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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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PASTÝŘSKÝ LIST JEHO BLAŽENOSTI JOSEFA, ŘECKOKATOLICKÉHO 
MELCHITSKÉHO PATRIARCHY ANTIOCHIE A CELÉHO ORIENTU,  

ALEXANDRIE A JERUZALÉMA, DUCHOVNÍHO PROTEKTORA 
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

Kristus vstal z mrtvých! 

S těžkým srdcem voláme toto vyznání ví-
tězství – na které každý rok tak čekáme 
– v prázdných kostelech! Chybíte nám, 

milí synové a dcery, ať jste kdekoli.
 
Kristus vstal z mrtvých! Opravdu s těžkým srdcem 
voláme  toto  vyznání  víry  a  vítězství  po  padesáti 
dnech  modlitby  a  postu,  aniž  bychom  v  našich 
kostelích našli věřící, kteří by nám odpověděli: Je 
skutečně vzkříšen! Jak můžeme zpívat, že Kristus 

je vzkříšen, „Christos anesti“, aniž bychom slyšeli, 
jak to vaše vibrující hlasy radostně opakují?
Je smutné, že letos nebylo možné, abyste byli po-
mazáni  olejem pokání,  ani  jste  nemohli  přijmout 
tělo a krev našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista 
v jeho Velké noci, jako vzpomínku na jeho utrpení 
a vzkříšení. 
Naše  velikonoční  oslavy  jsou  letos  zkaženy  zá-
rmutkem,  protože  kostely  jsou  prázdné:  chybí 
nejen  věřící,  ale  také  naše  drahé  děti.  Naše  děti 
jsou díky své čistotě, nevinnosti a úsměvu živým 
znakem naděje a radosti. Připomínají nám, že jim 
patří nebeské království; budoucnost. Budoucnost, 
v kterou doufáme, že bude humánnější, s větší so-

lidaritou,  soucitem  a  vzájemnou  láskou;  budouc-
nost, ve které se  rozdíly mezi  lidmi zmenší nebo 
dokonce  zmizí,  a  vznikne  nový  světový  řád  se 
spravedlností,  rovností,  mírem  a  radostí,  protože 
Země má dostatek prostoru a zdrojů pro všechny 
národy. Je pravda, že děti při letošních velikonoční 
slavnostech mlčí, ale za ně budou mluvit kameny: 
kameny našich kostelů budou odrážet jejich hlasy, 
které se tam rok od roku ukládají a prohlašují: Je 
skutečně vzkříšen!
Zvláště  tento  rok  jsme  si  uvědomili  význam  zá-
chranného Kříže a Vzkříšení našeho Pána a to, jak 
jsou úzce spjaty. Do Svatého týdne Spasitelových 
pašijí jsme vstoupili s vnitřní radostí a mírem, ne 



2

se smutkem nebo strachem, protože božský Mistr 
svou smrtí na kříži a  jeho vzkříšením třetího dne 
dobyl smrt a naplnil naše srdce vírou a nadějí, že 
vždy zvítězí nad bolestí a zlem.
Jak moc potřebujeme naději a víru v těchto těžkých 
dnech, když zažíváme bolest, úzkost a strach z ko-
ronavirové pandemie, která se žene světem?! Nyní 
si  pamatujeme  slova  svatého  Pavla  k  Římanům: 
„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, 
že z utrpení  roste vytrvalost, z vytrvalosti osvěd-
čenost a z osvědčenosti naděje A naděje neklame, 
neboť  Boží  láska  je  vylita  do  našich  srdcí  skrze 
Ducha  svatého,  který  nám  byl  dán.“  (Ř  5:  3-5). 
Vzpomínáme  také  na  to,  co  napsal  Korintským: 
„Nepotkala  vás  zkouška  nad  lidské  síly.  Bůh  je 
věrný:  nedopustí,  abyste  byli  podrobeni  zkoušce, 
kterou  byste  nemohli  vydržet,  nýbrž  se 
zkouškou vám připraví i východisko a dá 
vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1 Kor. 10, 
13). Věříme,  že  Bůh  stvořil  svět  krásný 
a dobrý; v žádném případě by to nepřijal 
jinak. Je to Boží svět předtím, než se stal 
světem člověka;  a Bůh miluje  svůj  svět; 
jak by ho mohl nechat zahynout, jak říká 
evangelista Jan: „Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jediného Syna, aby žád-
ný,  kdo v něho věří,  nezahynul,  ale měl 
život  věčný. Vždyť  Bůh  neposlal  svého 
Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skr-
ze něj byl svět spasen.“(Jan 3: 16-17).
V  době,  kdy  slavíme  Vzkříšení  naše-
ho  Pána,  Boha  a  Spasitele  Ježíše  Krista 
z mrtvých,  slavnost  tak drahou pro naše 
srdce,  celý  svět  zoufale  bojuje  s  pandemií,  která 
ho  potkala,  všude  zasahuje  smrt,  utlačující  jako 
hrozná noční můra. Lidé jsou zmatení a bezmocní. 
Jako by se poprvé v jejich domovech objevil nepří-
tel zvaný smrt a napadl továrny, školy, nemocnice, 
obchody a ulice, pronásledoval lidi z místa na mís-
to  a  náhodně  zabíjel.  Spěšně  jsme  zorganizovali 
všechny naše vědecké a technologické schopnosti, 
abychom jej zkrotili, protože jsme si uvědomili, že 
je to otázka života nebo smrti. 
Smrt! Zdá se, že na ni lidé úplně zapomněli upro-
střed  svých  starostí  o  běžné  záležitosti  života, 
horečnatě zápasící o své živobytí nebo slepě při-
jímající  ateismus,  materialismus,  agnosticismus 
a  mnoho  dalších  nesmyslných  absurdit.  Zavřeli 
každé  okno,  které  by mohlo  vydat  nějaké  světlo 
z  jiného světa, nebo  jim  jednoduše připomenout, 
že existuje jiný svět.
V roce korony nám Vzkříšení Ježíše Krista,  jeho 
následovníkům,  připomíná,  že  smrt  není  běžnou 
záležitostí,  ani  přirozeným  závěrem  pro  lidský 
život, po kterém nic nenásleduje. Smrt není nicot-
nost, která by si zasloužila pouze pozornost a zá-
jem,  ale  úhlavní  nepřítel  lidstva.  Naštěstí Vzkří-
šení  našeho  Pána  přichází  ve  správný  okamžik, 
aby nám připomnělo, že Kristus svým vzkříšením 
zcela a úplně rozdrtil moc smrti, kterou svatý Pa-
vel nazývá posledním nepřítelem: „(Kristus) musí 
vládnout, dokud nepodloží všechny své nepřátele 
pod své nohy. Jako poslední nepřítel bude přemo-
žena smrt “(1 Kor 15, 25–26). 

Dnešní  svátek  nám  připomíná,  že  poslední  slo-
vo  není  smrt,  ale  život,  protože  Ježíš  Kristus  je 
Vzkříšení  a Život.  „On přece není Bůh mrtvých, 
ale živých.“ (Matouš 22:32). Bůh neřekl člověku 
„budiž“, aby ho nechal zemřít, ale aby žil navždy. 
A  smrt,  bez ohledu na  to,  jak  silný  je  její  trn,  je 
odsouzena na věky: „Smrt  je pohlcena, Bůh zví-
tězil! Kde  je,  smrti,  tvé  vítězství? Kde  je,  smrti, 
tvá zbraň?“ volá apoštol Pavel (1. Kor 15: 54–55)
Svým Vzkříšením náš Pán vzbudil naději v našich 
srdcích a dal nám sílu bojovat proti smrti v jejích 
různých ohrožujících podobách. Korona, která nás 
dnes  zasahuje,  není  jediná  ani  nejnebezpečnější 
epidemie: mezi jednotlivci, členy rodiny, farníky, 
společnostmi  a  národy  je  smrt.  Smrt  infiltrovala 
lidské  vztahy,  protože  jsou  smrtelně  poškozeny 

sobectvím, individualismem, tribalismem a nepřá-
telstvím. V koronavirové krizi vidíme několik ty-
pických příkladů: Země, které se vyhýbají pomoci 
jiným zemím, které ji naléhavě potřebují jen proto, 
že nesouhlasí s jejich politickou linií nebo nedodr-
žují jejich směrnice nebo jednoduše proto, že jsou 
považovány za bezvýznamné. Vidíme jednotlivce, 
kteří  hromadí  důležité  životní  potřeby,  jako  by 
ostatní lidé neměli právo na život.
Vzkříšení  našeho  Pána  nás  vyzývá  k  obnovení 
těchto rozrušených vztahů budováním důvěry mezi 
lidmi. Vzkříšení nás vyzývá k tomu, abychom vi-
děli druhého jako bratra a přítele, ne jako nepřítele 
nebo protivníka. Vzkříšení  nás vyzývá,  abychom 
milovali svět, jak jej miloval božský Mistr.
To odlišuje Boží děti, jak říká sv. Augustin: „Kdo 
nepodporuje spravedlnost a nemiluje svého bratra, 
není od Boha. Láska samotná je proto charakteri-
stickým znakem, který odlišuje Boží děti od synů 
Satana.“ Dnes více než kdy předtím musíme obno-
vit náležitý respekt k rodině, škole a farnosti. Mu-
síme si uvědomit jejich nejvyšší význam a primár-
ní  roli,  kterou hrají  v našich  společnostech.  Jsou 
nejvhodnějšími místy pro podporu dobrých vztahů 
mezi lidmi.
Smrt existuje také v našem vztahu s Bohem, nebo 
spíše Boží smrt v našich životech, smrt víry. Od-
stranili  jsme  Boha  a  vše,  co  nám  ho  připomíná. 
Vyloučili  jsme  ho  z  našich  životů,  a  proto  jsme 
potlačili  naši  duchovní  a  lidskou  dimenzi.  Když 
nás  koronavirová  epidemie  tajně  přistihla,  byli 

jsme překvapeni, že  jsme duchovně nepřipraveni 
vyrovnat se s novou situací. Okamžitě jsme cítili 
potřebu modlit se a vrátit se k Bohu. Neviditelný 
virus  narušil  naše  životy  a  vnesl  do  našich  duší 
úzkost!
Nicméně  díky  Vzkříšení  našeho  Pána  se  cítíme 
silní,  navzdory naší  slabosti,  a  jsme  schopni  ob-
novit  naši  víru  v  Boha  a  sílu  Ježíšova  vzkříšení 
z mrtvých.
Existují  však  lidé,  kteří  zpochybňují  vzkříšení 
Pána;  někteří  to  dokonce  kategoricky  popírají 
nebo považují za mýtus. Je pravda, že Vzkříšení je 
tak úžasná událost, že se zdá být příliš krásná na to, 
aby to byla pravda. Ve skutečnosti první, kdo po-
chyboval, byli samotní apoštolové (Matouš 28:17; 
Marek 16:11), zejména Tomáš, který vyjádřil svou 

pochybnost  a požadoval konkrétní  důka-
zy. Evangelista Lukáš říká, že apoštolové 
považovali příběh žen, které jim ohlásily 
Ježíšovo vzkříšení, za „nesmysly“ (Lukáš 
24:11).  Lukáš  dodává,  že  „Když  o  tom 
mluvili,  stál  tu  on  sám  uprostřed  nich 
a řekl jim „Pokoj vám“. Zděsili se a byli 
plni  strachu,  poněvadž  se  domnívali,  že 
vidí  ducha.“  (Lukáš  24:  36–37)  Teprve 
poté,  co  apoštolové  prozkoumali  prázd-
nou  hrobku  a  viděli,  slyšeli  a  dotkli  se 
svého žijícího Mistra, uvěřili. Mohli  tak 
prokázat vzkříšení Pána s  tak hlubokým 
přesvědčením, že za něj dali i životy. Po-
kud  nedokážeme  vnímat  nejvyšší  krásu, 
neznamená to, že neexistuje. Abychom to 
viděli, musíme mít zvláštní druh očí, oči 

víry. Ti, kdo přijali křesťanskou víru od apoštolů, 
mají takové oči. To jsme my. My jsme ti, jimž Je-
žíš pomáhal: „Blahoslavení jsou ti, kteří neviděli 
a uvěřili“ (Jan 20: 29).
My jsme ti, které Jan mínil v dnešním evangeliu, 
když říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho 
jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nena-
rodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských 
otců,  nýbrž  narodili  se  z  Boha.“(Jan  1:  12–13). 
Tito  věřící,  k  nimž  patříme,  převrátili  rovnici: 
Jejich víra, která se odráží v jejich evangelickém 
životě,  svědčí  o  vzkříšení,  nikoli  naopak.  To  je 
nejvyšší krása Vzkříšení, které dnes slavíme. Je to 
víra, o které apoštol Pavel hovořil, když oslovil ty, 
kdo ve své době zpochybňovali Vzkříšení: „Není-
-li  zmrtvýchvstání,  pak  nebyl  vzkříšen  ani Kris-
tus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše 
zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme 
odhaleni  jako  lživí  svědkové o Bohu:  dosvědčili 
jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, 
není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříše-
ní z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li 
však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste 
ve svých hříších“ (1 Kor 15: 13-17)
To znamená, že bez vzkříšení Páně neexistuje žád-
ný Kristus, žádná křesťanská víra, žádné křesťan-
ské náboženství ani spasení. Vzkříšení je sloupem 
křesťanské  víry  a  pečetí  jeho  integrity.  To  bylo 
hlavní  téma  evangelia  kázané  apoštoly. Můžeme 
to nazvat „Velký třesk“, který promítal křesťanský 
život do nekonečného prostoru a času. Přesně  to 

pokračování ze strany 1
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nazývá naše velikonoční liturgie „Den, který nemá 
žádný  večer“  nebo  také  „Království“,  které  náš 
Pán, ještě když byl na kříži, sliboval zloději a jenž 
bylo tak slavnostně otevřeno,
Dnes  vzkříšený  Ježíš  Kristus  přichází  do  našich 
obydlí, měst a čtvrtí, doprovází nás v srdci našich 
životů  a  nabízí  nám zachránit  nás  od poroby  zla 
a hříchu; od nenávisti  a útlaku; od pýchy a mar-
nosti;  od  tmy  a  pochybností. Může  nám  pomoci 
učinit život humánnějším a otevřít nám božské ob-
zory pomocí nové Země a nových Nebes.
Dnes k nám náš Pán Ježíš přijde pokorný ve svém 
vítězství a ve svém vzkříšení nese spasení. Pojďme 
mu otevřít své domovy a naše srdce a uvítejme ho. 
Udělejme mu místo v každém domě, aby nás dnes 
i později mohl osvětlit svým Světlem, ať už jsou 
kostely zavřené nebo otevřené.
Ale kostely nezůstanou dlouho uzavřené, Bůh si to 
přeje. Pokračujeme v setkávání v chrámech, pro-
tože Bůh si je vybral jako své obydlí. Je to místo, 
kde se Ženich, Pán Ježíš,  setkává se svou nevěs-
tou,  křesťanskou  komunitou.  Společná  modlitba 
v kostele je prvotní a ctihodná tradice. Žádná jiná 
modlitba jej nemůže nahradit ani zrušit. Nespočet 
našich synů se touží v těchto těžkých dnech vrátit 
do kostela.
V této spásném období se modlíme jeden za druhé-
ho. Modlíme se, aby koronavirová pandemie neby-
la dlouhá; aby dobrý Pán pomohl uzdravit ty, kteří 
jí  byli  zasaženi,  a přijímal  její oběti mezi  anděly 
a svatými. Modlíme se za všechny, kteří dobrovol-
ně se snaží odvrátit bezprostřední nebezpečí: léka-
ři, zdravotní sestry, vědci, úředníci, technici, různé 
vládní a nevládní instituce a prosíme Boha, aby po-
žehnal jejich úsilí v zájmu naší země a celého svět.
Modlíme  se  u  Boha,  aby  umožnil  mezinárodní-
mu  společenství  překonat  pandemii  stanovením 
koordinovaného plánu, který by se z celého srdce 
proměnil  v  komplexní  skutek  lásky  procházející 
všemi hranicemi.
Modlíme se u Pána, aby inspiroval každého z nás, 
aby udělal vše, co může, aby se zmírnilo utrpení.
Modlíme se za bezpečnost, mír, stabilitu a prospe-
ritu  v  našich  zemích.  Nechť  mír  a  spravedlnost 
zvítězí po celém světě.
Jestliže  se  modlíme,  tak  bychom  si  měli  také 
upřímně odpustit. Ve velikonoční bohoslužbě nás 
církev  učí,  že  odpuštění  vyvěrá  z  hrobu  našeho 
Pána. Odpuštěním z Ježíšova hrobu pohřbíme naše 
konflikty a rozdíly, naše těžkosti a problémy, naše 
potíže a obavy, naše hořkosti a zklamání, naše hří-
chy a slabosti. Pojďme pochovat smrt! Pod vede-
ním Církve se všichni připojme ke zpěvu s nadějí 
a vírou, s radostí a nadšením, s optimismem a od-
hodláním:  „Dnes  je  den  zmrtvýchvstání!“  Slav-
me tento svátek a obejměme se. Bratří, řekněme: 
„Kvůli Vzkříšení odpouštíme všem, kdo nás nená-
vidí.“ A my všichni  zpívejme  společně:  „Kristus 
vstal z mrtvých, svou smrtí smrt zničil a těm, kdož 
jsou v hrobu, dal život“

Dáno v Damašku, v den Vzkříšení, 11. dubna 
A. D. 2020  + Joseph
 (překlad Aleš Bluma)

Vážení spolubratři, 

milé spolusestry,

ačkoli nám toto krizové období způsobuje mnoho 
komplikací a nepříjemností, má i svou pozitivní 
stránku. Pomáhá nám v ověřování našich život-
ních hodnot. Najednou zjišťujeme, že věci, které 
byly pro nás ještě nedávno tak důležité, se ukazují 
jako nepodstatné a zbytečné, a naopak hodnoty, 
kterým jsme nepřipisovali až takovou důležitost, 
se stávají životně důležité a nepostradatelné.
Tou nejdůležitější životní hodnotou je samozřej-
mě život sám, ale život, bez důvěry v Boha, je je-
nom pouhé přežívání.
Právě k této důvěře Vás chci povzbudit následu-
jící úvahou.

 „Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 
Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už 
mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a pro-
budili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo za-
hyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy 
malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a na-
stalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen 
je, že ho poslouchají větry i moře?“ (Mt 8, 23-27)

Galilejské (Genezaretského) jezero je hlavní vod-
ní zdroj pro celý Izrael. Rozkládá se na ploše 166 
km².
Dalšími názvy jsou také Tiberiatské nebo Kine-
retské jezero.
Zvláštností tohoto jezera je, že jeho hladina leží 
212 metrů pod hladinou moře, takže je nejní-
že položeným sladkovodním jezerem na světě 
a vládne tam převážně tropické počasí. Jenomže 
nad ním se tyčí pohoří Libanon, jehož nejvyšší 
hora, Kurnat as-Saudá, je vysoká 3 088 metrů 
a je pokrytá ledem.
Tento klimatický rozdíl působí, že když se ledová 
vichřice z Libanonu přižene na hladinu jezera, 
udělá z něj na chvíli běsnící kotel. 
A právě taková bouře zastihla učedníky na loďce, 
v níž spal Ježíš.

Bouře, která byla venku, začala zuřit i uvnitř - 
uvnitř jejich srdcí.
Úzkost, strach a obavy o život je natolik přemoh-
ly, že propadli zoufalství,
a v tom zoufalství budí Ježíše a křičí: „Pane, za-
chraň nás, hyneme!“

Milí přátelé, není tohle obraz i našeho života? 
Kolikrát naši pohodovou plavbu zasáhla bouře 
nepokoje, beznaděje, strachu a zoufalství? Koli-
krát jsme už zažili situace, kdy se nám zdálo, že 
naše modlitby Bůh neslyší, že mu na nás nezáleží?
Od vypuknutí pandemie se modlíme, aby se Bůh 
smiloval a zastavil tento novodobý mor, ale žádný 
zázrak se jaksi neděje. Nemoc se šíří stále dál, 
přibývají nemocní a bohužel i mrtví. 
Je zbytečné nechávat se vtahovat do diskuse 

s těmi, kteří přesně ví proč tomu tak je a kdo za 
tím vším stojí.
Spíše se ptejme: „Pane, co mi (mně osobně) tím 
chceš říct?“ 
Každý náš problém se může stát neřešitelným, 
když namísto toho, abychom se dívali na Boží 
velikost, zaměříme svůj pohled na okolnosti 
a na vlastní slabost. Když budeme spoléhat jen 
na sebe, jsme ztraceni. Bez víry v Boha je člověk 
opravdu ztracený. 
Jenom když se setkáme s Bohem, můžeme čelit 
strachu a překonat jej. Člověk je křehký, slabý, 
neschopný sám čelit realitě. S Bohem však může 
překonat cokoli. Bezmezná víra, víra, která nás 
otevírá Bohu, víra, která nám dává zakoušet 
Boha, je protilékem na každý strach a úzkost.

Pán Ježíš učedníkům vyčítá jejich malou víru.
Měli loďku, měli Ježíše, ale neměli víru. Dokonce 
byli schopni připustit, že Bůh poslal svého Syna 
na tento svět, aby se spolu s nimi utopil.
V životě se ani my bouřím nevyhneme a nevyhne-
me se ani strachu z nich, ale všude tam, kde panu-
je strach, přichází Boží „Nebojte se!“
Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ vyskytují 
v Bibli?
Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy 
tolikrát, kolik má rok dní. Pro každý den v roce 
máme Boží „Nebojte se!“
Ale k tomuto „Nebojte se!“, musíme přidat naši 
víru.
Víru v to, že spolu s Ním, i když přijde bouře, se 
nemáme čeho obávat.
Víru v to, že s Ním se nám nic nemůže stát a také 
víru v to, že On všechno zlé může obrátit na dob-
ré.
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě 
tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já 
budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě 
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě 
nepopálí“ (Iz 43,1-2).

„Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás 
povýšil v ustanovený čas.
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť Jemu 
na vás záleží.“ (1Pt 5, 6-7)
Žít ve víře, že Bohu na nás záleží, je ta nejúčin-
nější vakcína.
A tak, moji milí, až vám strach zaklepe na dveře, 
pošlete otevřít víru.

„Nebeský Otče, děkujeme Ti za dar víry, ale zá-
roveň prosíme, odpusť nám, že tento dar, místo 
abychom jej rozvíjeli, tolik zanedbáváme.
Pomoz nám, když se dostáváme do situací, kdy 
i naše víra skomírá a my se děsíme okolností, kte-
ré nás obklopují. 
Pomoz nám důvěřovat Ti navzdory našim pochyb-
nostem a dej, ať více věříme Tvým zaslíbením 
a ať na každý den čerpáme sílu z Tvého Slova.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána, který 
s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje navěky 
věků. Amen.“

Jaroslav Kratka

Pandemie jako zkouška víry
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Drazí bratři a sestry,

ocitáme se v situaci, jako málokdo z nás pa-
matuje. Z žijících možná vůbec nikdo. V celém 
světě se šíří neviditelný nepřítel. Avšak kdo se již 
s takovou situací potkal? Kdo byli ti, kdo v době 
bující nákazy ošetřovali nemocné a starali se 
o postižené? …  Pojďme si říct znovu naše heslo 
„Atavis et armis“… 
Pod zeleným křížem vznikl v Království Jeruza-
lémském první špitál. Lazariáni – sami nakaže-
ní – se starali o ty, které vyhazovali vojáci před 
městské hradby, protože se šlechtici a vůdci obá-
vali šíření nákazy ve městě. Nakonec se nakazil 
i sám král Bladuin IV. a Lazariáni pak tvořili 
jeho tělesnou stráž.
Žijeme v realitě 21. století, což nám sice – oproti 
našim předkům - dává určité vymoženosti (rouš-
ky, štíty, rukavice, dezinfekce,…), ale zároveň 
je o to větší výzvou. Výzvou pro nás všechny se 
jakkoliv zapojit do pomoci v aktuální situaci. 
Vzduchem se šíří nákaza, lidé umírají v celém 
světě po tisících, někde vládne panika, jinde zou-
falství, šíří se hlad a bída... Ani všemocná hesla 
„Prosperita a ekonomický růst“ náhle nejsou 
tak „všemohoucí“, jak si často ve vlastní poho-
dlnosti myslíme…  

KDO TEDY JINÝ NEŽ LAZARIÁNI 
BY NYNÍ MĚLI POZVEDNOUT MEČ 
A BOJOVAT?

Někteří z nás jsou v „první linii“; lékaři, sestry, 
záchranáři, hasiči, ošetřovatelky, pečovatelky 
a mnozí další. Vyprošujme jim sílu, denně se za 
ně modleme! Jiní z titulu svých profesí zajišťují 
ochranné pomůcky, štíty, dezinfekce, respiráto-
ry… Pomozme jim, zkusme se zapojit do distri-
buce a shánění. Další se zapojili do šití roušek, 
3D tisku a mnohých dalších „podpůrných“ čin-
ností. A kdo dál neví, co by mohl udělat - upečte 
„do první linie“ koláč, buchtu, darujte úsměv 
a modlitbu těm, co nesou tíhu boje i za nás… 
Kéž velitelé naplno zapojí své komendy do boje 
s nákazou. Kéž novicmistři vedou své postulanty 
po boku velitelů. Kéž každý člen řádu realizuje 
takovou pomoc, jakou budou umět a na jako sta-
čí. Kéž je nám tato těžká doba apelem a výzvou. 
Nyní je ten čas, kdy se máme „zvednout ze sofa“. 
Nyní je doba zkoušky. Jako když se zlato zkouší 
a tříbí ohněm. Dokažme, že jsme hodni oblékat 
zelený kříž. Dokažme, že naše insignie nejsou jen 
faleristický doplněk na hrudi, abychom se sami 
před sebou cítili lépe a důstojněji. Dokažme, že 
naše lazariánství není prázdná póza našeho ega, 
ale že je za ním upřímnost srdce a Božího po-
volání. 
Atavis et armis!        Vojtěch Měřička

1

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.

aneb „Amen, pravím vám, cokoliv jste učini-
li jednomu z těchto mých nepatrných bratří, 
mně jste učinili.“ (Mat 25, 40).

Doba eskalace koronavirové pandemie v České re-
publice, díky Bohu a nesmírnému lidskému úsilí, 
zvolna pomíjí a přichází čas bilancování, čas sou-
čtu zisků a ztrát, čas hodnocení. Obstáli jsme jako 
řád? Dokázali jsme se zmobilizovat a věnovat úsilí 
do služby ve vypjaté a těžké době?
Nechť na tyto otázky odpoví fakta za celý velko-
bailivik.  K  tomu  jen  podotýkám,  že  reálná  čísla 
jsou s velkou pravděpodobností vyšší; zde je uve-
den  pouze  zdokumentovaný  materiál,  oficiálně 
předaný za náš řád. 
Bylo  ušito  a  předáno  téměř  10.000  (!)  bavlně-
ných roušek, dalších 1500 roušek z nanomateriálů 
a  přes  400  jednorázových  ústenek  a  respirátorů 
FFP2 a FFP3. Dále bylo distribuováno více než 50 
obličejových štítu, 40 jednorázových obleků, přes 
1600 l dezinfekčního gelu (na ruce či povrchy). Na 
zvláštní sbírku bylo v průběhu dvou měsíců vybrá-
no téměř 60 tisíc,- Kč. Jako podpora pracovníkům 
do první  linie bylo  též předáno od sponzorů 400 
balení  nápojů  a  upečeny  desítky  buchet,  koláčů 
a dortů. Oficiální předávání a informace bylo mož-
né sledovat také na pravidelně aktualizovaných so-
ciálních sítích (FB a Instagram). V tomto krátkém 
výčtu však není  zahrnuta  celá  řada dalších drob-
ných  pomocí,  kterými  členové  řádu  a  postulanti 
pomáhali a které nebyly veřejně publikovány… 
Nelze všem poděkovat jmenovitě. Zapojení členů 

i celých komend bylo velmi akční a nasazení řady 
spolubratří a spolusester skutečně vysoké. Do čin-
nosti se zapojily (ať společně, či skrze malé projek-
ty členů) všechny komendy našeho velkobailiviku 
a  je  potřeba  zmínit,  že  zapojeni  do  činnosti  byli 
také  postulanti.  Řada  členů  (vzhledem  ke  svým 
profesím  ve  zdravotních  či  sociálních  službách) 
stála  v  první  linii,  jiní  zajišťovali  finanční  a ma-
teriální dary, organizovali pomoc dalších firem či 

zařízení  (švadleny  a  krejčí, majitelé  3D  tiskáren, 
dobrovolníci,  všech  věkových  kategorií,  atd.)  či 
distribuovali  již  získaný  materiál.  Duchovenská 
větev  řádu  vydala  k  pandemii  pastýřský  list,  or-
ganizovala  „dálkové“  a  streamované  bohoslužby 
a modlitby a angažovala se dále v přímé pastoraci, 
podpoře jednotlivých členů i v organizaci zázemí.  
Mez  podpořené  organizace  patřily  samozřejmě 
všechna  4  hospicová  díla,  nad  kterými  neseme 
patronaci; hospic Štrasburk v Praze, hospic Rehos 
v Nejdku, Paliativní oddělení NMSKB v Praze pod 
Petřínem a hospic sv. Lazara v Plzni. Dále se Řád 
zapojil do podpory dalších organizací a obcí „v prv-
ní  linii“;  Ústav  hematologie  a  krevní  Transfuze 
Praha,  Fakultní nemocnice v Plzni, Zdravotnická 
záchranná služba Slavkov u Brna, Domov pro seni-
ory Chvalkovice na Hané, Nemocnice Na Bulovce 
a porodnice U Apolináře v Praze, Dům ošetřovatel-
ské péče v Rychnově, Nemocnice sv. Anny v, ne-
mocnice Obilní trh, nemocnice Milosrdných bratří, 
a Úrazová nemocnice v Brně, Český Červený Kříž 
Vysoké Mýto, B. Braun Slavkov u Brna, Domov 
pro  seniory  Hvězdlice,  Domov  pro  seniory  Ha-
brovany,  Obec  Zbýšov,  město  Uničov,  Centrum 
sociálních  služeb  Praha,  Diecézní  charita  Plzeň 
(dále distribuce do tamních dětských domovů, ma-
teřských školek a sociálních služeb) a Český Čer-
vený kříž Kolín. Zprostředkovaně jsme se zapojili 
také  do  projektu  ubytování  350  lidí  bez  domova 
v prázdných pražských hotelech a hostelech. Víme, 
že podpořených organizací a projektů byl mnohem 
více, než  je v  tomto základním výčtu a čest patří 
každému, kdo se jakkoliv zapojil. 
Pokud má rytířství ve 21. století smysl a své místo 
a chceme tvrdit, že svatolazarská spiritualita není 
jen (skrytou či zjevnou) zálibou v medailích a uni-
formách,  pak  je  to  právě  v  takovýchto  situacích, 
kdy je jinak klidná a vesměs v nadbytku žijící spo-
lečnost  jaksi  „vykloubená“  ze  svého  normálního 
života a lapá po dechu. Právě tady je místo rytířů 
sv.  Lazara.  Právě  tady  je místo,  kde  dává  smysl 
sloužit a modlit se. Právě tady je naše služba Kris-
tu. Neboť je psáno: „Amen, pravím vám, cokoliv 
jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 
bratří, mně jste učinili.“ (Mat 25, 40). ATAVIS 
ET ARMIS!

Vojtěch Měřička

Mobilizace Českého velkobailiviku Řádu            sv. Lazara v době pandemie COVID-19, ...pokračování ze strany 3



5

Mobilizace Českého velkobailiviku Řádu            sv. Lazara v době pandemie COVID-19, ...



6

Kristus je vzkříšen! On je sku-
tečně vzkříšen!

Všem vám, mým přátelům, kteří do-
provázeli můj  život  od dětství,  jako 
kněze, biskupa a patriarchy, mí přá-
telé  po  celém  světě,  všem vám pat-
ří  tato  kytice  z  mého  srdce,  kytice 
lásky,  modlitby,  díků,  víry,  naděje 
a lásky, z naděje k naději, optimismu, 
odvahy,  vzájemné  pomoci,  služby, 
přímluva za soucit, za
ochranu  a  léčení  před  pandemickou 
metlou coronaviru a modlitba za obě-
ti  tohoto neštěstí  a horlivá modlitba 
za rozptýlení a ukončení tohoto glo-
bálního utrpení.
S  hymnem  Zmrtvýchvstání  vás  vy-
zývám k  radosti: „Je skutečně svatá 
a  vítězná  tato  spásonosná  a  zářivá 

noc ...Včera, ó Kriste, byl jsem s Te-
bou a
dnes vstávám s Tvým zmrtvýchvstá-
ním. Včera jsem byl s Tebou ukřižo-
ván, dnes oslavuji, ó Spasiteli, s Te-
bou v království tvém.
„Radujte se nebesa! Ať se raduje celá 
země, celý svět viditelný i neviditel-
ný, neboť Kristus, naše věčná radost, 
skutečně vstal z mrtvých! “
Bratři a sestry, poslouchejme svatého 
Pavla, který nás volá k radosti: „Ra-
dujte se vždy v Pánu: a znovu říkám, 
radujte  se  ... A Boží  pokoj,  který  si 
ani nedovedete představit, bude udr-
žovat vaše srdce a mysli skrze Krista 
Ježíše. “ (Fp 4: 4,7)
I  my  obracíme  se  k  Ježíši  Kristu 
vzkříšenému z mrtvých s velikonoč-
ním voláním: „Ó božské slovo, milo-

vaný a nejsladší! Protože jsi, ó Kris-
te, slíbil, že budeš s námi až do konce 
věků, my,  věrní  věřící  se  radujeme, 
neboť máme  tato  slova  jako  záruku 
naší naděje.
„Ó  Kriste,  naše  Vzkříšení,  nejpo-
svátnější a největší Moudrost, Slovo 
a Boží moc, dej nám podílet se s Te-
bou na Tvého království. “
Vážení přátelé, tato pohroma corona-
virová nás odsoudila k oslavě květn  
é neděle, Svatého týdne a Velikonoc 
v našich domovech. Vzhledem k této 
bolestivé realitě reagujme s optimis-
mem a nadějí, protože tak
• Každý domov se stal kostelem
• Každé srdce se stalo kostelem
• Každý  dům  se  stal  kostelem  Sva-
tého  hrobu,  Zmrtvýchvstání  a  Veli-
konoc

• Každý  otec  a matka,  každý  věřící 
se stal knězem, kantorem a nositelem 
zprávy o Vzkříšení
• Z každého domova a  srdce  svítilo 
světlo
• Světlo Jeruzaléma
• Světlo Svatého hrobu
• Světlo Bílé soboty
• Světlo Vzkříšení
• Kristovo světlo, vzkříšeného z mrt-
vých, který dává život těm, kdo jsou 
v hrobech
•  Toto  světlo,  které  osvětluje  svět 
a  chrání  nás  před  epidemií  corony, 
před hříchem a zlem.
Kristus vstal z mrtvých! Je skutečně 
vzkříšen!
S mou modlitbou a láskou
+ Gregorios III, Emeritní patriarcha

(překlad Aleš Bluma)

Velikonoční poselství j. b. Řehoře III. k Velikonocům

Adopce Sýrie
Společenství  řádu  pomocníků  sv. 
Lazara Jeruzalemského znovu zasla-
lo finanční podporu do nestabilních 
částí Sýrie. Daná podpora je směro-
vána do Křesťanských sirotčinců na 
podporu  dětí  a  na  podporu  obnovy 
křesťanských  symbolů.    V  lednu 
2020  bylo  do  Sýrie  předáno  3000 
USD a  to  konkrétně  1500 USD do 
Kláštera  svatého  Pavla  v Damašku 
(pro dvě adoptivní děti) a na celkový 
chod  sirotčince,  500  USD  předáno 
do Kláštera sv. Tekly v Maloule a na 

obnovu Křesťanských symbolů byly 
zdroje  předány  ve  výši  1000  USD 
Klášteru  sv.  Bendlaimona.    Jed-
ná  se  o  projekt ADOPCE  SÝRIE, 
jejímž  je  předsedou  Mgr.  Richard 
Andrle  Sylor,  MBA,  a  místopřed-
sedou  Ing.  Samír  Masad  Csc.,  jež 
je  zaměstnancem Syrské  ambasády 
v  Praze.  Předseda  uvádí,  že  Spole-
čenství  prozatím  zasílá  100  %  vy-
braných prostředků na své humani-
tární a charitativní akce,  tj. veškeré 
zdroje jsou řádně a efektivně využi-

ty.     Mimo  tyto  zahraniční  aktivity 
věnovalo  Společenství  částku  25 
000,- Kč i Vojenskému a špitálnímu 
řádu sv. Lazara Jeruzalemského, jež 
danou částku předal nemocnici Mi-
losrdných sester sv. Karla Boromej-
ského  v  Praze  (oddělení  paliativní 
péče).  Společenství  tímto  aktivně 
pokračuje v dlouhodobé humanitár-
ní a rozvojové spolupráci.  
Pro rok 2020 se plánuje rozšířit tuto 
činnost  o  další  spolupráci  v  Sýrii 
a  to  církevní  charitou  sv.  Patroisse 

v  Damašku  jež  je  obdobou  charity 
v ČR.   Tato charitativní organizace 
se  aktivně  zapojuje  do  aktivit  jako 
je např. finanční podpora neúplných 
rodin,  kde  otec  či  matka  zemřela, 
nebo se otec či matka nemůže o dítě 
starat či jej z důvodu chudoby a ab-
sence práce neuživí. Do konce roku 
2020  se  na  základě  uzavřené  daro-
vací smlouvy s významným dárcem 
plánuje zaslat cca 22 tis. USD.  Bůh 
nám pomáhej. 
 Richard Andrle Sylor.

Dne  6.  2.  2020  jsem  se  setkal  se 
spolubratrem  Dr.  Samirem  Masa-
dem, MLJ, na Velvyslanectví Syrské 
arabské republiky. Spolubratr Samir 
Masad je pracovníkem Velvyslanec-
tví  a  místopředsedou  Společenství 
pomocníků  Řádu  sv.  Lazara,  z.  s., 
které  je  pobočným  spolkem našeho 
Řádu a zabývá se řadou významných 
charitativních  projektů.  V  současné 
době  zejména  charitativním  projek-
tem Adopce na dálku – Sýrie. Detai-
ly na www.adopcesyrie.cz. Tématem 
schůzky  byla  právě  úspěšně  probí-

hající  realizace  projektu Adopce  na 
dálku - Sýrie. 
Kromě  jednání  se  spolubratrem Dr. 
Masadem  jsem  se  setkal  s  chargé 
d´affaires  Amirou  Karawani.  Bě-
hem  setkání  jsme  detailně  hovořili 
o  činnosti  našeho  Řádu  z  hlediska 
mezinárodního a samozřejmě o čin-
nostech  naší  jurisdikce  v České  re-
publice. Paní chargé d´affaires jsem 
pozval  na  připravovanou  celořádo-
vou pouť na Velehrad, která se bude 
konat v dubnu 2021.

Ondřej Farka

Návštěva Velvyslanectví Syrské arabské republiky
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Tato mezinárodní organizace je nám 
blízká i ekumenickým zaměřením. 
František Adamík, který byl velmi 
aktivním člen našeho řádu, byl za 
komunistů pronásledován a CSI mu 
tenkrát velmi pomohla. Po změně 
režimu pak zakládal tuto organiza-
ci v naší republice. Od té doby jsou 
téměř ve všech našich kostelích vy-
staveny k odběru jejich pravidelně 
vydávané modré Zpravodaje v cel-
kovém počtu 4 x 6500 každého roku.  
Ve dvacátém století bylo pro víru 
pronásledováno, utlačováno, věz-
něno nebo zabito více křesťanů než 
kdykoliv jindy. Je to na mnoha mís-
tech našeho světa a situace se bohu-
žel nelepší.
Hlavní příčinou náboženského pro-
následování jsou militantní ideologie 
a jejich násilné projevy (např. komu-
nismus, fašismus a náboženský fun-
damentalismus), autoritářské režimy 
a války. CSI zastává demokratické 
hodnoty, a proto pomáhá obětem ná-
boženského pronásledování. Infor-
muje veřejnost i vlády o páchaném 
bezpráví a snaží se o rychlé a účinné 
kroky k nápravě. 
Komunismus - Jedním z nejdůležitěj-
ších doktrín komunismu je tvrzení, 
že Bůh neexistuje. Proto se každá 

komunistická vláda pokouší církev 
zničit, popřípadě ji zneužít pro vlast-
ní účely. Sovětský svaz nyní již sice 
patří minulosti, ale více než jedna 
miliarda lidí dále žije pod jejich nad-
vládou. Tento fakt se netýká jen oby-
vatel Číny, Severní Koreje, Vietnamu 
a Kuby. V Číně komunistický režim 

radikálně omezuje náboženskou 
svobodu. Křesťané jsou podrobeni 
státní kontrole nebo jsou pronásledo-
váni a zatýkáni. Česká republika má 
podobně jako i jiné postkomunistic-
ké země zkušenosti s pošlapáváním 
náboženské svobody a pronásledo-
váním křesťanů. Svobodná činnost 
církví nebyla možná a církevní pů-
sobení podléhalo značnému omezení 
ze strany státu. V naší vlasti proto 
dále aktivně působí lidé, kteří byli 
za komunismu v podzemní církvi. 
Pořádali tajná setkání, rozmnožovali 
náboženskou literaturu a sloužili bo-
hoslužby. Příkladem může být nejen 
František Adamík, ale i kněz Josef 
Zvěřina.
 Náboženský fundamentalismus 
- V některých islámských zemích 

jsou křesťanské církve a jejich čin-
nost úplně zakázány a konverze ke 
křesťanství či jiným náboženstvím 
se trestá dokonce i smrtí. V dalších 
zemích jsou křesťané a jiné nábo-
ženské menšiny sice tolerovány, ale 
musejí čelit tvrdým omezením a útla-
ku ze strany státu či extrémistických 
skupin. Svět tak stále zažívá růst 
radikálního islámského fundamen-
talismu, ale také násilných tendencí 
uvnitř jiných náboženství a sekt.
Autoritářské režimy - V mnoha ze-
mích se stateční křesťané zastávají 
chudých nebo zneužívaných obětí 
náboženské diskriminace. Často se 
pak sami stávají terčem represivních 
opatření státu nebo násilných útoků 
teroristických skupin. 
 Války - Ve válkách dochází k velké-
mu utrpení civilního obyvatelstva. 
Také křesťané a další lidé jsou často 
napadáni vládními vojsky či skupi-
nami rebelů, když usilují o usmíření 
nebo náleží k etnické či náboženské 
menšině. Věřící jsou pak často zabí-
jeni a kostely ničeny. 
Proč právě CSI - Základem je Vše-
obecná deklarace lidských práv má 
30 článků, které byly schváleny Val-
ným shromážděním OSN dne 10. 12. 
1948. Z nich se považuje za nejdů-

ležitější článek 18, který jasně for-
muluje právo na svobodu vyznání, tj. 
zaručuje náboženskou svobodu. 
Každý má právo na svobodu myšlení, 
svědomí a náboženství; toto právo 
zahrnuje v sobě i volnost změnit své 
náboženství nebo víru, jakož i svobo-
du projevovat své náboženství nebo 
víru, sám nebo společně s jinými, ať 
veřejně nebo soukromě, vyučováním, 
prováděním náboženských úkonů, 
bohoslužbou a zachováváním obřa-
dů.
Této skutečnosti je však v západním 
světě věnováno stále méně pozor-
nosti. Následkem je malá informo-
vanost a tím i nedostatečná péče, 
která by měla být věnována obětem 
těchto komplikovaným sociálním 
konfliktům. Již jméno napovídá, že 
tato organizace prosazuje solidaritu 
a brání oběti násilí, diskriminace, 
pronásledování křesťanů, kteří mají 
bohužel na veřejnosti méně pozor-
nosti než jiné skupiny.
Historie CSI: Křesťanská meziná-
rodní solidarita CSI byla založena 
v roce 1977, tj. dva roky po tichých 
pochodech ve švýcarských městech 
Bernu a Curychu na podporu proná-
sledovaných křesťanů. V roce 1975 
byl Georgi Vins, baptistický křesťan 

V současném Polsku je temati-
ka tradice i aktuální činnosti 
rytířských  řádů velmi  atrak-

tivní. Příslušnost k některému z dopo-
sud působících rytířských řádů je u na-
šich severních sousedů považována za 
mimořádně prestižní záležitost. 
To se projevilo i na dvoudenní kon-
ferenci  s názvem Nowy blask starej 
zboi (Nový lesk staré zbroje), kterou 
uspořádal  ve dnech 26. – 27. 9. 2019 
Institut  kultury  rycerskiej  na  zámku 
ve Starých Tarnovicích. 
První konferenční den začal slavnost-
ní mší  svatou  v  kostele  sv. Martina, 
která  byla  celebrována  gliwickým 
sídelním  biskupem  prof.  Janem  Ko-
piecem.  Ten  také  posléze  jakožto 
studovaný  církevní  historik  celou 
konferenci  slavnostně  zahájil  před-
náškou k historii rytířských řádů, a to 
v  renesančním sále zámeckého kom-
plexu  ve  Starých  Tarnovicích.  Ote-
vření konference se za velkého zájmu 
veřejnosti zúčastnili četní čestní hosté 
v  čele  s  členem  habsbursko-lotrin-
ského  císařského  domu  arcivévodou 
Konstantinem  Habsbursko-Lotrin-

ským.  Ze  zástupců  rytířských  řádů 
byli  přítomni  polští  příslušníci  Řádu 
sv.  Hrobu,  Maltézských  rytířů,  or-
leánské  obedience  Řádu  sv.  Lazara 
Jeruzalémského,  ale  také  některých 
novějších  řádů,  zvláště pak v Polsku 
velmi populárního Řádu sv. Šebestiá-
na (založen v roce 1985 pod velmist-
rovstvím Otto Habsburského jako řád 
pro sjednocenou křesťanskou Evropu) 
a  v  Polsku  působícího  templářského 
řádu. Sjednocenou Maltsko-pařížskou 
obedienci Řádu sv. Lazara pak po oba 
dny zastupovali  dva  členové komen-
dy svatých Cyrila a Metoděje – prof. 
Aleš  Zářický  a  doc.  Petr  Popelka. 
Slavnostní  zahájení  bylo  provázeno 
také  událostí  z  oboru  faleristiky,  ne-
boť arcivévoda Konstantin udělil těm, 
kteří se zasloužili o organizaci setkání 
či  o  jeho  vědecký  program,  pamětní 
medaili  „Pro  memoria“  (vyražena 
v počtu 50 číslovaných kusů), z níž se 
mohli těšit i oba čeští zástupci. První 
den byl zakončen slavnostním spole-
čenským večerem. 
Druhý den následovalo vlastní  kon-
ferenční jednání, v němž jak zástup-

ci  akademické  obce,  tak  rytířských 
řádů,  prezentovali  historii  i  součas-
nou činnost rytířských řádů. Prezen-
tace si vyslechlo početné auditorium, 
ve kterém převažovala mládež. I dru-
hý den provázel bohatý společenský 
program.  Pro  historika  i  laického 
návštěvníka  byla  mimořádným  zá-
žitkem vernisáž výstavy asi pěti de-
sítek  originálů  nobilitačních  listin 

z  16.  –  20.  století  z  unikátní  sbírky 
Dr. Dariusze Woznického,  předsedy 
organizující instituce. Perfektně zor-
ganizovaná  konference  byla  nejen 
příležitostí  k  prezentaci  současných 
aktivit  našeho  řádu,  ale  také  úcta, 
kterou se v Polsku rytířské řády těší, 
zavazuje k  tomu, dávat ve  svém ži-
votě  druhým  vždycky  více,  než  se 
očekává.    Petr Popelka

Česká řádová účast na polské konferenci o rytířských řádech
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Kostel Nejsvětější Trojice  ve  Spálené  ulici  na No-
vém Městě  pražském  byl  nám  nedávno  poskytnut 
pro  aktivity  pražských  komend,  a  tak  je  vhodné 
něco  vědět  o  jeho minulosti.  Je  to  barokní  trojlod-
ní  budova  s  věží  z  roku  1713. Byl  postaven  podle 
projektu Octavia Broggia  jako součást později zru-
šeného  kláštera  řádu  trinitářů.  Kostel  je  chráněn 
jako kulturní památka ČR a nalézá se v bezprostřed-
ní blízkosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Od února roku 2006 je farním kostelem pro 
slovenskou řeckokatolickou farnost v Praze.
Svatý  Jan  z Mathy  (1153  až  1214)  se  narodil  ve 
Francii a později ke svému kněžství připojil i dok-
torský titul. Sv. Felix z Valois měl královské předky, 

ale  původně  byl  poustevníkem.  Společně  založili 
řád Trinitářů s řeholí sv. Augustina na vykupování 
křesťanských  otroků,  kterou  schválil  papež  Inno-
cent III. Roku 1200 již vykoupili prvních 186 otro-
ků. V roce úmrtí sv. Jana z Mathy měli v Evropě již 
přes 300 klášterů a do roku 1635 údajně vykoupili 
30.720 křesťanů z muslimského otroctví. 
Začátkem 18. století se objevili i v Praze a měli zá-
jem o kostel  sv. Lazara. Magistrát  jim nevyhověl, 
protože v  té  době patřil  novoměstským  řezníkům. 
Dostali opuštěný dům s kaplí Bolestné Panny Marie 
ve Slupi, který se jim nehodil, a sponzoři jim proto 
koupili čtyři domy mezi ulicemi Spálenou, Lazar-
skou a Vladislavskou za 10.000 zl.  Chrám Nejsvě-

tější Trojice byl založen v roce 1712 a následující 
rok  byl  již  vysvěcen,  ale  v  roce  1783  byl  včetně 
jejich kláštera zrušen. Sousední svatomartinská fara 
pak požádala o své přeložení do  tohoto zrušeného 
kostela. Povedlo se to až na zásah císaře Josefa II. 
v roce 1784. Hlavní kázání byla však německá a jen 
ranní česká, ale od roku 1871 se kázalo jen česky. 
 Petr Jílek

Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici

z bývalého Sovětského svazu, pro své 
křesťanské přesvědčení připraven jít 
již potřetí do vězení. Reverend Han-
sjürg Stückelberger ze Švýcarska byl 
touto křesťanskou statečností velmi 
osloven a společně se svými přáteli 
uspořádal demonstrace a tiché po-
chody spojené s bohoslužbami, které 
se konaly v Curychu a Bernu dne 20. 
září 1975. Pod záštitou představitelů 
hlavních křesťanských církví vyjád-

řilo přes 15 000 věřících solidaritu 
se všemi pronásledovanými křes-
ťany. Připojili se dokonce i rabíni 
z židovských komunit. Po ukončení 
pochodu se sešlo několik vážených 
občanů města Curychu, aby proho-
vořili smysl celého činu. Zdálo se, že 
průvod vzbudil více zájmu, než se pů-
vodně očekávalo. Účastníci pochodu 
začali přemýšlet o rozsáhlejší pomo-
ci vězňům svědomí. 

Křesťanská mezinárodní solidari-
ta byla pak založena dne 15. dubna 
1977 Hansjürgem Stückelbergerem 
jako mezikonfesní mezinárodní orga-
nizace. Zakladatelé této organizace 
si byli vědomi toho, že pronásledo-
vání křesťanů ještě vzroste. Kristo-
va církev však přetrvá. V průběhu 
let vznikly národní organizace CSI 
v dalších zemích. V současnosti tvo-
ří rodinu CSI národní organizace ve 

Švýcarsku, Spojených státech ame-
rických, Francii, Itálii, Nizozemsku, 
Maďarsku, Německu, Jižní Koreji 
a České republice. 
Sídlo mezinárodního sdružení a švý-
carské pobočky Stiftung CSI-Schweiz 
se nachází  v obci Binz ve švýcar-
ském kantonu Curych. Křesťanská 
mezinárodní solidarita CSI je českou 
pobočkou  sídlící v Novém Městě nad 
Metují.

pokračování ze strany 7

Útulek  na  půl  cestě  Rytířského  řádu 
sv.  Lazara  je  společným  projek-
tem  Řeckokatolické  eparchie  v  Ko-
šicích  a  Rytířského  řádu  sv.  Lazara 
Jeruzalémského.  Dne  10. 
února  2016  se  v  Košicích 
konalo  jeho  slavnostní  ote-
vření.  Jeho  cílem  je  pomá-
hat  zejména matkám  s  dět-
mi,  které  pomoc  potřebují 
v  důsledku  své momentální 
životní  situace  (například 
v  případě  týrání).  Dům  na 
půl  cesty  sv.  Lazara  kom-
plexně pomáhá řešit situaci, 
v níž se jeho obyvatelé ocit-
li. Za jeho zprovoznění se mimořádně 
zasloužil Ing. Zdeněk Tomčík KCLJ.
K  pomoci  Domu  sv.  Lazara  zveme 
všechny  lidi  dobré  vůle,  materiální 
nebo finanční.

Číslo účtu Dům sv. Lazara je VÚB 
Banka, as IBAN SK88 0200 0000 
0038 3038 3251

název účtu Řeckokatolická eparchiál-
ní charita Košice, 
Dominikánské  nám.  2  /  A,  040  01 
Košice

kontakty

Řeckokatolická eparchie Košice
http://www.grkatke.sk/
ThLic. Jozef Matejovský, PhD., 
Ředitel charitity
tel: 0904 529 824
email:  matejovsky.jo@gmail.com, 
matejovsky.jozef@atk.sk

Útulek svatého Lazara v Košicích


