojení vnějšího světa „zdravých“, 
často skrývaného „vnitřního“ světa nemocných 
a takřka neznámého světa pomáhajících je sta-
rá jako církev sama, avšak v poslední době vy-
chází najevo, jak moc jsou tyto světy oddělené 
a zároveň jak mnoho spolu souvisí. Otec Góra 
zdůraznil již v úvodním slově, že skrze Krista 
nacházíme vzájemný vztah mezi trpícími a těmi, 
kteří se o ně pečují. A to vztah natolik silný, že 
nemocní potřebují pečující a pečující zase po-
třebují nemocné. Rovněž o pečující je třeba se 
starat, neboť role se mohou snadno obrátit, jak 
se nám v praxi stává. Pokud onemocní pečující, 
co zmůžou ti, co jsou odkázáni na péči druhých?  
Díky usilovné přípravě koordinační skupiny 
a skvělé práci spolubratra Lukáše Vytlačila jsme 
mohli naši činnost zprostředkovat prostřednic-
tvím letáků, roll-upu a dalších tiskovin. Vzác-
ný čas všech zúčastněných, který byl věnován 
přípravě, se mnohokrát vrátil v profesionální 
reprezentaci, velmi příjemné bratrské atmosféře 
a vzájemné radosti z dobrého díla k Boží slávě.
Náš řád reprezentovala osmičlenná delegace 
a byli jsme tak jednou z nejlépe zastoupených 
organizací, byť vzhledem k času a místu konání 

mohlo být zastoupení početnější. Po úvodních 
slovech a první části koncertu dívčího sboru Pu-
ella Cantates jsme se účastnili poutní bohosluž-
by, celebrované J. Em. kardinálem Dominikem 
Dukou, OP. V kázání otec Dominik vyzdvihl roli 
nemoci v životě člověka nikoliv jako „trestu za 
hříchy“ (jak vyvrací již Ježíš), ale jako jakési 
„upozornění“, že něco není v našem životě po-
řádku. A právě v hledání a rozjímání, ke které-
mu nás vede 52. kapitola Izajáše, nám dává onu 
odpověď, jíž je onen vztah k bližním jakožto 
k trpícímu Kristu: „Neměl podoby ani krásy, 
aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom 
po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, 
muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si 
lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.“ 
V rámci obětního průvodu byly rovněž přineseny 
svíce, nesoucí loga jednotlivých pomáhajících 
organizací.   
Po bohoslužbě následoval oběd, po kterém se 
opět zdi svatohorské svatyně rozezněly nádher-
nými hlasy dívčího sboru. Poté přišla na řadu 
prezentace organizací, kde důstojně hovořil spo-
lubratr kancléř Ondřej Farka. Své místo našel 
i benefiční prodej nádherných grafik - pragen-
sií spolubratra Michala Vondráčka s výtěžkem 
11.000,-Kč, které budou použity na řádová díla.
Pouť byla silným zážitkem, radostným společen-
stvím i ukázkou, že pokud nepodceníme přípra-
vu a modlitbu, dílo bude požehnané. A jak pra-
vil svatý Ignác z Loyoly – „Pracuj tak, jako by 
všechno záleželo na tobě, ale modli se tak, jako 
by všechno záleželo na Bohu.“ Atavis et armis!

Vojtěch Měřička

Pouť na křídlech pomoci

Dopis Velmistra
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Svatojánské slavnosti Navalis byly letos 
v Praze velkolepé, úctyhodné procesí šlo 
z Hradčan na Karlův most. Kdo neměl tu 
čest se procesí  zúčastnit, mohl shlédnout 
vodní slavnosti na řece či jen vidět záznam 
v televizi.

Svatý Jan Nepomucký, nejznámnější český 
světec  (jeho sochy jsou i v Korutanech) 
a patron lidí od vody, se dočkal oslav po celé 

zemi.   Jednou z těch méně známých, o níž jsme se 
na stránkách Reunionu loni zmiňovali, je tzv. Pot-
štejnská pouť ve východočeském Potštejně , která 
se slaví již od 18. století.  Její „sestra“ Kopečková 
pouť  je pořádána v rozmezí týdne v nedalekém Le-
tohradě (Kyšperku).  Tradice obou poutí je dlouhá  
a známá v Královehradeckém i Pardubickém kraji.  
Nejznámnější je světská forma obou poutí, které 
se každoročně účastní tisíce lidí z širokého okolí. 
Světskou tvář poutí nesly na svých bedrech i přes 
léta totality obecní úřády a poutě se stávaly cílem 
celých rodin i skupin mládeže. Duchovní část pouti 
však stála vždy více než v pozadí. Doba se změnila 
a Potštejnská pouť  je již druhé desetiletí  doplňo-
vána procesím křížové cesty na 
zdejší hrad, do kaple sv. Jana 
Nepomuckého.  Této duchovní 
části Potštejnské pouti se též již 
třetím rokem účastní členové 
Komendy sv. Zdislavy z Lem-
berka, což správce farnosti 
ThDr. Pawel Nowatkowski  ni-
kdy nezapomene připomenout. 
V letošním roce věhlas této 
pouti překročil hranice regionu. 
Všimli si jej tvůrci televizního 
pořadu Folklorika, díl Naše 
pouť. Proto dne 22.5.2018 vy-
šel průvod věřících od kostela 
sv. Vavřince doprovázen štá-
bem České televize.  Z ranního 
oparu vystoupala z městečka 
asi dvacítka poutníků s mod-
litami podél křížové cesty až 
na Kalvárii za druhou hradní 

bránou. Posléze došli až do srdce hradu, kde byla 
sloužena mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého. 
Účast na mši byla i letos  hojnější než účast na kří-
žové cestě. Po návratu čtyř až pěti desítek poutníků 
bylo městečko již plné tisíců návštěvníků světské 
části pouti.   Zbylo tedy jen osvěžit se u místních 
stánkařů a před polednem začala slavnostní poutní 
mše v kostele sv. Vavřince, kterou  sloužil již tradič-
ně  generální vikář královehradecké diecéze Mons. 
Josef Socha. Jeho kázání chytlo za srdce snad všech-
ny přítomné a je velká škoda, že tuto mši již televizní 
štáb nezaznamenal. Hovořil mimo jiné o žití v prav-
dě.  Řeči o tom, že jsme společností ateistickou jsou 
mylné. Každý z nás věří v Něco, ale jen někteří z nás 
věří v jediného  Boha. Jiní tu cestu k němu složitě 
hledají přes různé sekty, polyteistická náboženství 
apod.  Nicméně, když se vydáváme na cestu posled-
ní, cestu k Bohu nalézá každý z nás. Mons. Socha 
též hovořil o informační záplavě, kterou jsme obklo-
pováni, a jen nemnozí z nás se v ní s chladnou hla-
vou orientují.  Množství informací nás činí otupělý-
mi k neštěstí, které se dnes a denně kolem nás doma 
i v zahraničí děje.  Jsme diváky, sledujeme v televizi 
válku v přímém přenosu, sledujeme filmy plné ná-

silí a připadá nám to normální. 
Ono množství informací a ne-
ochota či nechuť přemýšlet 
o nich a o pravdě nás nutí plout 
po povrchu té záplavy. Nutí nás 
nežít životy v pravdě.  Vyslovil 
mnoho pravdivých vět a kostel 
ani nedutal. Jak poznamenal 
některý z návštěvníků, byla to 
řeč hodná státníka a lidi na ni 
budou vzpomínat. Závěr pouti 
oslavili členové komendy  ne-
formálně v kavárně barokního 
zámku manželů Nováčkových.  
Věřme, že s pomocí Boží se 
budeme moci v příštím roce 
ve zdraví této pouti zúčastnit 
ještě v hojnějším počtu než 
letos, že onen televizní pořad 
osmělí další bloudící a vydají 
se s námi na cestu.  Milan Volf

Svatojánská pouť v Potštejně

Každoročně probíhá v kostelech po celé repub-
lice Noc kostelů, která je mimo jiné také zname-
ním živé spolupráce křesťanských církví. Ta le-
tošní byla v duchu biblického verše z 1 Pa 9:27: 
„Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…” 
a zapojila se do ní také Jihočeská komenda ve 
spolupráci s Církví československou husitskou 
v Prachaticích. 
Dopoledne byla v pro děti z prachatických škol 
a školek zpřístupněna farní zahrada, kde fun-
guje komunitní centrum pojmenované po sv. 
Františkovi z Assisi. Zde mohou návštěvníci 
v tichosti pobýt, meditovat a zapomenout na 
ruch všedního dne a při tom se pokochat volié-
rami s exotickými ptáky, jezírkem, nebo želvím 
“výběhem”.
K večeru   byla veřejnosti zpřístupněna Hu-
sova kaple, kde proběhl doprovodný program.  
Nejdříve vystoupila skupina židovských   tanců 
Lechajim   a poté velitel Jihočeské komendy 
Řádu cfr. Miroslav Kůzl popovídal o historii 
a struktuře Řádu. Cfr. Vojtech Pekárik, duchov-
ní CČSH v Prachaticích, pak návštěvníkům 
představil naší současnou charitativní činnost   
v   Jižních Čechách. O tom, že činnost Řádu po-
sluchače zaujala, svědčilo množství dotazů. Na 
závěr večera mohli návštěvníci ochutnat výběr 
vín z vinařství Pod Chlumem.
Děkujeme Bohu za příjemně strávené chvíle 
s návštěvníky a těšíme se na příští Noc kostelů!

Aleš Jan Randl

Noc kostelů 
v Jihočeské komendě
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Redakce LR obdržela dopis od Mgr. Zdeňka Ku-
čery, který nesouhlasí s některými údaji v článku 
„Hospic Štrasburk je tu již 20 let“. Redakce a au-
tor článku, MUDr. Vladimír Němec, GCLJ, se 
touto cestou omlouvají za užití výrazů „vzdorka-
pitula“, „vzdorvelmistr“ a „přisluhovači“ v tom-
to článku a respektují stanovisko Mgr. Kučery, 
že šlo řádnou kapitulu, řádného velmistra a řádné 

členy této větve Řádu. Stanovisko Mgr. Zdeňka 
Kučery rádi zveřejňujeme v plném znění:
V posledním čísle uvedená informace že „část 
členů na vzdorkapitule v Blois zvolila vzdorvel-
mistra – prince Charlese Phillippa d´Orleans“, se 
nezakládá na pravdě. Neboť Generální kapitula 
Vojenského a špitálního Řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského, větve pod patronací královské 

koruny Francie, byla řádně svolána řádně a jed-
ná se o právoplatnou kapitulu této větve Řádu, 
přičemž Jeho královská Výsost princ Charles 
Phillipp d´Orleans, vévoda z Anjou, byl řádně 
zvolen velmistrem této větve Řádu. Čeští účast-
níci této kapituly jsou řádnými členy Vojenského  
a špitálního Řádu svatého Lazara Jeruzalém- 
ského.

Tisková oprava a omluva k článku „Hospic Štrasburk je tu 
již 20 let“ z minulého čísla

Melchitský řeckokatolický 
patriarchát

Antiochie a celého Východu
Alexandrie a Jeruzaléma

Říjen 2004

Všem členům Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského

Drazí bratři a sestry,
jako duchovní protektor Řádu svatého Lazara Jeru-

zalémského vydávám následující prohlášení:
Snažil jsem se co nejlépe vyřešit problémy, jež na-
růstaly během Generální kapituly Řádu v Torontu 

v březnu 2004.
Uznávám pouze Řád svatého Lazara, jehož 

duchovním protektorem jsem pouze já, jehož 
zvoleným Velmistrem je vévoda ze Sevilly a jehož 

úřadujícím velmistrem je vévoda de Brissac.
Vévodu ze Sevilly mohu uvést do úřadu pouze až 

bude ukončen proces zrušení jeho manželství.
Snažil jsem se co nejlépe vyřešit problémy Řádu, 

pokud bylo zapotřebí mé pomoci, ale bez výsledku.
Všichni členové Řádu sv. Lazara, kteří nejsou ve 

společenství se mnou, se zvoleným velmistrem vé-
vodou ze Sevilly a s úřadujícím velmistrem vévo-

dou de Brissac, jsou pro mne disidenti (rozkolníci).
Disidentská skupina jednala od března 2004 na 

Generální kapitule v Torontu a po ní proti mému 
svolení. Skupina ignorovala má přání a odporovala 

mi nepatřičnými a neuctivými obviněními.
Nebyl jsem účastníkem nedávné takzvané Generál-

ní kapituly, volby či investitury prince Charlese-
-Philipa d´Orleans. Nikdy se se mnou nesetkal. 

Nepodílel jsem se ani na jeho údajné „volbě“, ani 
na jeho neplatné „investituře“.

Tímto žádám, aby disidentská skupina a princ 
Charles-Philippe d´Orleans přestali používat mé 
jméno, podobu či znak ve spojitosti s jakýmiko-
liv jejich aktivitami. Budu připraven přijmout 

a obejmout všechny Lazariány, kteří jsou zasvěceni 
vznešeným cílům Řádu sv.Lazara, kdož jsou věrni 
svým právoplatným představeným a kdo podporují 

jednotu Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského pod mou duchovní ochranou.

Vyzývám všechny členy k jednotě a lásce.
S modlitbami za náš drahý Řád a s mým apoštol-

ským požehnáním
Gregorios III

Patriarcha.

Madrid, 5. prosince 2010

S velikým zármutkem jsme přijali zprávu o ne-
dávném obřadu, který v Orleans uspořádala 

malá skupina členů Řádu, dříve oddaných princi 
Charlesovi Philippovi d´Orleans. S jistou důvěrou 

jsme doufali, že jeho resignace by mohla dále 
pootevřít bránu na cestě k opětovnému sjednocení 
našeho Řádu.  Ustanovení dalšího takzvaného vel-

mistra však naneštěstí zmařilo tyto naděje a vy-
slalo do světa další špatné signály. Nadto zřejmý 
nesvár dále čerpá naši energii, překáží nám v naší 
charitativní činnosti a snižuje úctu, která našemu 

vznešenému Řádu patří.
S těmito slovy zůstáváme otevřeni smíru v duchu 

křesťanské lásky.
S vírou, nadějí a láskou

Atavis et Armis.

Carlos Gereda de Bourbon

markýz z Almazanu
49. velmistr Řádu, 
preceptor Boigny.

Samozvané sdružení «  Vojenský a špitální 
řád svatého Lazara Jeruzalémského, vzniklé 

rozdělením  znepřátelených frakcí jedné nebo 
z více  předchozích organhizací, i nadále se 
dovolává, přes můj výslovný příkaz, světské 

ochrany Královského domu Francie,jehož jsem 
šéf.

Chtěl bych zde  se vší důrazností prohlásit, že 
tato světská ochrana jim byla mým vlastním 

rozhodnutím odebrána  a sdělena na Velikono-
ce 2012. Mám o tom písemnžý doklad. Žádná 

z těchto organizací není uznána Vatikánem 
a není pod duchovní ochranmou Říma. Jaká 

koliv reference na jakoukoliv aktuální světskou 
ochranu Královského domu Francie je tedy čistá 

fabulace a lež.
Konečně, nikdo nemůže «  reprezentovat » 

(Královský) dům jehož jsem šéfem bez mého 
souhlasu, dokonce ani člen mé rodiny, který 

zavazuje pouze svou vlastní osobu a zcela jistě 
nikoliv Královský dům, který v současnosti 

představuji já sám. Nemohu tedy než doporučit 
všem, v dobré víře a kteří  respektují tradici 

a Královský dům Francie, aby z toho vyvodili 
důsledky co se týče  příslušnosti k těmto skupi-
nám, málo respektující ohleduplnost, důstojen-

ství a loajálnost.

                                                                                          
Henri, hrabě pařížský, 

vévoda francouzský

GRAND MASTER
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Madrid, December 5, 2010 

 

 

It is with great sadness that we have received news of a recent ceremony held in 
Orleans by a small group of members of the Order formerly loyal to Prince Charles 
Philippe d’Orleans. We had hoped with some confidence that his resignation would 
have opened further doors on the road to the full reintegration of our Order, but 
unfortunately the installation of another so-called Grand Master has dashed these 
hopes and sent out more wrong signals to the world. Moreover, our visible disunity 
continues to sap our energy, hinder our charitable work and lower the esteem in which 
our noble Order is held. 

Having said this, we remain open to reconciliation in the spirit of Christian charity.  

With Faith, Hope and Charity. 

Atavis et Armis. 

 

Carlos Gereda de Bourbon 
Marquis of Almazan 
Magnus XLIX Magister citra et ultra maria, Praeceptor Boignaci 
 
 
 

 

Po více než sedmi stoletích má svatá Zdi-
slava svoji tvář. Její pravděpodobný portrét 
byl od konce května vystavený v bazilice 

v Jablonném v Podještědí, těsně vedle místa, kde 
je pohřbená. Její podoba vznikala pomocí uni-
kátní technologie ve spolupráci českých a brazil-
ských odborníků. Obrazů svaté Zdislavy je sice 
nespočet, ale tento by měl být historicky zdaleka 
nejvěrnější.
Nový portrét je vytvořený podle její lebky. Ostat-
ky byly vyzvednuté z krypty roku 1907, když byla 
Zdislava blahořečená, její lebka je uložená poblíž 
krypty v novorokokovém relikviáři.
S myšlenkou rekonstrukce tváře přišel velitel Ko-
mendy sv. Zdislavy –  PaedDr. Augustin Karel An-
drle  Sylor. Organizátor projektu komentoval akci 
velmi lapidárně: „Nafotografovali jsme to a posla-
lo se to do Brazílie panu Moraesovi.“
Právě tam vznikl model lebky vymodelovaný v di-
gitálním prostředí. Vycházelo se ze snímků pozůs-
tatků lebky. Spodní čelist se nedochovala, vědci 
ji tedy museli sestavit podle nalezených úlomků. 
Teprve když byla kompletně hotová, přišly na řadu 
měkké tkáně.
Krok po kroku se tak na monitoru počítače s po-
mocí 3D animace zrodila tvář sv. Zdislavy. Hlavní 
roli v projektu hráli výše uvedený brazilský expert 
na 3D grafiku Cícero Moraes a český geofyzik Jiří 
Šindelář.
Jimi použitá metoda byla neinvazivní a nedestruk-
tivní, nepoškodili tedy žádný z pozůstatků, které 
mají pro křesťany nepopsatelnou cenu. Brazilský 
expert je v tomto oboru světovou špičkou, na po-
dobných projektech pracoval přímo pro Vatikán. 
Pro něj rekonstruoval například podobu svatého 
Antonína Paduánského. 
Celý portrét tedy vychází z věrné rekonstrukce po-

doby světice; výjimkou jsou oči. Jejich tvar je sice 
správný, barva se však nedá pouze z kostry poznat. 
Výsledná šedo-modrá byla použita po konzulta-
cích s historiky.
Kdo byla svatá Zdislava?
Svatá Zdislava z Lemberka byla česká šlechtič-
na a zakladatelka klášterů a špitálů, která žila ve 
třináctém století. Pocházela ze smíšeného česko-
-italského manželství, za muže si vzala významné-
ho šlechtice Havla z Lemberka, s nímž měla čtyři 
děti. Ten byl důležitou osobou na dvoře krále Vác-
lava I., Zdislava se však věnovala spíše klášterům 
a péči o potřebné.
V Jablonném zřejmě spoluzaložila chrám svatého 
Vavřince s klášterem pro dominikány. V Turnově 
je její jméno spojeno se založením kostela a do-
minikánského kláštera. Podle Dalimilovy kroniky 
dokonce prý křísila mrtvé, vracela zrak slepým 

a uzdravovala chromé i jinak nemocné:
 Léta ot narozenie Jezu Krista miłostivého
 po tisiúciu po dvú stú po pěti dcát druhého
 svatého života paní Sdisłava s světa snide,
 pro niuž pracným veliká útěcha příde.
 Pěť mrtvých vzkřiesiła,
 mnoho slepých prosvietiła,
 chromých a małomocných mnoho uzdraviła,
 nad jinými pracnými veliké pomoci činiła.

Dalimilova kronika o svaté Zdislavě

V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou 
a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. 
Od roku 2000 je sv. Zdislava hlavní patronkou Li-
toměřické diecéze. Od roku 2002 se stala patron-
kou Libereckého kraje.

Augustin Andrle Sylor

Tak zřejmě vypadala svatá Zdislava
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Křtiny Magdaleny Marie Farkové

Spolek Pomník zakladatele měst minulý pátek v ra-
kouském Marcheggu odhalil sochu krále železného 
a zlatého, Přemysla II. Otakara. Stalo se tak při příle-
žitosti oslav 750 let od založení tohoto královského 
města. Slavnostního odhalení, provedeného staros-
tou Marcheggu, Gernotem Hauptem a předsedou 
spolku, které městu sochu darovalo, PaedDr.Augus-
tinem Andrlem von Sylor, se zúčastnili představitelé 
České i Rakouské republiky. Čestnou stráž u sochy 
drželi rytíři Řádu svatého Lazara Jeruzalémského 
včetně velkopřevora řádu, PhDr. Ludvíka hraběte 
Belcrediho. 
Předseda spolku, Augustin Andrle von Sylor, pak 
k velkému překvapení všech zúčastněných daroval 
městu i unikátní ostatky Přemysla II. Otakara v po-
době dřeva z posmrtné tumby. „Budete tu mít neje-
nom sochu, ale i ostatek tohoto vzácného panovníka“ 
uvedl Augustin Andrle von Sylor při předání relik-
viáře s ostatkem, který bude uložen v muzeu města. 
V těle sochy je pak uložena i časová schrána se vzka-
zem pro budoucí generace.
Přípravě sochy předcházely dva roky příprav. 
Jedná se o zcela unikátní počin rakousko-českého 

přátelství, oslavující společnou historii. 
Slavnostního odhalení se proto zúčast-
nila mimo jiné i Johanna Mikl-Leitner, 
hejtmanka Dolních Rakous, hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek, senátor 
Tomáš hrabě Czernin. Dále byli přítom-
ni i zástupci Slovenska.
Historické spojení krále Přemysla II. 
Otakara s oblastí Dolních Rakous je 
dáno bitvou na Moravském poli, kde 
tento král zemřel. Město Marchegg, 

které založil, je jediným městem v Rakousku, které 
bylo založeno jím a olomouckým biskupem Brunem 
ze Schauenburgu bezprostředně po bitvě u Kressen-
brunnu. Od svého zakladatele dostalo při založení 
titul „královské město“. První česká a evropská so-
chařská pocta zakladateli více než 50 měst a hradů 
v celé Střední Evropě, socha krále Přemysla II. Ota-
kara, byla zrealizována spolkem Pomník zakladateli 
měst, z. s., již v roce 2012 ve Vysokém Mýtě. Socha 
byla slavnostně odhalena 8. září 2012 v rámci oslav 
750. výročí založení města Vysokého Mýta. Na tuto 
sochu navázala právě socha v Marcheggu.
Na začátku června tohoto roku v Praze proběhlo 
slavnostní setkání královských přemyslovských 
měst, v jehož rámci mimo jiné proběhlo slavnostní 
zahájení výstav „Česká státnost“ v dílech Františka 
Doubka a „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zaklada-
tel“ v prostorách Strahovského kláštera. V katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha pak Dominik kardi-
nál Duka sloužil slavnostní requiem za českého krále 
Přemysla II. Otakara.

Autor: JUDr. Veronika Petrová
Převzato z: https://www.securitymagazin.cz/

Stopa českého krále         Přemysla II. Otakara v Rakousku

V neděli 10.  června 2018 byla pokřtěna otcem Juanem Provecho, OSA 
v kostele svatého Tomáše na Malé Straně Magdalena Farková, 
mladší dcera kancléře našeho Řádu, která přijala křestní jméno Marie. 
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Přednáška z cyklu „Člověk 
v dialogu – Etika v době 
vykloubené“ v podání 
amerického františkána, 

spisovatele a kněze Richarda Rohra 
zaplnila kostel Panny Marie Vítězné.
Úvod patřil rytmickému bubnování, 
které zaplnilo prostor kostela a náhle 
v rytmických úderech, které tvořily 
tisíce let kulturní život našich před-
ků, byly s námi desítky generací 
mužů, kteří byli ochotní a schopní 
uživit prací rukou rodiny, lovit zvěř, 
tvrdě pracovat mnoho hodin, zabez-
pečit obydlí, jít pro své rodiny bo-
jovat a padnout. Zkrátka uměli víc 
než zacházet s faxem, smartphonem 
a klimatizací.
Otec Richard hovořil s nesmírným 
charismatem a hloubkou, tak, jak 
je pro něho příznačné. Dovolím si 
vypůjčit jednu z myšlenek, když 
hovořil o životní a spirituální cestě, 
o lidech v církvi i mimo ni, o mužích 
a ženách, kteří jsou náboženští („reli-
gious“) a církevničtí („churchy“), ne 
ale duchovní („spiritual“), a naopak, 
lidé hluboce duchovní, kteří ale ne-
jsou náboženští. Richard Rohr řekl, 
že si můžeme představit životní ces-
tu jako tři krabice (boxes) nebo fáze. 
První krabice pojmenovaná „řád“ 
(„Order“), druhá „neřád“ („Disor-
der“) a třetí „znovusjednocení“ (či 
jak lépe přebásnit „Re-Order). Otec 
Richard říká, že v první krabici jsou 
lidé, kteří ke svému životu potřebují 
nutně perfektní řád, příkazy, přiká-
zání, hranice, jednoznačné „když-
-tak“ (často „církevničtí“ lidé). Bývá 
to první vývojová fáze života člově-
ka, kdy buduje vztahy, zázemí, pra-
vidla, zajišťuje rodinu, hraje podle 
pravidel, jak nejlépe umí, pravidelně 
třeba chodí do kostela a přesně ví 
za co a jak se má modlit, jeho život 
definují pravidla. Má spiritualitu fa-
rizeje, který přesně ví, co má dělat 
ke spáse, a je tedy spasen svým sys-
témem a výkladem, který jediný je 
správný. Ano, sem patří i fundamen-
talisté všech náboženství. Přichází 
však fáze, kdy zjistí, že tahle víra je 
víra dítěte, které dostane bonbon za 
dobré chování. Proto druhá krabice 
(či fáze) je spojena naopak s rozbi-
tím tohoto systému, všech pravidel, 
přikázání a nutností (někdy říkáme 
krize středního věku). Velice často 
nastává deziluze, uvědomění si, že 
pravidla nás nespasí. Anebo rozbi-
tí celé hodnotové struktury. Otec 
Richard zmiňoval, že hezky patrný 
rozdíl je to, jako rozdíl žít v letech 

50. (řád) a v letech 60. (neřád). 
Krabice ne-pořádku se pro spoustu 
lidí stává osudnou, protože mohou 
ztratit víru, odvrhnout vztahy, zaho-
dit všechno, co budovali, protože si 
uvědomí, že ani ten dům ani to auto, 
na které dřou, si do hrobu nevezmou, 
žijí vlastně malé, zbytečné životy, 
zahleděné do sebe, a do svých při-
kázání, které následně odvrhují. Zde 
nalezneme mnoho lidí skutečně sic 
duchovních, avšak spiritualita nemá 
formu, byť může být velmi hluboká 
a upřímná, je pro samotného člově-
ka neuchopitelná a ztrácí se stejně, 
jako daný člověk ve vlastním životě. 
A pak je tu třetí krabice (či fáze), ve 

které musíme umět reflektovat to, 
co je dobré ze systému a řádu, ale 
také to, co je dobré z „ne-řádu“ – 
čili schopnost udržet paradox, aniž 
bychom mysleli dualisticky (což 
děláme rádi při našich pyšných, 
unáhlených soudech – dobro a zlo, 
světlo a tma, věřící a nevěřící atd.), 
schopnost žít bez soudů přítomný 
okamžik tady a teď a mít tak skuteč-
ně kontemplativní mysl, která umí 
přijímat skutečnost takovou, jaká 
je. Poté můžeme život v této životní 
„krabici“ nazvat „vzkříšený život“, 
skutečný „život z víry“, život v Kris-
tu, v lásce a životní moudrosti. My-
slím, že můžeme bez váhání použít 
i slovo „svatost“, kterou prožíváme 
tady a teď. Cesta z jedné krabice (či 
fáze) do druhé je spojena se dvěma 

skutečnostmi, které Kristus prožíval 
spolu s námi – velká láska a velké 
utrpení. To je tím, co nás formuje, 
provokuje k následování, děsí i fas-
cinuje. Je jednodušší zůstat v uza-
vřeném řádu předpisů a pravidel než 
vyrazit do nejistoty. Je jednodušší se 
na všechno vykašlat a nechat všech-
no plavat; žít den za dnem jednodu-
chým životem, který nic nevyžaduje 
ani nepřináší, možná však v hloubi 
duše v zadumaném strachu, smutku 
či hněvu z deziluze. Anebo… Anebo 
chceme něco víc? Věříme, že jsme 
milované děti Boží a vyrazíme na 
cestu za Kristem? Skrze tuto skuteč-
nost, schopnost žít lásku i utrpení, 

přijmout svoji nedokonalost a to, že 
ani z předpisů, ani z rozboření hranic 
neroste spása, se dostáváme z jedné 
životní fáze do druhé a z druhé do 
třetí. To je cesta velké lásky a vel-
kého utrpení, cesta kříže, cesta ke 
Kristu. Pro náš svatolazarský řád 
a naši spiritualitu je tato myšlenka 
obzvlášť příhodná. Kéž ji dokážeme 
žít, naučit se kontemplativní mysli 
a přijímání oné veliké lásky i veliké-
ho utrpení jako životní cesty; cesty 
kříže a vzkříšení, cesty za Kristem, 
skrze něhož, s ním a v němž leží 
naše spása.

Vojtěch Měřička        

Richard Rohr, OFM: Spiritualita pro obě poloviny života 

Richard Rohr 

se narodil 20. března 1943 ve městě Topeca, ve státě Kansas v USA jako 
syn německých rodičů (kteří ho ale kvůli válečné situaci nenaučili němec-
ky). V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve 
františkánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze. V roce 1971 
založil rodinnou komunitu New Jerusalem v Cincinnati, ve státě Ohio. Je 
jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA, byť v současnosti se 
již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý 
kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil Centrum pro akci a kon-
templaci v Albuquerque ve státě Nové Mexiko, USA. V současné době žije 
poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi místní 
službu a kázání a vyučování na všech kontinentech. Znám je zejména díky 
svým početným audio (a video) kazetám, které vydává již od sedmdesá-
tých let. Za své prvotní povolání považuje šíření evangelia a k tomuto cíli 
používá mnoha prostředků: integraci akce a kontemplace, tvorbu komu-
nit, záležitosti míru a spravedlnosti, mužskou spiritualitu, ekologickou 
spiritualitu a další. Richard Rohr je jedním z mála teologů, kteří se sou-
středí na to, jak oslovit muže, aby naplno žili své křesťanství. Je to člověk 
s velkým osobním charismatem, který dokáže zaujmout i hledající a ty, 
které oficiální církev neoslovuje. (zdroj – Wikipedie)
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Plzeňská komenda Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se i letos 
aktivně zapojila do organizace již desáté 

Noci kostelů. Tentokráte v kostele Českobratrské 
církve evangelické (ČCE) – západního sboru, kde 
vykonává svoji činnost Rev. Mgr. Luděk Korpa 
SCHLJ, člen Plzeňské komendy našeho Řádu. 
Ten také zahájil tuto slavnostní akci a předal žezlo 
dětskému sboru Berušky 15. ZŠ pod vedením paní 
Hany Macháčkové.
Pak už čekal na členy Plzeňské komendy Vojen-
ského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 
úkol zajistit hladký a bezpečný průběh velké hry 
pro dětské návštěvníky a jejich doprovod dobro-
družného hledání ztracené kostelní myši. Ten kdo 

absolvoval celou trasu a splnil dané úkoly, včetně 
otázky o historii našeho řádu, pak dostal malou, ale 
zaslouženou odměnu. Pro malé návštěvníky byla 
k dispozici i vybavená výtvarná dílna.
Rodiče a dospělé návštěvníky pak přivítala spo-
lusestra Mgr., Mgr., Bc Lenka Korpová, CLJ, 
členka Plzeňské komendy Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského v Kavárně U kos-
telní myši. Zde návštěvníci našli bohaté občerst-
vení. Kromě dobré kávy bylo možné zamlsat z ne-
přeberného množství dobrot. Zde také na dotazy 
hostů spojené se sborem a církví odpovídali místní 
kazatelé.
Mezi tím nastoupil na scénu Malý taneční orchestr 
ZUŠ Terezie Brzkové pod vedením pana Martina 

Šaška a potěšil posluchače řadou skvělých skladeb 
nejen v rytmu swingu. 
Koncert pak vystřídala velmi zajímavá a poutavá 
přednáška PhDr. Jiřího Stočese pod názvem 150 
let evangelické církve v Plzni doprovázená světel-
nými obrazy a v následujícím čase mohli poslucha-
či nahlédnout až do věže kostela v doprovodu pana 
Šimona Pumra a prohlédnout si kostelní varhany 
s výkladem paní Hany Pumrové.
Noc kostelů pak zakončil spolubratr Rev. Mgr. 
Luděk Korpa, SCHLJ, požehnáním a následně se 
rozezněly nádherné varhanní variace s flétnou, dua 
pana Jaroslava Brože a paní Hany Pumrové. Krát-
ce po 22. hodině pak kostelní zvon vyhlásil konec 
letošní Noci kostelů.  Jaroslav Terč

Zdá se to neuvěřitelné, ale Hospic sv. Lazara Jeru-
zalémského funguje nepřetržitě už 20 let. Založe-
ní hospice iniciovali v 90. letech minulého století 
zástupci Diecézní charity Plzeň, evangelického 
Korandova sboru v rámci ekumenické spolupráce 
a členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského.
Někteří členové z Vojenského a špitálního řádu 
stanuli i v čele této významné instituce, spolubrat-
ři Ing. Jan Král CLJ, (bývalý ředitel Hospice sv. 
Lazara - nyní v důchodu) Mgr. Jaroslav Terč KLJ, 
(emeritní předseda správní rady). Významně se 
podílí i v současné době spolubratr Chev. Mgr. 
Václav Voříšek KCLJ, CMLJ, jako předseda re-
vizní komise od roku 2002.
Právní subjekt – občanské sdružení s názvem 
Hospic svatého Lazara, bylo založeno v roce 
1997. V dubnu 1998 byl hospic slavnostně ote-
vřen jako druhý v České republice, pro první pa-
cienty. V návaznosti na přijetí nového občanského 
zákoníku bylo v roce 2015 občanské sdružení pře-
registrováno na zapsaný spolek.
Hospic sv. Lazara poskytuje paliativní péči lidem 
v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění, 
doprovází umírající v závěru jejich života a po-
skytuje podporu také jejich rodinám a blízkým.
Jedná se o specializované zdravotnické zaříze-
ní s 28 lůžky, v němž tým  pracovníků - lékařů, 
zdravotních sester, ošetřovatelů, psychologů, 
sociálních pracovníků, duchovních zajistí až pro 
300 pacientů každý rok profesionální zdravotní 
a ošetřovatelskou péči.
Cílem hospice je dosažení nejlepší možné kvality 
života pacientů a jejich rodin, zejména zajištění 
tlumení bolesti a dalších nepříjemných příznaků 
nemoci. Pacienti v posledních chvílích nezůsta-
nou osamoceni a za všech okolností zůstane za-
chována jejich lidská důstojnost.
Nedílnou součástí péče Hospice sv. Lazara je hle-
dání a uzdravování vzájemných vztahů tak, aby 

rodiny mohly v budoucnu na tuto část společného 
života ohlédnout s vděčností a s vědomím, že čas 
věnovaný blízkému člověku měl smysl a že bylo 
uděláno vše, co uděláno být mohlo.
Pro představu, kolektiv pracovníků tohoto zaříze-
ní doprovodil za tu dobu téměř čtyři tisíce umíra-
jících z celého kraje.
Dvacáté výročí jsme si připomněli 25. 4. 2018 na 
slavnostním narozeninovém večeru v kulturním 
centru Plzeňská Papírna.
Mezi čestnými hosty nechyběl současný ředitel 
hospice Mgr. Jan Souček, předseda správní rady 
ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně, 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. biskup plzeň-
ský, ing. Milena Stárková, členka Rady Plzeň-
ského kraje pro oblast zdravotnictví, Chev. Mgr. 
Václav Voříšek, KCLJ, CMLJ, komtur Plzeňské 
komendy Vojenského a špitálního řáde sv. Lazara 
Jeruzalémského a mnozí další.

Jako dárek na uvítanou dostali hosté dvě různé 
ponožky, které tvořily dohromady dost nesourodý 
pár a každá z nich byla tak vlastně osamocená, 
přestože nápis sliboval „nezůstanete sami“ a od-
kazoval na smysl hospice, že nikdo nemusí zůstat 
sám, i když se jeho život blíží ke konci. V prů-
běhu večera bylo možno najít u ostatních hostů 
a následně vyměnit druhou ponožku do páru. 
V rámci kulturního programu se představila ak-
robatická skupina Žongléros Ansámbl a zahrála 
kapela Mi Martef.
Plzeňská komenda Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského se podílí na činnosti 
Hospice sv. Lazara nejen svojí účastí ve vedení 
ale i pravidelném finančním příspěvkem na jeho 
činnost, jak už pořádáním benefičních akci, tak 
předáním finanční částky při připomenutí Světo-
vého dne hospicové a paliativní péče každoročně 
v měsíci říjnu. Jaroslav Terč

Dvacet let od založení Hospice 
svatého Lazara Jeruzalémského v Plzni

Členové Plzeňské komendy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

Noc kostelů 25. 5. 2018
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Dne 10. března 2018 se uskutečnil 
v kostele Českobratrské církve evan-
gelické (ČCE) – západní sbor, bene-
fiční koncert, jehož výtěžek byl vě-
novaný ve prospěch Hospice svatého 
Lazara v Plzni. Koncert spoluorga-
nizovali západní sbor Českobratrské 
církve evangelické (ČCE) a Plzeňská 
komenda Řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského. 
Hosty benefičního koncertu přivítal 
Rev. Mgr. Luděk Korpa SCHLJ. Před 
samotným začátkem koncertu pro-
běhla vernisáž výstavy obrazů dětí ze 
17. ZŠ a MŠ v Plzni pod názvem „Jak 
vidím svět kolem sebe.“ Tato výstava 
byla součástí projektu „Galerie u Již-
ního“ podporovaného z Diakonických 
a rozvojových projektů Českobratrské 
církve evangelické a veliký podíl měla 
naše spolusestra Mgr., Mgr., Bc Lenka 
Korpová CLJ. 

Po skončení vernisáže představil čin-
nost a poslaní Hospice svatého Lazara 
lékař  hospice MUDr. Martin Pachner. 
Poté následoval vlastní koncert dua 
Dva písaři ve  složení Martin Pachner, 
zpěv, kytara a bicí a Ladislav Pohoře-
lý, zpěv a akordeon. Zazněly autorské 
písně této dvojice žánrově spadající 
pod alternativní folk. Pro všechny to 
byl nevšední zážitek, kdy se klidné 
pasáže střídaly s dynamickou hrou na 
buben a akordeon.
Výtěžek z benefičního koncertu ve 
výši 12.000,- Kč byl pak předán zá-
stupcům Hospice sv. Lazara v Plzni. 
Pokračuje tak tradice HOSPIC DAIS, 
která vznikla u příležitosti znovuob-
novení Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského (1937 – 
2017). Dne 25. 2. 2017 se konal I. roč-
ník, u příležitosti 80. výročí znovu ob-
novení Vojenského a špitálního řádu 

sv. Lazara Jeruzalémského v českých 
zemích, následoval II. ročník – letos 
10. 3. 2018 a je naplánován již i III. 
ročník na 23. 3. 2019.
Není bez zajímavosti i to, že se bene-

fiční koncerty konají v době, kdy je 
připomínán 31. 1. Světový den pomoci 
malomocným, 4. 2. Světový den boje 
proti rakovině a 11. 2. Světový den  
nemocných. Jaroslav Terč

Dne 31. 5. 2018 se opět kona-
la Valná hromada Hospice sv. 
Lazara v Plzni. Tentokrát, kro-
mě hodnocení činnosti hospi-
ce za poslední rok, informace 
a přehledu o bohaté kulturní 
a zájmové činnosti pro klien-
ty, zaměstnance a členy přátel 
Hospice sv. Lazara a výhledu 
na jubilejní rok 2018 a výročí  
dvaceti let od otevření Hos-
pice, byla na programu také 

volba revizní komise. Jedno-
myslně byli zvoleni dosavadní 
členové v čele s předsedou re-
vizní komise Chev. Mgr. Vác-
lavem Voříškem KCLJ, CMLJ, 
komturem Plzeňské komendy 
OSLJ, který již tuto funkci vy-
konává od roku 2002. 
Jak konstatoval před samot-
nou volbou předseda správní 
rady ing. Petr Náhlík, náměs-
tek primátora města Plzně, 

revizní komise pracuje bez 
chyby a díky i její činnosti je 
zajištěn kvalifokovaný provoz 
Hospice sv. Lazara v Plzni. 
Srdečně blahopřejeme Chev. 
Mgr. Václavu Voříškovi KCLJ, 
CMLJ, komturovi Plzeňské ko-
mendy OSLJ ke zvolení a pře-
jeme zdar v této tak užitečné 
práci a mnoho úspěchů v dal-
ším funkčním období. 
 Jaroslav Terč

Rok 2018 – 100 let vzniku Československé republiky 
a 20 let založení Hospice sv. Lazara v Plzni

Zleva Mgr., Mgr., Bc Lenka Korpová, CLJ, Rev. Mgr. Luděk Korpa, SCHLJ; 
Antonín Urbánek KLJ; Mária Stehlíková, CLJ 

Benefiční koncert pro Hospic svatého Lazara

20 let Hospice sv. Lazara
Dnes vzpomínáme na práci dlouhých dvacet let, 
kterou jste věnovali s láskou těm, kdo opouštějí tento svět.
Dvacet let úsilí. Dvacet let něhy a pochopení. 
Co pro člověka znamená, že to, co bylo, není.
Ve vašem hospici mohl však člověk nejlepší odchod najít. 
Vždyť poslední bránou života každý z nás musí projít.
Na hranici propasti Věčnosti lidskou stráž jste věrně stáli, 
než duše se do ní propadne a zmizí v neznámé dáli.
Jak málo jsou slova díků, že jste zde mezi námi. 
Kéž Ten, kdo vesmír řídí, vám sešle své požehnání.
 
 Hana Gerzanicová

Historii kongregace sester boromejek přibližuje vý-
stava, která byla slavnostně zahájena 20. září 2018 
vpodvečer v sídle Národní knihovny v pražském Kle-
mentinu. Do českých zemí sestry, které se soustřeďují 
na péči o nemocné, chudé a lidi na okraji společnosti, 
přišly před 180 lety. Putovní výstava představuje ex-
ponáty související s minulou i se soudobou činností 
kongregace. „Zajímavé jsou zejména předměty, které 
kongregaci darovaly významné osobnosti české i svě-
tové historie. Upoutají i exponáty vážící se k začátkům 
sester boromejek v Praze, kdy zde provozovaly výva-
řovnu pro chudé, a spousta dalších předmětů, jejichž 
počet se vyšplhal bezmála ke dvěma stovkám,“ uvedl 
kurátor výstavy PhDr. Marek Vařeka, PhD, KLJ.
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského založil v 17. století ve francouzském městě 

Nancy právník Josef Chauvenel. Viděl, jak je po třice-
tileté válce město plné chudých a nakažených morem. 
Nemoci podlehl v 31 letech i sám Chauvenel. Jedním 
z jeho posledních přání bylo založit dům, kam se ne-
mocní budou moci uchýlit.
Boromejky přišly do českých zemí na pozvání Aloise 
Klára, který založil ústav pro nevidomé a chtěl, aby 
se péče o ně ujaly milosrdné sestry. Jejich prioritou 
je opatrování potřebných bez rozdílu - nejde jen o ne-
mocné a umírající, ale také o sirotky či osoby na okra-
ji společnosti. Za druhé světové války v řadě případů 
skrývaly ve svých klášterech a nemocnicích pronásle-
dované lidi a partyzány. Po pádu nacismu se výrazně 
podílely na péči o vězně z koncentračních táborů.
Po válce však byly všechny sestry německé národnos-
ti odsunuty, kvůli čemuž musely být některé institu-

ce spravované řádem zrušeny. Perzekuce zesílila po 
únoru 1948, kromě internace a šikany týkající se celé 
kongregace bylo 22 sester uvězněno. Boromejky byly 
jako příslušníci dalších řádů a kongregací pronásle-
dovány až do roku 1989, poté byly kongregaci navrá-
ceny některé objekty a sestry se mohly vrátit ke své 
obvyklé činnosti. V někdejším Československu řádu 
patřilo 120 objektů, dnes je to desítka objektů včetně 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejské-
ho v Praze 1 nebo Domova sv. Karla Boromejského 
v Praze Řepích, kde sestry pečují o dlouhodobě ne-
mocné a staré lidi, domov také zaměstnává a vzdělá-
vá vězeňkyně.
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/kultura_region/poma-
haly-nemocnym-chudym-sirotkum-vystava-v-klemen-

tinu-ukaze-sestry-boromejky-20180920.html

Pomáhaly nemocným, chudým, sirotkům.


