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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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O  blahoslavené  Panně Marii  věříme,  že  ona 
sama  je  po  Kristu  zvlášť  osobně  nejvyšší 
úcty hodna ... Je hned mezi všemi blažený-
mi na prvním místě, a to pro zásluhu, že ho 

zrodila, dále, že ho následovala v pokoře, čistotě a jiných 
ctnostech.  Jí  tedy hned po Kristu máme sloužit,  ji hned 
po Kristu máme napodobovat,  vystříhat  se  hříchů  a  ná-
sledovat  ji  v mravnosti. Neboť  sama  jsouc  čistá  zrodila 
nám Krista, čímž i my jsme posvěceni ... Je to ona paní, 
jejíž pomocí byly odstraněny nepravosti, splaceny dluhy 
a  zahlazeny  viny,  jejíž  pomocí  se  staré  obnovuje,  slabé 

posiluje, malé zveličuje.  Je  to ona paní,  jejíž pomocí se 
začaté dokončuje. Je to ona hvězda, jejíž zásluhou se ozá-
řila temnota světa. Je to ona paní, jež nám byla za vodítko, 
abychom, užívajíce jejího života jako kormidla, byli s to 
dospěti k přístavu spásy. Kdo tedy může pomlčeti o  její 
chvále, maje matku krásnější než slunce, sladší než med, 
poklad a vzor dobroty? Kdo by mohl mlčet k chvále té, 
jež je útočiště zarmoucených, matka maličkých, královna 
andělů, slitovnice hříšníků. A tak, bratří, utíkejte se k ní, 
vzývejme ji.
  Mistr Jan Hus
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Dopis J. B. patriarchy Josefa k současné situaci v Libanonu

Melkite – Greek Catholic PATRIARCHATE Of Antioch and all the East

Rabweh, 10. srpna 2020

Věřícím a přátelům Melchitské řeckokato-
lické církve.
Zdravíme Vás ve jménu Pána Ježíše Krista.

Milovaní,
čtvrtý srpen 2020 byl katastrofickým dnem v Liba-
nonu pro explozi v přístavu v Bejrútu, která otřás-
la hlavním městem a celou zemí. Nyní  se z  toho 
všichni snažíme vzpamatovat. 

Výbuch  za  sebou  zanechal,  jak  celý  svět  viděl 
a  byl  svědkem,  stovky  obětí  a  více  než  pět  tisíc 
zraněných, z nichž mnozí jsou v kritickém stavu. 
Smrtící výbuch zničil velké množství budov (do-
sud odhadovaných 70 000 domů), takže ve městě 
zůstaly tisíce lidí v rozbitých domech nebo úplně 
bez domova. To vše přišlo uprostřed bezprecedent-
ní  a  extrémní  politické,  hospodářské  a  zdravotní 
krize. V sobotu osmého srpna jsme navštívili naše-
ho bratra metropolitu George Baconiho a společně 
jsme poznali zkázu, která zasáhla naše děti a jejich 
domovy,  jakož  i  poškození  církevního  majetku 
a  institucí. Viděli  jsme  na  naše  vlastní  oči  hrůzy 
katastrofy a slyšeli na vlastní uši výkřiky bolesti.

Díky Bohu všemohoucímu se mnoho  jednotlivců 
a  institucí ujalo  iniciativy a kontaktovalo patriar-
chát  nebo  arcidiecézi  v  Bejrútu  a  vyjádřili  svou 
solidaritu a  touhu poskytnout morální a materiál-

ní podporu. Od prvního dne patriarchát, eparchie 
a klášterní řády daly všechny své instituce a kláš-
tery  do  služeb  postižených. Ale  to  nestačí.  Lidé 
v Bejrútu procházejí nesmírně obtížným obdobím 
psychickým,  fyzickým a finančním, a  to vyžadu-
je, abychom jim je nabídli všechno, co je v našich 

silách. Proto vás všechny vyzýváme, abyste inici-
ativně podali pomocnou ruku, aby se ukázala bě-
hem těchto obtížné časů jednota a síla naší církve 
tváří v tvář této pohromě a její účastenství se sla-
bými, kteří se stali oběťmi tragické exploze.

Žádáme každého,  kdo  by  chtěl  přispět,  aby  kon-
taktoval kancelář našeho patriarchy v Rabwehu na 
následujícím e-mailu:
patriarcat@melkitepat.org  nebo  zavolal  na  násle-
dující čísla: +96176658803; +96179194306.

Modlíme se k Pánu Ježíši, aby oběti odpočívaly ve 
svatém pokoji a byly přivítány v Jeho království. 
Žádáme a prosíme Pána, aby svou milostí uzdravil
zraněné,  uklidnil  srdce  a  utěšil  všechny  smutné 
věčnou  radostí.  Také  Ho  žádáme,  aby  odměnil 
stonásobně každého, kdo dává  svůj  čas nebo  své 
peníze.
S našimi modlitbami a láskou!  +Josef
 Melchitský 
� řeckokatolický�patriarcha�Antiochie�
 a celého Orientu

Osvěžení v době pandemie

Koncem měsíce dubna se nám 
podařilo vyjednat sponzorský 
dar od společnosti Coca-Cola 
HBC Česko a Slovensko. Díky 
tomuto štědrému daru jsme moh-
li obdarovat Hospic sv. Lazara, 
Hospic archanděla Rafaela, 
Hospic Štrasburk a paliativní 
oddělení Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromej-
ského. Každému zařízení pak 
bylo začátkem května letošního 
roku doručeno 100 balení mixu 
nápojů. Celkem jsme tedy obdr-
želi 400 ks nápojů.
Věříme, že pro personál byl tento 
dar v počínajících letních měsí-
cích příjemným osvěžením.

Jana Měřičková
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Společná cesta 
hospičáků a rytířů

Pod  tímto  názvem  se  27.  srpna  2020  v  Hospici  svatého 
archanděla Rafaela – Rehos v Nejdku setkali představitelé 
hospicové péče a našeho Řádu, včetně velkopřevora a vel-
kobailiva. Po prezentaci uvítala účastníky ředitelka hospice 
Olga Pištejová, DIS, MLJ. Následovalo neformální před-
stavení účastníků a oběd. 
Poté  se  přítomní  vydali  na  pouť  po místní  křížové  cestě 
s  odborným  výkladem  historika  a  nejdeckého  kronikáře 
Mgr. Pavla Andrše. Provázel nás i místní farář P. Mgr. Vla-
dimír Müller. U každého zastavení bylo dost času a prosto-
ru na individuální tichou meditaci.
Křížová cesta v Nejdku je unikátní nejen svou délkou 1600 
metrů,  ale  také  polohou,  protože  se  nachází  téměř  upro-
střed města na západním svahu Křížového vrchu (původně 
Střeleckého), obklopeného ze tří stran městskou zástavbou. 
Byla vybudována v letech 1851 až 1858 a po jejím chátrání 
ve druhé polovině 20. století obnovena v roce 2008.
Při návratu z křížové cesty jsme si prohlédli i pozoruhod-
nou  technickou  památku  –  historickou  vodárnu,  která  se 
nalézá ve svahu nad hospicem.
Po zastavení v kapli hospice následovalo neformální pose-
zení účastníků u kávy. 
Dokonale organizované setkání proběhlo ve skvělé atmo-
sféře. Paní ředitelce a jejímu týmu za to patří veliké podě-
kování.  Vladimír�Němec
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Dne  5.  záři  2020  se  uskutečnila  Pouť  pro 
hospice  v  jihočeských  Lnářích.  Organi-

zovala  jí  Náboženská  obec  Církve  českoslo-
venské husitské  ve Lnářích, Plzeňská diecéze 
Církve  československé  husitské  a  Jihočeská 
komenda OSLJ. 
Lnářská  obec  si  připomněla  80.  výročí  smrti 
zakládajícího faráře Adolfa Arnošta a 100. vý-
ročí vzniku Církve československé. Po pietním 
aktu a přednášce historika Mgr. Martina Jindry 
o životě faráře Adolfa Arnošta se poutníci ode-
brali  do kaple  lnářského  zámku ke  slavnostní 
bohoslužbě  sloužené  plzeňským  biskupem 
CČSH nejdůstojnějším bratrem ThDr. Filipem 
Štojdlem,  SChLJ.  Bohoslužba  byla  věnována 
uctění a připomenutí předků a zakladatelů círk-

ve na Lnářsku, s přímluvami za klienty a per-
sonál hospiců. Důstojný bratr Mgr. Vojtěch Pe-
kárik, AChLJ,  seznámil  účastníky  s  posláním 
a prací Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. 
Po milém  občerstvení  v  prostorách  lnářského 
zámku  proběhl  veřejný  koncert  violoncello-
vého mistra Josefa Klíče z Národního divadla 
v Brně. Mistr Klíč  si  získal  posluchače  neje-
nom  svým  virtuózní  projevem,  ale  i  lidskou 
srdečnosti  a  skladbami,  které  zahrál  na  přání 
posluchačům přímo při  koncertě. Výtěžek  to-
hoto  koncertu  byl  věnován  Jihočeské  komen-
dě, která jej spolu s dalšími sbírkami poukáže 
Řádu k poskytnutí podpory hospicům.
Děkujeme  plzeňskému  biskupovi  a  Plzeňské 
diecézi CČSH za uspořádání akce, pokrytí  je-
jích  nákladů  a  věnování  výtěžku  Lazariánům 
na podporu hospiců.
� Richard�Ferčík

Příhraniční  město  Králíky  se  pyšní  Horou 
Matky Boží,  která  se  s  osadou Hedeč  vy-
píná nad městem. Na  její vrchol vede kří-

žová  cesta  po  ose  ulice  vedoucí  z  náměstí  až  ke 
klášteru, jenž zdobí město jako koruna od počátku 
18. století.  Ústeckoorlicko je promodlený kraj, jak 
říkávala moje babička, tak není divu, že slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie bývají každoročně hoj-
ně navštěvovány poutníky z širokého okolí. Letos 
tomu bylo v důsledku coronavirové pandemie  ji-
nak. Přesto se v sobotu dne 15. 8. 2020 sešlo k ve-
černí  poutní mši  asi  30  farníků  a poutníků, mezi 
nimiž nešlo přehlédnout zelené kříže našich bratří 
a sester z Královehradecké komendy sv. Zdislavy. 
Duchovní správce  farnosti P.  ICLic. Karel Mora-
vec neopomenul tuto skutečnost zmínit a požádal 
nás před farníky, abychom se jako Řád představi-
li. Věříme, že nejsme v tomto kraji, jenž má spíše 
blíže k sídlům Řádu bratří Německého domu Pan-
ny Marie  v  Jeruzalémě,  naposled. Nelze  opome-
nout,  že  spolubratr Mgr.  Karel Vlastimil  Kouřil, 
MLJ, vykonal  tuto pouť pěšky, a  to  již po desáté 
ze  Zámrsku,  svého  bydliště,  až  na  Hedeč.  Cesta 
je dlouhá asi 73 km, proto aby došel na zahájení 
večerní mše (17:30 hod) včas, musel vyrazit z do-
mova již po třetí hodině ranní (03:11).  Tentokrát 
jej závěrečných 20 km doprovázel příznivec Řádu 
a správce řádového kostela v Radhošti pan Tomáš 

Och. On šel těch 20 km navíc bos. Spolubratr Kou-
řil  cestu komentuje  tak,  že  za  ta  léta  vidí,  jak  se 
krajina cestou proměňuje. Nelze přehlédnout, že se 
letos obnovily potůčky a prameny, které byly leta 
vyschlé, a jak obce na trase vzkvétají. Není to jedi-
ná pouť, kterou absolvuje v duchu našich předků. 
Cesty vnímá jako nádherný čas s Bohem, se sebou 
samým a s přírodou. Věříme, že v příštím roce se 
nás  na  Hedeči  sejde  více  a  že  i  více  spolubratří 
obuje poutnickou obuv a okusí pouť jako cestu.
 Milan V. Volf

Srdíčka pro Hospic 
archanděla Rafaela

Lazariáni na 
Diecézní pouti 
pro hospice.

Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie na Hedeči

 Naše spolusestra Jana Lorenz, CLJ, se koncem 
června� spojila� s� Hospicem� archanděla� Rafaela�
a� s�paní� ředitelkou�Olgou�Pištejovou,�MLJ,�do-
mluvily�spolupráci�na�podporu�hospice.
Paní�Jana�spolu�s�ostatními�členkami�z�Českého�
červeného�kříže�Vysoké�Mýto�šije�filcová�srdíčka�
pro�hospic.�Materiál�mají�dámy�zaslaný�od�hos-
pice� -� filc,� korálky,�mašličky,� krajky.� První� vár-
ka�100� ručně� šitých� srdíček�dorazila� v�polovině�
září�do�hospice.�Spolupráce�pokračuje�i�nadále.�
Máme�velkou�radost�z�propojení�členů�Řádu�s�na-
ším dílem.
Výtěžek�z�prodeje�bude�použit�na�zkvalitnění�péče�
o�pacienty�hospice.�
� Jana�Měřičková
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Bez�kávy�není�péče�aneb�„kávovary�pro�hospice“
Protože� káva� patří� k� základním� pracovním� nápo-
jům�v�pomáhajících� službách� (i�mimo�ně),�podaři-
lo�se�nám�zajistit�od�společnosti�Alza.cz�věcný�dar�
v�hodnotě�přes�44�000,-�Kč�–�4�kávovary�pro�naše�
hospicová�díla�a�k�nim�také�kvalitní�kávu.�Jejich�roz-
voz�do�zařízení,�nad�kterými�neseme�záštitu�(hospic�
Štrasburk,�hospic�Rehos,�hospic�sv.�Lazara�a�palia-

tivní�oddělení�Nemocnice�Milosrdných�sester�svaté-
ho�Karla�Boromejského),�proběhl�na�přelomu� jara�
a�léta�tohoto�roku.�Jsme�rádi,�že�můžete�alespoň�po�
troškách�pomáhat� těm,� kdo� stojí� v� první� linii� péče�
o�nevyléčitelně�nemocné.�Kéž�jsou�chvíle�odpočinku�
ve�službě�nad�dobrou�kávou�chvilkami,�které�občer-
ství�síly�a�potěší�ducha�i�duši�ve�velice�těžkých�a�ná-
ročných�profesích.� Vojtěch�Měřička

V červnu jsme obdrželi od společnosti Tesco Sto-
res  ČR  a.  s.  darem  poukázky  na  nákup  potravin 
v hodnotě 8.000,-Kč. Za  tyto poukázky naši  čle-
nové nakoupili a rozvezli každému našemu podpo-
rovanému hospici potraviny. Nákup byl složen jak 
z trvanlivých potravin, jako např. káva, čaj, sušená 

smetana,  sušenky, čokoláda,  tak ze zmrzlin, vod-
ních melounů, džusů, jogurtů a jablečného pyré.
Jsme  nesmírně  rádi,  že  jsme  díky  tomuto  daru 
mohli našim hospicům přilepšit a udělat radost ne-
jen pečujícímu personálu, ale i „našim“ pacientům.
� Jana�Měřičková

Modlíme se 
svatým Lazarem 
o uzdravení.

Energie pečujícímu personálu i pacientům

V Mirovickém kostele sv. mučedníků kostnických 
Jana  Husa  a  Jeronýma  pražského  se  již  druhým 
rokem pravidelně scházíme v pondělí v 17 hodin 
k bohoslužbám za nemocné. Stalo se to již tradicí 
a měli jsme možnost v našem ekumenickém spole-
čenství prožít velké požehnání a byli jsme i svědky 
zázraků uzdravení. 
V návaznosti na úpravy prostor mirovického kos-
tela CČSH a jejich zařizování se nám povedlo vy-
budovat a zasvětit malou kapli našemu patronu sv. 
Lazarovi Jeruzalémskému. Stejně tak se i v naších 
bohoslužbách pravidelně obracíme k sv. Lazarovi 
s prosbami o přímluvy za všechny nemocné, kteří 
nás požádají o modlitbu.  
Jsem velmi  rád,  že  i  tímto způsobem  jsou  šířeny 
myšlenky a poslání Vojenského a špitálního  řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského všem, kteří navštíví náš 

mirovický  kostel.  Pro  všechny  bratry  Lazariány, 
zvláště  však  pro  Jihočeskou  komendu  je  dobrou 
zprávou, že plzeňský biskup CČSH, nejdůstojnější 
bratr ThDr. Filip Štojdl, SChLJ, poskytl prostory 
a podporu pro konání  jour fix  i  jiných akcí  Jiho-
české komendy OSLJ v Centru duchovní obnovy 
v Mirovicích. Měli jsme již možnost zde uspořádat 
jeden jour fix a po dokončení úprav prostorů plá-
nujeme  v  rámci  Theologické  akademie  Plzeňské 
diecéze  CČSH  i  přednášky  o  historii  a  činnosti 
Vojenského  a  špitálního  řádu  sv.  Lazara  Jeruza-
lémského.
Centrum  duchovní  obnovy  v  Mirovicích  bude 
k  dispozici  na  pořádání  všech  bohulibých  akcí 
(menšího  rozsahu),  včetně  ubytovací  kapacity. 
Tímto  jsou zváni všichni, kdo by chtěli navštívit 
půvabný kraj jihočeského Mirovicka a prožít záro-
veň i duchovní společenství.
Věřím,  že  se  toto  krásné  nově  zrekonstruované 
místo  stane  duchovním  domovem  a  otevřeným 
hrobem pro všechny a Lazariány zvláště.
Všechny Vás srdečně zveme do Centra duchovní 
obnovy v Mirovicích i na všechny ostatní akce Ji-
hočeské komendy OSLJ.  Richard�Ferčík
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Rotunda byla postavena na 
počátku  12.  století  a  nej-
prve  byla  zasvěcena  sv. 
Štěpánovi,  od  roku  1257 

sloužila  také  jako  farní  kostelík  osa-
dy  Rybníček,  která  v  těchto  místech 
vznikla  koncem  10.  století  -  poprvé 
byla zmíněna  roku 993. Kapacita  ro-
mánské  stavby  farníkům  nedostačo-
vala,  proto  byl  po  založení  Nového 
Města pražského Karlem IV. v polovi-
ně 14. století v těsné blízkosti rotundy 
vybudován  nový  kostel  sv.  Štěpána. 
Rotunda  byla  přesvěcena  na  počest 
sv. Longina, který se po Karlově zís-
kání  říšské relikvie Svatého kopí stal 
módním světcem. Do apsidy  rotundy 
bylo  v  té  době  prolomeno  gotické 
okno. V 17. až 18. století byla stavba 
barokně  upravována,  přibyla  barokní 
lucerna na vrcholu a vnitřní zařízení. 
Nařízením císaře Josefa II. byla kaple 
roku  1783  zrušena  pro  bohoslužeb-
né  účely  a  používána  jako  skladiště. 
V  roce  1844  byla  kapli  sv.  Longina 
vrácena liturgická funkce. V 19. stole-
tí měla být v rámci asanace staré Pra-
hy zbourána při výstavbě domů nově 
trasované ulice Na Rybníčku, ale zá-
sluhou Františka Palackého a Společ-
nosti Národního muzea se tak nestalo. 
Návrh  na  rekonstrukci  stavby  roku 
1902 vypracoval z podnětu konzervá-
tora a publicisty Karla Heraina a ma-
líře Koubka architekt Antonín Wiehl. 
V letech 1928 –1934 byly odkryty pi-
líře lucerny a vítězný oblouk původní 
románské  apsidy.  Mezi  historickými 
majiteli  rotundy bývají  uváděny  také 
tak  významné  instituce,  jako  jsou 
např. břevnovský klášter, Řád němec-

kých rytířů, nebo špitální bratrstvo sv. 
Anežky  české.  Rotunda  sv.  Longina 
bývá  spojována  také  s  jednou  praž-
skou  astronomickou  zajímavostí.  Její 
spojnice s rotundou sv. Kříže na Sta-
rém Městě,  s Malostranskou mostec-
kou věží a s chrámem sv. Víta údajně 
ukazuje azimut letního a zimního slu-
novratu platný pro 11. a 12. století.
Rotunda  sv.  Longina  v  současnosti 
patří  pod  duchovní  správu  řeckoka-

tolické farnosti u Nejsvětější Trojice 
ve  Spálené  ulici. A  díky  laskavosti 
zdejšího  duchovního  správce  otce 
Mgr. Kornela Baláže může náš Řád 

kapli  příležitostně  využívat  pro  své 
spirituální  aktivity.  Poprvé  se  tak 
stalo  v  pátek  25.  září,  kdy  jsme  se 
ve svatyni sešli k nešporám, kterým 
předsedal  náš  řádový  kaplan  J.  E. 
Mgr. Dušan Hejbal,  SChLJ,  emerit-
ní biskup Starokatolické církve. Byli 
bychom  rádi,  aby  se  tyto  nešpory 
každý poslední pátek v měsíci  staly 
nadále pravidlem. A tak všechny zve-
me v  pátek  30.  října  v  17  hodin  do 
rotundy sv. Longina. Pokud to epide-
miologická situace dovolí. 
� Vladimír�Němec

Řádové nešpory v rotundě sv. Longina

24. letní tábor pro děti z dětských domovů

Vedení Federace dětských domovů 
pořádalo  tyto  mezinárodní  tábory 
v Hamru  a  střídaly  se  v  turnusech 
se  svatováclavským  řádem,  pak 
společně  a  později  je  organizova-
li  jen  svatováclavští.  Je  to  od  mé 
garsonky  ve  Stráži  asi  5  km,  léta 

je  podporuji  a  účastním  se  i  jejich 
prezentace  pro  veřejnost.  Dříve 
tam měli  novináře,  senátory, mini-
stry  nebo  jejich  náměstky,  hejtma-
ny a někdy  i 200 dětí. V  současné 
problematické době to bylo jen asi 
50 dětí z Čech a další jim nepovo-

lili. Tábory byly občas i v zahraničí 
a  letos  to  původně mělo  být  hned 
za hranicemi v Polsku. Náhradně to 
bylo v Českém ráji v penzionu Ha-
mštein, ale vše se jim opět povedlo. 
Organizovali  výlety,  spoustu  her, 
např.  i závody na chůdách, ale ko-

panou na malé ploše hráli s dvěma 
brankami vedle sebe se současným 
použitím  dvou  míčů.  Po  závěreč-
ném vystoupení dětí pak dostávaly 
nejen  medaile,  ale  i  spoustu  slad-
kostí. 
� Petr�Jílek�
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Společenství  řádu  pomocní-
ků  sv.  Lazara  Jeruzalem-
ského,  které  je  personálně 
spjata  s  Vojenským  a  špi-

tálním  řádem  svatého  Lazara  Jeru-
zalémského,  pomáhá  v  Sýrii,  a  to 
zejména  syrským  dětem  v  křesťan-
ských  sirotčincích.  Taktéž  pomáhá 
s obnovou církevního majetku v Sý-
rii.  O  projektu  jsme  v  minulosti  už 
informovali.  Projekt  ADOPCE  SÝ-
RIE, díky kterému může kdokoliv na 
dálku podporovat konkrétního osiřelé 
dítě  anebo  přispět  finančním  darem, 
se nyní potýká s problémy způsobe-
nými koronavirem. Na  aktuální  stav 
projektu  jsme  se  zeptali  předsedy 
společenství Richarda Andrleho.

Jak jsou na tom tyto děti nyní?
Drtivé dopady hospodářského embar-
ga uvaleného USA a EU doléhají na 
běžné lidi, ne tam kam dle cílů měly 
dopadnout. Běžní lidé a tím i tyto děti 
ze  sirotčinců  se  potýkají  s  nedostat-
kem všeho. Běžní lidé umírají hlady 
a  na  nemoci,  neboť  díky  hospodář-
ským  sankcím  nemají  dostatek  léků 
na  nemoci,  nemají  zdroje  na  obživu 
a obecně trpí nedostatkem všeho. Ni-
kdo  neprodává  základní  hygienické 
prostředky,  vlastní  farmacie  je  ome-
zená či dokonce úplně zavřená. Díky 
sankcím  a  také  díky  vlivu  války  se 
snížila  kupní  síla  obyvatelstva  tak-

řka  na  nulu. Kupní  síla  syrské  libry 
klesá ze dne na den a veškeré úspory 
obyvatelstva  jsou  de  facto  nulové. 
Situace v Sýrii  je  již  nyní  neúnosná 
a  veškeré  prodlužování  globálních 
sankcí  jen  danou  situaci  zhoršuje. 
Pomíjíme  nefunkčnost  sociálního 
a  zdravotního  systému,  kdy v  rámci 
zdravotnictví  není  ani  zřejmé,  kolik 
lidí je nakažené Covidem-19 a kolik 
lidí v bídě a hladu na tuto nemoc ze-
mřelo. Z našeho pohledu jsou sankce 
nepřímou zbraní, které však dopadají 
nepřímo na civilní obyvatelstvo, a ne 
na určené cíle mocností.

Jak je na tom projekt z hlediska 
distribuce dalších peněz k dětem? 
Připomeňme, že první peníze pro syr-
ské sirotky byly předány v loni v září.
I nám je v těchto dobách úzko, proto-
že uvalená embarga a omezení v době 
Covidu  nám  nedovolují  vycestovat 
do Sýrie a předat daným sirotčincům 
peníze pro děti. Bankovní  systém  je 
nefunkční a proto zdroje (peníze) pře-
dáváme vždy osobně.
  
Jak by bylo možné podle Vás da-
nou situaci zlepšit?
Vyzýváme  globální  mocnosti  (EU 
a  USA):  Zrušte  embarga  v  Sýrii 
a  všemi  prostředky  pomozte  civil-
nímu  obyvatelstvu.  Naše  nezisková 
organizace pomáhá, pomáhejte i Vy.

Máte pro naše čtenáře nějaké po-
selství?
Jeden  kamarád  mně  jednou  řekl, 
když citoval Roberta Saraha - kardi-
nála: Člověk se nenarodil proto, aby 
spravoval  svůj  bankovní  účet,  ale 
proto, aby se spojil s Bohem a milo-
val bližního. V duchu  tohoto posel-
ství proto vyzývám vaše čtenáře, ať 
se také do projektu Adopce Sýrie za-
pojí. Bližší detaily je možné najít na 
stránkách    www.ADOPCESYRIE.
cz.  Já  pevně  věřím,  že  i  v  Sýrii  se 
brzy situace zlepší a jak bude možné 
za sirotky vycestovat, vybrané pení-
ze ihned předáme.
Vojenský  a  špitální  řád  sv.  Lazara 
Jeruzalémského (latinsky Ordo Mili-
taris et Hospitalis Sancti Lazari Hie-

rosolymitani, zkratka OSLJ), se kte-
rým je Společenství řádu pomocníků 
sv. Lazara Jeruzalemského propoje-
no, je křesťanský rytířský řád, který 
byl  založen v  11.  století  jako  jedna 
z  nejstarších  charitativních  organi-
zací na světě. Současný mezinárod-
ní  řád  je  řádem ekumenickým a po 
vzoru  původní  spirituality  sdružuje 
křesťany všech vyznání. K založení 
a rozvoji činnosti řádu v českých ze-
mích došlo v roce 1937. Nová etapa 
řádu se začala psát v roce 1991, kdy 
se do Československé republiky vrá-
tilo exilové velkopřevorství.
Převzato:�https://www.securityma-
gazin.cz/security/syrske-deti-zemi-

-decimuji-sankce-usa-a-eu-vice-nez-
-valka-1404065579.html

Syrské děti: Zemi decimují sankce USA a EU více než válka

Čas od času nejen politici zjišťují 
počty křesťanů zabitých každý 
rok pro víru. Vedou se o těchto 
údajích ostré debaty, protože 
vypovídají o náboženské svobodě 
společenství.

Společenství  náboženská  svoboda  – 
Religious Liberty Partnership  (RLP) 
se snaží, aby údaje byly celostní. To 
zahrnuje nejen  integritu  v předávání 
informací a jejich rozšiřování ale také 
integritu v užívání statistiky. Členové 
RLP požadují proto pečlivé a prozíra-
vé přebírání dat při respektování me-
todologie  a  stáří  jejich  původu. Od-
mítají jakékoliv přehánění, nadsázku 
a chybné prezentace dat o křesťanech 
zabitých pro svou víru s varováním, 
že  taková  zneužití  mohou  ohrozit 
naši důvěryhodnost a vážnost. Varují 
křesťanská  společenství  před  jakou-
koliv snahou o senzace, které mohou 
být snadno spojovány s údaji o „mu-
čednících“.  Májí  dobrou  motivaci 

pro bedlivé sledování pronásledování 
a považují senzacechtivost za kontra-
produktivní.  Hledají  proto  podporu 
pro  pravdu  a  průhlednost  o  utrpení 
a žalostnou skutečnost, že tak mnoho 
lidí na světě je zabito z náboženských 
důvodů nebo na úkor své víry včetně 
mnoha křesťanů.
Následující  je  výsledkem výše  uve-
dených zásad.
Jak  mnoho  křesťanů  je  tedy  zabito 
pro svou víru?

S ohledem na zásady RLP: Jednodu-
chá odpověď zní: To záleží:
Jak definujete křesťany, jak hodnotí-
te okolnosti jejich smrti a jak je sta-
noven jejich počet.
Členové  RLP  mají  povinnost  pou-
žívat  nejspolehlivější  statistiku  udá-
vající  počty pronásledovaných nebo 
zabitých  křesťanů  z  náboženských 
důvodů.  Přísně  používáme  nejlépe 
dosažitelné podklady stanovené kva-
lifikovanými zdroji.
Stanovení  počtu  křesťanů  zabitých 
pro víru záleží na ostrosti a zdrojích 
použitých dat.
Open Doors jako člen RLP bere pro 
své údaje nízké hodnoty ze stupnice 
publikovaných dat založených nejlé-
pe  na  výpovědích  přímých  účastní-
ků, pokud jsou. Pro dvanáctiměsíční 
dobu  končící  říjnem  2017  bylo  na-
lezeno 3066 případů. Ve dvou před-
cházejících  dvanáctiměsíčních  peri-
odách  dokumentovalo  Open  Doors 
1207 respektive 7106 případů.

Open  Doors  tedy  počítá  jen  s  těmi 
případy, které jsou charakterizovány 
protikřesťanskou motivací. I toto sni-
žuje  počty.  Stoupenci  širší  definice 
prohlašují,  že  toto  užší  pojetí může 
vynechávat  některé  individuální 
případy,  které  jsou  veřejností  brány 
jako mučednictví. Kritici dále uvádě-
jí, že takové pojetí nezohledňuje čest 
a vážnost i velikost událostí.
Je  3066  pravdivý  údaj  o  zabitých 
křesťanech  v  roce  2017?  Určitě  ne 
a je považován za údaj podhodnoce-
ný. Získat totiž důvěryhodnou infor-
maci  v  nepřátelských  a  konfliktních 
územích,  jako  třeba  severovýchodní 
Nigerie,  je  složité  a  často  dokonce 
nemožné.  Skutečný  počet  je  určitě 
vyšší, ale toto číslo představuje urči-
tě absolutní minimum pro rok 2017.
Pokud  jde  o  střední  hodnoty  stup-
nice  odhadů,  jiný  člen  RLP  –  Me-
zinárodní  institut  pro  náboženskou 
svobodu, udává počty zabitých křes-
ťanů v roce 2017 mezi 4000 až 6000. 

Kolik křesťanů je každý rok zabito pro svou víru?
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proti

pandemii COVID-19
Cílem sbírky je podpora 

zdravotníků a dalších potřebných
v této nelehké situaci.

Příspěvky je možné zasílat
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Zelený kříž pomáhá.
Děkujeme!

www.st-lazarus.cz

V roce 2016 byl jejich údaj mezi 2000 
a  3000  a  pro  rok  2015  pak  7000  až 
8000. Institut polemizuje s ostatními, 
že je často složité určit s jistotou, zda 
byla oběť křesťan nebo  jeho vyznání 
nebylo známo. Jejich cílem je stanovit 
pravděpodobný  minimální  a  maxi-
mální údaj, a tak jsou tyto údaje vyšší 
než údaje Open Doors. 
Na  horním  konci  stupnice  je  pak 
Centrum  pro  studium  světového 
křesťanství, které udává, že v období 
od poloviny  roku 2016 do poloviny 
roku 2017 bylo  zabito 90 000 křes-
ťanů  z  náboženských  důvodů.  Jde 
o dramatické číslo, které je široce ci-
továno. Je tu však několik důležitých 
bodů k úvaze:

■	 Není  založeno  na  aktuálních 
údajích, ale je vzato “jako vypočtený 
průměr za uplynulé desetiletí“.  Před-
chozí desetiletí mělo průměr 100 000 
obětí za rok.

■	 Ve  skutečnosti  se  počet  zabi-
tých  křesťanů  pohybuje  v  širokém 
rozmezí  rok  od  roku.  Například 
současné  zdokumentované  údaje 
klesají dramaticky od  roku 2015 do 
roku  2016,  aby  rostly  opět  pro  rok 

2017. Dramatické roční kolísání úda-
jů  znejišťuje  odhad  a  průměr  není 
vhodný pro účely obhajoby.

■	 Definice  křesťanů  jako  mučed-
níků má Centrum velmi široké a vzta-
žené k demografickým účelům. Není 
totožné s teologickou definicí mučed-
níka, které jasně spojuje mučednictví 
s  křesťanskou  vírou.  Centrum  širo-
ce  zahrnuje  pod  tento  pojem  i  oběti 
masových  vražd  a  oběti  občanských 
válek. Dále i obětí z etnických střetů 
mezi  křesťany.  To  potom  podstatně 
zvyšuje údaje o zabitých křesťanech.

■	 Tyto  údaje  zahrnují  i  vraždy, 
které  nejsou  jasně  motivovány  ná-
božensky.    Kritické  je  také  zahrno-
vání oběti genocidy mezi křesťanské 
mučedníky.  Výsledky  nejsou  dost 
průkazné  a  znehodnocuje  je  to. Vě-
rohodnost  testů  jednotlivých  let  je 
potom pro kritiky nedostatečná.

■	 Údaj  je  obvykle  stanoven  na 
horním konci stupnice a je často cha-
rakterizováno výroky typu: „Každých 
šest minut je zabit jeden křesťan.“

Zdroj�CSI�–�Křesťanská�
mezinárodní�solidarita
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