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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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lan, duchovní správce chrámu svatého Václava v Litoměři-
cích, vysokoškolský pedagog, ale především skvělý člověk 
a dobrý kamarád. Podlehl zraněním, která utrpěl při vážné 
dopravní nehodě. Rozloučili jsme se ním 17. listopadu 
v Litoměřicích. Namísto životopisu, oslavného nekrologu 
či reportáže z pohřbu raději píšu: „Otče Marku, chybíš nám 
tu“.  Vzpomínáme v modlitbách. Ať mu svítí Věčné Světlo!

Archimandrita Th.Dr. Martin Marek Krupica, Th.D., SChLJ 
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Na letošní rok připadla dvě řádová ju-
bilea. První z nich se týká naší vlasti. 
Právě před dvaceti lety v roce 1998 
zahájily činnost dva hospice, u je-

jichž zrodu stál náš Řád. Hospic Štrasburk v Praze 
– Bohnicích a Hospic sv. Lazara v Plzni. Druhé 
jubileum se týká celého Řádu. Je tomu deset let, 
co generální kapitula v Manchesteru 12. září 2008 
završila složitý sjednocovací proces Řádu a zvolila 
nového velmistra. 
A právě v tento den se na počest obou výročí z ini-
ciativy našeho spolubratra Mgr. Lukáše Michaela 
Vytlačila uskutečnil benefiční koncert v Husově 
sboru Církve československé husitské ve Farského 
ulici v Praze – Holešovicích. 
Husův sbor v Holešovicích byl vybudován v letech 
1935–1937 podle návrhu arch. Františka Kubelky 
jako pozoruhodná víceúčelová funkcionalistická 
novostavba. Je formálně koncipován jako činžov-
ní dům a je zasazen do uliční zástavby, přičemž 
modlitebna se nachází v přízemí a vchází se do ní 
z ulice. V podzemních prostorách domu bylo zbu-
dováno kolumbárium.
Na začátku uvítal ve zcela zaplněném koste-

le přítomné místní farář Mgr. Jan Daniel Došek. 
Jménem Hospice – Štrasburk pozdravila přítom-
né jeho ředitelka paní MUDr. Hana Šrámková.  
A Mgr. Lukáš Vytlačil promluvil krátce jménem 
našeho Řádu.
Další program již patřil dětskému (de facto dívčí-
mu) pěveckému sboru Radost Praha pod vedením 
sbormistra PhDr. Jana Pirnera. Vyslechli jsme řadu 
vokálních skladeb z širokého repertoáru tohoto hu-
debního tělesa, který zahrnuje klasickou i součas-
nou hudbu, duchovní skladby i lidové písně. Vy-
soká umělecká úroveň interpretace je potencována 
spontánním živým projevem.
Výtěžek koncertu (8000 korun) je z větší části ur-
čen na potřeby Hospice – Štrasburk, menší částka 
poslouží potřebám Řádu.
Dětský pěvecký sbor RADOST PRAHA byl založen 
sbormistrem Vladislavem Součkem v roce 1961 
jako sbor školního klubu ZDŠ v Praze 7, Koruno-

vační ulici. Již po čtyřech létech působení se stal 
sborem celoobvodním. Od roku 1994 působí RA-
DOST-PRAHA v Základní umělecké škole v Praze 
7, Šimáčkově ulici. Repertoár koncertního sboru je 
velmi široký. Obsahuje duchovní i světské skladby, 
od děl starých mistrů polyfonie přes díla klasiků 
a současníků až po lidové písně zpívané většinou 
v původním jazyku. RADOST patří již po mnoho 
let k nejlepším sborům v naší zemi. Kromě čet-
ných koncertů v České republice děti zpívaly již 
ve dvanácti evropských zemích, v létě 1994 a 1997 
byly na velkých koncertních zájezdech v Kanadě.  
RADOST natočila už pět CD, natáčí pro českou 
televizi i rozhlas, spolupracuje se Státní operou 
v Praze. (převzato z http://www.radostpraha.cz/
index.htm). Děkujeme pěveckému sboru a panu 
sbormistrovi za krásný zážitek a bratru faráři Do-
škovi a NO CČSH v Praze 7 nezištné poskytnutí 
krásného prostoru. Vladimír Němec

Benefiční koncert v Husově sboru
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Na motivy P. Richarda Rohra, OFM
sestavil cfr. Vojtěch Měřička, AChLJ

Mat 6, 2-8

■	 2)			Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit 
pozornost, jako činí pokrytci v synagógách 
a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, 
pravím vám, už mají svou odměnu.

■	 	3) 			Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá 
levice, co činí pravice,

■	 	4) 			aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj 
Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

■	 	5) 			A když se modlíte, nebuďte jako pokryt-
ci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na 
nárožích, aby byli lidem na očích; amen, 
pravím vám, už mají svou odměnu.

■	 	6) 			Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, 
zavři za sebou dveře a modli se k svému 
Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí.

■	 	7) 			Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako 
pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni 
pro množství svých slov.

■	 	8) 			Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co 
potřebujete, dříve než ho prosíte.

První zastavení – zbožnost. Je veliký rozdíl mezi 
tím, že je člověk „náboženský“ a „duchovní“. 
Přichází mnoho mladých lidí, kteří říkají: „Jsme 
duchovní! Ale nejsme náboženští“. Je totiž příliš 
mnoho lidí, kteří jsou skutečně hodně náboženští, 
ale nejsou duchovní! Nerozumíme vlastnímu nit-
ru. Nevíme, co cítíme, nebo co bychom měli cítit. 
Znamená pro mne moje víra náboženskost nebo 
duchovnost? Tvoří moji víru náboženské rituály 
nebo se ony rituály stávají odezvou či projevem 
duchovní skutečnosti, kterou je moje víra?

Jan 3, 16

■	 	8) 			Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.

Thomas Merton říká, že žijeme dvojí život. Jedním 
z nich je to, jakou máme představu o sobě samých - 
je to naše já, vytvořené kulturou, rodinou, zázemím, 
původem, majetkem, to, jak vypadáme a jak se pre-
zentujeme,…a my si myslíme, že je to naše skutečné 
já. Ale není… Tohle „falešné já“ zemře ve chvíli, kdy 
zemřeme my; to co si s sebou nevezmeme do hrobu 
– náš dům, naše auto, naše vědomosti…  Naše sku-
tečné „já“ se ale nachází někde jinde – to je kým jsme 
od okamžiku početí; nelze jej vydělat, koupit… pro-
tože už jej máme. A to je právě úkolem náboženství 
– pomoc nám vrátit nebo najít naše skutečné já. To je 
skryté, nemůžeme ho vytvořit, jen najít a probudit.   

Jaký má smysl moje náboženství? Je to jeho věro-
uka? Je to mravouka? Je to kult? Je to součástí mé- 
=ho skutečného já? Provádím prázdné rituály nebo 
se nechávám vírou formovat a náboženstvím vést 
na cestě k sobě samému? Jaký je můj vztah k sobě 
samému? Co je to, co si o sobě sám myslím? 

Mat 3, 13

■	 13)			Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Ja-
nem, aby se dal od něho pokřtít.

■	 14)			Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být 
pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“

■	 15)			Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; ne-
boť tak je třeba, abychom naplnili všecko, 
co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil.

■	 16)			Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil 
z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil 
Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice 
a přichází na něho.

■	 17)			A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj mi-
lovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

Křest je iniciací, vstupem do křesťanského života. 
Je to první viditelné znamení neviditelné milosti, 
které přijímáme. Chceme v ní dále růst. Často jsou 
pak pro nás dvě cesty poznávání víry (podle toho, 
zda jsme katolíci nebo členové reformovaných 
církví). První z nich jsou svátosti. Zpřítomnění Eu-
charistického Krista, jeho oběti a jeho přijímání do 
svého srdce, svátost smíření, jako radostný návrat 
k milujícímu otci, pomazání nemocných jako po-
sila v utrpení, křest, o kterém byla řeč, biřmování 
jako křesťanská dospělost, manželství jako životní 
cesta sebevydání se druhému, kněžství jako pro-
střednictví Boha na zemi a sebevydání se Jemu… 
Druhou cestou je četba Písma, učení se biblických 
citátů, žití podle slov svatopisců a homilií... To 
všechno je velmi dobré a duchovnímu životu pro-
spěšné. Ale ke zralosti skutečné víry a skutečného 
křesťanského života nás mohou posunout jen dvě 
zcela jiné věci, které jsou s námi od počátku věků, 
dávno před křesťanstvím a dávno před židovstvím. 
Velká láska a velké utrpení. Ty může prožívat ka-
ždá lidská bytost, bez ohledu na to, zda je věřící či 
nikoliv. Velká láska a velké utrpení je to, co náš 
život posouvá kupředu. Mnoho křesťanů NIDKY 
nezažilo velkou lásku a mnoho křesťanů NIKDY 
pro nikoho skutečně netrpělo…     
 Prožil jsem někdy velkou lásku? Prožil jsem 
skutečné sebevydání  se? Prožil jsem pro někoho 
velké utrpení? Mám zkušenost vlastního zranění 
a uzdravení? Existuje člověk nebo Bůh, pro které-
ho bych se nechal znova zranit,…Ano, pro kterého 
bych se nechal přibít na kříž?

Mat 23

■	 	13)			Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 
Zavíráte lidem království nebeské, sami 

nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí 
vejít.

■	 14)			Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 
Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlou-
hých modliteb; proto vás postihne tím přís-
nější soud.

■	 15)			Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 
Obcházíte moře i zemi, abyste získali jed-
noho novověrce; a když ho získáte, učiníte 
z něho syna pekla, dvakrát horšího, než 
jste sami.

Prvou fází života ve víře víry je často to, že člověk 
„hltá“ vše, co s vírou souvisí a chce se stát tím nej-
zbožnějším. 
.Je mnoho těch, kdo lpí na předpisech a přikázáních. 
Jediná taková je přeci správní víra. Jejich smýšlení 
bychom mohli shrnout takto – „Předpisy věrouky, 
mravouky a kultu jsou přece ono náboženství a onen 
smysl toho, v co věřím! Porušení je hřích a hřích je 
smrt! Nebudu-li je porušovat, budu žít!“…
Ježíš přichází s jiným pohledem a mnozí na to rádi 
zapomínají… S velikou láskou a velikým utrpe-
ním. Konec konců, přesně podle náboženských 
předpisů a zcela v souladu s jejich přikázáními 
byl Kristus ukřižován. Je mnoho těch, kteří svojí 
posedlostí předpisy a kánony křižují dennodenně 
Krista – Lásku ve svojí vlastní duši! A co hůř? 
Chtějí to i po druhých!! 
Co je oporou mojí víry? Moje znalost Písma? 
Moje hrdost na to, že v neděli musím být v kostele 
a nejlépe v první řadě? Moje dodržování předpisů? 
Hledím z patra na ty, kteří takoví nejsou a předpisy 
tak úzkostlivě nedodržují? Hledím shora na ty, kdo 
hledají? Hledím s despektem na ty, kdo mají odliš-
nou víru? Nepřibil bych je nejradši na kříž?

Mat 11

■	 11)			Farizeové to uviděli a řekli jeho učední-
kům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky 
a hříšníky?“

■	 12)			On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují 
zdraví, ale nemocní.

■	 13)			Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství 
chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat 
spravedlivé, ale hříšníky.“

Druhou fází je veliké zklamání,… Veliké zklamání, 
že ani předpisy, věrouka, ani mravouka a dokonce 
ani kult, nevyřeší moje problémy. Dříve či později 
přichází zklamání, nenaplnění, bolest…možná utrpe-
ní, dnes moderně psychospirituální krize. Víra není 
jízdenka k bezproblémovému životu. Naopak přináší 
mnohem víc utrpení a těžkostí, svoji náročností…
Proto v téhle fázi mnoho lidí od víry odpadne. 
Řeknou – víra mi nic neříká, není to pro mě. Ne-
dává to smysl, zbytečně jsem dodržoval všechny 
předpisy. Je to pro hloupé a slabé lidi, aby měli 
nějaký řád… Vlastně se dostávám do pozice, kdy 

Spiritualita pro obě poloviny života
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koukám na Ježíše, jak jí z apoštoly, a pohoršuji se 
nad tím, že se radují když se já musím postit…
Víra, pokud je živá, nás fundamentálně zve k velké 
lásce a velkému utrpení, to je její součástí už od 
naší „smlouvy“ s Bohem, od křtu… V téhle fázi 
často padáme k zemi, jsou to Kristovy pády na 
křížové cestě… Tu nám pomůže zcela nečekaně 
Šimon z Kyrény, při dalším pádu se objeví zase 
Veronika,… A když se ocitneme sami padlí k zemi, 
v prachu a vlastní krvi, v tichu nad námi někdo 
šeptá „Miluji Tě“… A objeví se nějaká ruka, která 
nám pomůže vstát… 
Odvrhl jsem víru? Když druzí padají, umím jim 
podat ruku? Dokážu přidržet džbán vody u jejich 
úst? Dovedu jim pomoc se zvednout? Jednoho dne 
tuhle pomoc budu potřebovat já…

1.Kor 2

■	 20)			Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci 
tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa 
bláznovstvím?

■	 21)			Protože svět svou moudrostí nepoznal 
Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se 
Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou 
zvěstí.

■	 22)			Židé žádají zázračná znamení, Řekové vy-
hledávají moudrost,

■	 23)			ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro 
Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláz-
novství,

■	 24)			ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro 
Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moud-
rost.

■	 25)			Neboť bláznovství Boží je moudřejší než 
lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

■	 26)			Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: 
Není mezi vámi mnoho moudrých podle 
lidského soudu, ani mnoho mocných, ani 
mnoho urozených;

■	 27)			ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil 
Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, 
vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;

■	 28)			neurozené v očích světa a opovržené Bůh 
vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co 
jest, obrátil v nic –

■	 29)			aby se tak žádný člověk nemohl vychlou-
bat před Bohem.

■	 30)			Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on 
se nám stal moudrostí od Boha, spravedl-
ností, posvěcením a vykoupením,

Třetí fází lidského života a můžeme říci „života 
z víry“, je fáze jakéhosi znovusjednocení, jakési 
konstituce… Dokonce můžeme říct, že jde o fázi 
vykoupeného života, svatého bláznovství. 
Svatý blázen zná předpisy a přikázání, ale také zná 
jejich smysl a tedy ví, že ony nejsou cílem. Svatý 
blázen zná také pády a propady, hlubokou zkuše-
nost chaosu a krize, které překonal… Svatý blá-
zen žije vykoupený život, kde nad literu zákona je 
duch, kde nad chaosem a krizí jsou zkušenosti boží 
lásky a milosti, a kde se víc než všechno ostatní 
zračí veliká láska a veliké utrpení. To jsou jediné 
dvě skutečné cesty k životu, které jdou ruku v ruce 
životem křesťana. Svatý blázen tak dennodenně 
žije paradox lásky a bolesti, společenství i samoty, 
života a smrti.
Svatý blázen… Je zpovědník druhých lidí, ať už 
věřících či nevěřící, je svědek života a člověk, kte-
rého bychom se sv. Janem od kříže nazvali „člově-
kem, který jasně září druhým, neboť je prohořelý 
láskou a utrpením“. 
Zářím druhým lidem? Hořím, aniž bych „plíživě 
uhoříval“ k „vyhoření“? Je moje víra zdravou lás-
kou, která prohořívá, ale nesžírá? Toužím vůbec po 
takovém zapálení, po takové lásce a po takovém 
utrpení? TOUŽÍM PO KRISTU?!

Svůj život, svoji lásku i své utrpení, svěřme tomu, 
který nás vede, který nás miluje a který za nás trpí. 
Otče náš…

Duchovní obnova na svátek sv. Matouše

Podvečerní duchovní obnovy se díky našim spo-
lubratrům Mgr. Vojtěchovi Měřičkovi a Mgr. Luká-
šovi Vytlačilovi staly již takřka pravidlem. Tentokrát 
jsme se sešli 21. září v den svátku sv. Matouše v kláš-
teře františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze.
Zahájili jsme účastí na bohoslužbě. Mši svatou ce-
lebroval místní vikář P. Bonaventura Ondřej Ča-
pek, OFM. Spolu s ním byli u oltáře vzácní hosté:  
P. Fadi Azar, OFM ze Sýrie a P. Russel Murray, 
OFM z USA, který posloužil kázáním. 
Po mši jsme se přemístili do kaple sv. Archanděla 
Michaela. Zde proběhla vlastní duchovní obnova. 
Přednášku a meditaci na téma „Spiritualita pro obě 
poloviny života“, inspirovanou myšlenkami P. Ri-
charda Rohra, OFM připravil a přednesl cfr. Vojtěch 
Měřička. Text je v příloze tohoto článku. O hudební 
část se postaral cfr. Lukáš Vytlačil.
A na závěr jsme se přesunuli do zcela zaplněného 
klášterního refektáře, kde otec Fadi Azar seznámil 
přítomné se současnou situací v jeho vlasti. Sýrie je 
již mnoho let zmítána válečným konfliktem. Františ-
káni jsou jedněmi z těch, kdo pomáhají postiženým na 
místě. Dozvěděli jsme se velmi cenné informace pří-
mo z první ruky. Jsou velmi odlišené a často až pro-
tichůdné k tomu, co hlásají oficiální evropská media. 
Děkujeme organizátorům této akce i našim hostite-
lům františkánům za skvělý zážitek.
 Vladimír Němec

pokračování textu ze strany 3
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Konference Spolupráce v paliativní péči

U příležitosti návštěvy velkokomandéra Chev. Ed-
ward B. Whita, GCLJ v České republice se také 
uskutečnila jeho návštěva v nově vybudovaném hos-
pici v Nejdku, nad kterým jsme převzali patronát. 
Jednání byl přítomen velkobailiv David Miřejov-
ský, emeritní velkobailiv Aleš Bluma, kancléř 
Ondřej Farka, velitel Karlovarské komendy Ivan 
Medek a další hosté.  Velkokomandér si prohlédl 
první kamenný hospic v Karlovarském kraji, kte-
rým jej provedla ředitelka Olga Pištejová. Zdejších 

třiadvacet lůžek se už začíná plnit klienty. Hospic, 
kterému při jeho otevření požehnal plzeňský biskup 
mons. Tomáš Holub, se stal druhou budovou, kte-
rá je součástí krajské organizace Zařízení následné 
rehabilitační a hospicové péče. První budova byl 
původní lazaret postavený ve 30. letech minulého 
století. Poté byl léčebnou pro dlouhodobě nemocné 
(tz. LDN) a nyní slouží pro doléčování pacientů. 
Nicméně hospicová lůžka tu jsou už 6 let, kdy jim 
bylo vyčleněno přízemí původní budovy. Všichni 

přítomní byli překvapeni, že tato organizace fun-
guje bez koruny provozních dotací a na vše si vy-
dělají jen svou činností. Stavbu nové budovy však 
zafinancoval Karlovarský kraj ze svého rozpočtu 
a stála přes 80 miliónů korun. Už při výstavbě byla 
paní ředitelka oslovena nejen s nabídkou spoluprá-
ce s naším řádem, ale také jí bylo nabídnuto člen-
ství v našich řadách. I o tom jsme při návštěvě vel-
kokomandéra Whita mluvili a bylo to s nadšením 
přijato. Jan Bureš

Návštěva velkokomandéra v patronátním hospici v Nejdku

Paliativní Centrum zorganizovalo 19. září ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 10, pod zášti-
tou radního Mgr. Počarovského, unikátní jedno-
denní konferenci o spolupráci v péči o pacienty 
v závěru života. Za náš Řád jsem byl přítomen já  
a JUDr. Tomáš Kordač.
Konference byla zastoupena velikými jmény čes-
ké paliativní péče. Samotnou konferencí prová-
zel PhDr. Marttin Loučka, Ph.D, úvodní zdravici 
přednesla prim. MUDr. Irena Závadová, dále prim. 
MUDr. Martin Havrda a MUDr. Adam Houska.  
Z hostů, tedy lékařů, kteří trvale působí v zahra-
ničí, pak MUDr. Radka Klézlová (Velká Británie) 
a MUDr. Zdeněk Bystřický (Rakousko). 
Konference zahrnovala nejen přednášky, ale také 
kazuistiky, interaktivní workshopy, síťování a hoj-
nost času k vzájemnému poznání organizací a ku-
loární rozhovory. S potěšením tak můžeme kon-
statovat posun paliativní péče směrem ke kvalitě 
a zájmu o pacienta a jeho potřeby, stejně tak jako 

o potřeby rodiny. Jako hlavní problémy byl pojme-
nován mimo jiné nedostatek času ošetřujících lékařů 
na rozhovor s pacientem a rodinou (aby došlo nejen 
k předání informace, ale také k pochopení), obtížná 
jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci smluv 
na hrazení výkonů, nedostatečnou dotační podporu 
(Praha 10 je, díky vedoucí soc. oddělení Bc. Záko-
rové a radnímu Mgr. Počarovskému, světlá výjim-
ka, která své služby značně podporuje), personální 
nedostatečnost, a také nedostatek vzdělání lékařů, 
sester a dalších pracovníků v oblasti komunikace.
Nesmírně poutavé byly přednášky MUDr. Klézlové 
a MUDr. Bystřického o poměrech v zahraničí, pa-
liativním přístupu a systémových rozdílech, které 
jsou značné a velmi inspirativní. Kéž jednoho dne 
budeme schopni zajistit všem (nebo alespoň větši-
ně) pacientů v závěru života takovou péči, jakou 
si přejí a jakou si zaslouží, aby netrpěli symptomy 
onemocnění a mohly své poslední dny žít tam, kde 
si přejí, a s lidmi, které milují. Vojtěch Měřička         

Lazariánský servis
Potřebným a zejména invalidům jsme celkem roz-
dali 14 souprav výpočetní techniky. Celkem jsme 
jich sehnali 15 a některé i ve spolupráci s němec-
kými spolubratry. Byly to rovněž i notebooky a ně-
které PC i vč. tiskáren. V jednom případě se nám 
však nepodařilo uvést počítač do chodu. Odborník 
dárce totiž vymazal všechny programy vč. základ-
ního a u staršího počítače se opakovaně nedařilo 
navázat na zbytky programů, které tam neorganicky 
zůstaly. Nyní nám tak zůstala klávesnice, myš, ně-
kolika kabelů a mohutná tiskárna. Dohodli jsme se, 
že tuto tiskárnu umístíme do kanceláře našeho řádu 
a budeme pro ni hledat další uplatnění. 
 Poslední výpočetní zařízení jsme předali koncem 
října naší spolusestře, která zápasí nejen s fran-
couzskými holemi, ale i s vyhořelým bytem. Co ne-
stačil zničit požár od el. zařízení, to vylepšili hasiči 
a následně ještě vyklízecí četa. 
PC jsme samozřejmě předem vyzkoušeli a doufáme, 
že smolné události si v jejím případě již splnili svůj 
plán, a že ji nyní čekají jen šťastné dny i s tímto sta-
ronovým počítačem.  Petr Jílek
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Toleranční modlitebna může být pro lecko-
ho poněkud záhadné označení. Takových 
budov nezůstalo příliš mnoho. Jedná se 

o evangelický „kostel-nekostel“. Po vydání to-
lerančního patentu císařem Josefem II. se směli 
znovu k víře předků hlásit evangelíci žijící tajně na 
našem území. Získali tak záruku, že od nynějška 
budou alespoň „tolerováni.“ Na mnoha místech 
tehdy počala horečná činnost. Co kdyby si to cí-
sařpán zase rozmyslel? Po složitých procedurách 
přestupů z Římsko katolické církve do jedné z po-
volených evangelických (Luterská A. V., nebo 

Helvetská) vstupovali dříve tajní evangelíci někde 
tak masivně, že pro ně nebyl problém založit farní 
sbor. K tomu bylo potřeba minimálně 500 „duší“ 
nebo 100 rodin. I obec Hořátev byla jedním z tako-
vých prvních evangelických sborů. Jakmile shro-
máždili nutné prostředky, začali si platit učitele, 
faráře a postavili školu a faru. Na kostel zbylo až 
v roce 1892. Na začátku jsme mluvili o modliteb-

ně. Opravdu, tato budova příliš kostel nepřipomíná. 
Tvarem i velikostí spíše stodola. Dnes je vzácné 
vidět takovou budovu, protože větší část evange-
lických sborů o sto let později přistavělo věž; nebo 
dokonce modlitebnu strhli a postavili velký chrám. 
V Hořátvi však sloužila modlitebna bez přerušení, 
každonedělně až do roku 2013. Tehdy však byla 
v krovu stavby objevena hniloba. Neutěšený stav 
se zhoršoval. Prostředků na opravu nebylo. Až roku 
2017, kdy z bezpečnostních důvodů byla již mod-
litebna veřejnosti uzavřena, podařilo se shromáždit 
první prostředky z dotačního programu Minister-

stva kultury a ze sbírek věřících a dalších dárců. 
Rekostrukce krovu i střešní krytiny se ujal pan 
Marek Bárta se svou frmou. Celou akci řídí Farní 
sbor Českobratrské církve evangelické v Nymbur-
ce, pod který Hořátev od roku 2001 patří. V roce 
2018 se rozběhla druhá etapa oprav a nyní se blíží 
ke svému závěru. Mezi dalšími dotacemi (Nadace 
ČEZ, MK, Středočeský kraj), sbírkami a půjčkou 

byla uvítána i podpora Vojenského a špitálního 
řádu svatého Lazara Jeruzalémského z laskavé ini-
ciativy pana Lukáše M. Vytlačila. Připravil na 12. 
května 2018 krásný charitativní koncert s dopro-
vodem recitace A. De Saint-Exupéryho. Farní sbor 
díky koncertu obdržel výtěžek 3.500 Kč a v říjnu 
ještě z dobrovolné sbírky Řádu dalších 12.000 Kč. 
Tyto příspěvky byly vděčně přijaty a okamžitě pře-
vedeny na transparentní účet, z něhož plynou pení-
ze k placení faktur za rekonstrukci. Celková cena 
oprav dosáhne téměř dvou milionů korun.
Je přáním Farního sboru v Nymburce a Hořátvi, 
aby již letošní advent směl být v modlitebně po-
řádán první koncert s dětmi místní Mateřské školy 
a pak snad i slaveny Vánoce. Od jarního období 
2019 by kostel měl již sloužit bohoslužbám a pří-
padným dalším koncertům a kulturním akcím.
Odkaz: www.nymburk.evangnet.cz
Mgr. Kateřina Roskovcová, farářka ČCE v Nymburce

Hořátev, Českobratrská církev evangelická

Lazariánská pomocná služba má bohatou historii 
na poli charitativní práce. V roce 1993 ji založil 
spolu s dalšími tehdejšími členy Řádu a poté i dlou-
há léta vedl chev. MUDr. Vladimír Němec, GCLJ.
Za připomenutí stojí pomoc dobrovolníků v sociál-
ně slabých rodinách, nebo v rodinách s postiženými 
dětmi, spolupráce s Dívčí katolickou školou v Pra-
ze v oblasti výuky ošetřovatelství, nebo organizace 
zájezdů pro vozíčkáře. Také pořádání dobročin-
ných kulturních akcí a rozdávání vánočních balíčků 
starým a potřebným lidem by nemělo zůstat opo-
menuto. Nicméně postupem času, došlo k odchodu 
většiny dobrovolníků a členů organizace z aktivní 
služby, což se bohužel odrazilo i na činnosti Laza-
riánské pomocné služby. 
Na lepší časy se zablýsklo v letošním roce. S Jiho-
českou komendou českého Velko-
bailiviku začali spolupracovat čtyři 
členové bývalé Jihočeské jednotky 
Lazariánské pomoci, dříve působící 
v rámci Orleánské obedience. Tito 
členové se chtěli aktivně zapojit do 
práce a po poradě s kancléřem chev. 
Ondřejem Farkou, KLJ a velitelem 
Jihočeské komendy cfr. Mirosla-
vem Kůzlem, OLJ vešli v kontakt 

 s vedením LPS. Poté začali s chev. 
Němcem připravovat restart čin-
nosti spolku. Prvními nutnými kro-
ky bylo personální posílení spolku, 
schválení nové podoby přihlášek 
a Stanov a přeregistrace spolku na 
Spolkovém rejstříku. V souladu 
s těmito kroky byla i volba nové-
ho vedení LPS a přenesení sídla do 
jižních Čech, kde jednak bydlí vět-
šina nových členů, ale hlavně zde 
může spolek naleznout potřebné 
zázemí na faře Církve čs. husitské 
v Prachaticích. Novým předsedou 
LPS se stal cfr. Aleš J. Randl, CLJ,  z Písku, místo-
předsedy br. Vojtěch Pekárik a Vladimír V. Karbu-

sický. Dosavadní statutární zástupce 
chev. Němec byl zvolen čestným 
předsedou spolku a aktivně se podí-
lí na pokračování činnosti. Aktuální 
počet členů spolku je šest, další při-
hlášky jsou před podpisem.
  Spolu s těmito nutnými admini-
strativními úkony se pracuje i na 
koncepci další práce LPS. Vznikají 
nové webové a facebookové stránky, 

pokračuje pravidelná každoměsíční dobrovolnická 
práce v Domově pro osoby zdravotně postižené 
v Oseku na Strakonicku. Na rok 2019 se chystá 
zprovoznění dvou sbírkových kasiček. Bylo do-
hodnuto, že výtěžky sbírky za rok 2019 poputují 
ve prospěch Domácího hospice Athelas se sídlem 
v Písku.
Obnovená činnost Lazariánské pomocné služby 
bude úzce propojena s činností Jihočeské komendy 
Řádu a také s činností Komendy sv. Anežky České.

Aleš Jan Randl
předseda Lazariánské pomocné služby

25 let Lazarinské pomocné služby (LPS )

Koncertu se zúčastnil senátor Tomáš hrabě Czernin – na snímku vlevo, 
vedle něho sestra farářka Kateřina Roskovcová.
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Dostal jsem pozvánku na „Odpustovú slavnost´kate-
drálního chrámu Povýšenia vznešeného a životodár-
ného Kríža v Bratislave spojenú s Investitúrou Rádu 
sv. Lazara“, kterou zajišťovala „Gréckokatolická 
eparchia Bratislava“ pod vedením J. E. vladyky Pe-

tera Rusnáka. Bylo to v sousedství Ondrejského cin-
torina (hřbitova) v neděli 16. září a začátek byl od 
10. 30 hodin. Pak následovalo pohoštění pro rozsáh-
lý dav, který se zúčastnil těchto obřadů. Kromě po-
řádajících členů našeho „Veľkopriorátu Slovensko“ 

tam byla početná delegace našeho Řádu z Rakouska, 
a to včetně jejich vedení. Dále se účastnil i velmistr 
řádu sv. Václava a také já. Předpokládal jsem, že se 
domluvíme na koordinaci pomoci křesťanům v Sýrii, 
ale naši spolubratři měli jiné starosti.  Petr Jílek     

Investitura našich spolubratrů na Slovensku

Námi podporovaných sirotků je nyní již více než sto. 
V horském městečku Malula je to další námi pod-
porovaný sirotčinec, v celkovém pořadí již čtvrtý. 
Včetně domovu pro nemohoucí seniory sv. Pavla tito 
potřební od nás již celkem dostali 9. 000 dolarů. Je 
to velmi ceněné horské městečko, které je necelých 
60 kilometrů severovýchodně od Damašku. Místní 
památkou je hrob sv. Tekly, který je nyní však po-
ničený. Další raritou je, že se tam stále mluví ara-
mejštinou, která byla rodným jazykem našeho Pána. 
Měli tam i Institut aramejštiny, který patřil Ústavu 
jazyků univerzity v Damašku. Fronta s islamisty se 
v těchto místech několikrát převalila a místní budo-
vy jsou zničeny, zvony kostelů a klášterů ukradeny, 
umělecké památky zničeny apod. Situace se nyní již 
zlepšuje a autobusy již přivážejí z Libanonu desítky 
syrských uprchlíků. Ti se vracejí i do tohoto horské-
ho městečka, které se zvolna opravuje. Sirotci jsou 
z těchto důvodů zatím nouzově ubytováni v růz-
ných církevních objektech, ale blíží se zima. Otec 
M. Rezk, který je představeným kláštera sv. Tekly, 
převzal od nás dar 1. 500 dolarů, za které jim pořídí 

zejména deky na zimu. Náš osobní posel jim součas-
ně předal písemnosti, které umožňují požádat naše 
zastupitelství v Damašku o pomoc v rámci tzv. Malé-
ho lokálního projektu (dále jen MLP), který má limit 

cca 20. 000 dolarů (nebo 500. 000 Kč). Současně se 
snažíme zajistit pomoc pro obnovu jejich unikátního 
Institutu aramejštiny. Je zde možnost řešit to podob-
ně, jako je např. účast našeho Národního muzea na 
obnově památek v Palmyře, ale není to vůbec jed-
noduché.
V prvém případě se využití tzv. MLP již povedlo. 
Sirotčinec sv. Pavla, který patří řecko-katolickému 
patriarchátu melchitského vyznání, již koncem říj-
na dokončil práce na dovybavení jejich sirotčince 
a začátkem listopadu předal našemu velvyslanectví 
pro tento realizovaný MLP příslušnou závěrečnou 
zprávu. 

Podpora pro další křesťanské sirotky v Sýrii
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Vše se však nedaří na dálku zajistit, zejmé-
na když tam nefunguje listovní ani bankovní 
spojení. Z těchto důvodů jsme měli potíže se 
zajištěním podpory pro vyplnění příslušného 
formuláře MLP v angličtině pro sirotčince sv. Pan-
thaleona i sv. Grygory (sv. Řehoře). Zejména se 
jedná o sirotčinec sv. Panthaleona pro dívky, který 
je ve starých budovách a navíc poškozený raketami  
povstalců. 
Zvážili jsme možnosti místních zajistit MLP. Ře-
šit výstavbu nebo větší rekonstrukci nějakého si-
rotčince a pak následný provoz by v tomto zcela 
jiném prostředí bylo daleko složitější. Na základě 
našich zkušeností jsme se rozhodli organizovat 
tzv. „adopci na dálku“. Je to však chráněný termín 

Charity, tj. podobně jako je např. název firmy. (Jiní 
proto používají „adopci na blízko“ nebo „adopce 
srdce“.) Máme s tím letité zkušenosti a začátkem 
prosince jsme zahájili „adopci srdce“ v Sýrii pro 
prvních deset sirotků v Malule. Jedná se o tradiční 
příspěvek 4. 200Kč za rok a v případě středoško-
láka pak 5. 500Kč. Domluvili jsme předání jejich 
fotografii apod. pro jednotlivé podporovatele. Vzá-
jemnou korespondenci předpokládáme jednou za 
rok. V současné době zajišťujeme další distribuč-
ní místa. V případě očekávaného úspěchu máme 
předběžný příslib spolupráce i z polské strany. 
Společenství pomocníků řádu sv. Lazara má pro to 
účet číslo: 0001617002/ 2700.
 Petr Jílek

pokračování textu ze strany 7

Přejeme všem našim členům, přátelům a příznivcům 
radostné Vánoce a Boží požehnání do roku 2019.


