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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.

4/2020

1

Zastavení u jeslí
Čas vánočních svátků patří mezi hlavní slavnosti křesťanské-

ho roku. Je pro nás totiž připomínkou obrovského daru, který 
nám Bůh daroval. Daru milosrdenství překonávajícího Zákon, 
který nikdo z lidí nedokázal naplnit. Jestliže v době Velikonoc 

zůstaly kostely kvůli karanténě věřícím uzavřené, všichni jsme doufali, 
že svátky Narození Spasitele již oslavíme se vší slávou všichni společně. 
Namísto toho jsme však stále v zajetí protiepidemických omezení, která 
znamenají omezení účasti, snížení počtu bohoslužeb i jejich pokračování 
on-line. Mnoho z nás může napadnout, jaká je to zas podivná liturgická  
slavnost... 
Jenže jak praví staré moudro, všechno je často jinak a aktuální situace nás 
možná přibližuje té původní biblické mnohem víc, než všechny ty pompéz-
ní oslavy. Tehdejší židovská společnost žijící pod protektorátem římského 
impéria příchod Mesiáše očekávala, což se projevovalo i v různých před-
stavách, jak se jeho přítomnost na zemi projeví. Většina z těch očekávání 
však zůstala nenaplněna. Král králů a Pán pánů přišel na svět v tichos-
ti a ústraní přivítán jen zvířaty, pár chudými pastevci a trojicí mystiků. 
Později byl většinou považován za podivného a zajímavého učitele, který 
putoval z místa na místo a učil. Pro mnoho lidí však bylo nemožné si před-

stavit, že právě tento podivín, jenž se navíc stává stále větším trnem v oku 
tehdejším náboženským autoritám, by měl být oním Mesiášem. 
Ježíšův příběh je tedy příběhem daru, který u většiny tehdejších současníků 
zůstal nerozpoznán. A tak i nám může velmi snadno ve vší té slávě, ať již 
jde třeba o neobarokní pompéznost či koledově-jesličkové zdrobnění, zani-
kat pravá podstata. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 
bratří, mně jste učinili“ (Matouš 25:40), odpovídá Ježíš spravedlivým na 
otázku, kdy že ho viděli nemocného, hladového či bez šatů. Stejně jako 
tenkrát, i dnes k nám Ježíš velmi často přichází a promlouvá v podobách, 
jaké nečekáme. Nevidíme ho kvůli síle našich vlastních představ, protože 
podle nich vypadá úplně jinak. Stejně jako letošní Velikonoce, tak i Vánoce 
jsou pro nás příležitostí vystoupit z ustáleného rámce obecně církevních 
i osobních floskulí. Opustit naši zónu, kde se cítíme dobře a možná i ve 
společensky nějak výjimečném postavení. Právě tehdy totiž možná ne-
propásneme příležitost přivítat Pána s otevřeným srdcem ne v podobách, 
v jakých bychom ho chtěli mít, ale v takových, v jakých se nám On sám 
nechává poznat. Přeji vám i sobě, abychom dokázali Spasitele rozpoznávat 
nejen jako dítě ve vánočních jeslích, ale všude tam, kde On sám chce být. 
Požehnané a pokojné svátky i nový rok. Lukáš M. Vytlačil

Nebojte se, hle, 
zvěstuji vám velikou 
radost, která bude 
pro všechen lid.  
Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán. 
                 (Lk 2, 10-11)
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Nositelka nejvyšší hodnosti 
našeho Řádu, jehož byl 
členkou neuvěřitel-

ných 42 let, jedna z posledních 
pamětnic činnosti našeho Řádu 
v exilu Dáma Vilma Kočová nás 
opustila ve věku 96 let. Narodila 
9. 4.1924 v Praze na Vinohradech. 
Chtěla studovat medicínu, ale 
nacisté zavřeli vysoké školy, tak 
vystudovala ekonomii a nastoupila 
do Československých aerolinií, 
kde poznala i svého budoucího 
muže Ing. Josefa Kočího, GCLJ, 
GCMLJ. V roce 1945 se vzali a 
tři roky nato přišel jediný syn. Po 
roce 1948 jim ale také komunisté 
znárodnili veškerý majetek, a tak 
se rozhodli emigrovat. To se jim 
v roce 1969 podařilo. Odešli do 
Spolkové republiky Německo, kde 
Josef Kočí byl přijat do Českého 
Velkopřevorství v exilu Vojen-
ského a špitálního řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského. Díky svým 
organizačním schopnostem se stal 
brzy kancléřem velkopřevorství 
v exilu. Jeho žena Vilma vstoupila 
do řádu v roce 1978 a stala se 
jednou z nejbližších spolupracov-
nicí svému muže a iniciátorkou 
zasílání charitativních balíčků i 
peněz potřebných osobám do Čes-
koslovenska i ve třetím světě. Po 
roce 1989, kdy jim byl restituován 
majetek, se oba vrátili do Prahy a 
pokračovali v charitativní činnosti. 

Chev. Kočí byl jedním z iniciátorů 
vzniku Velkobailiviku České re-
publiky maltské obedience, jehož 
se stal prvním velkobailivem. 
Dáma Vilma Kočová až do svých 
89 let byla auditorkou hospodaření 
velkobailiviku. Za její práci pro 
Řád jí byl udělen Záslužný vel-
kokříž Řádu a byla povýšena do 
hodnosti nositelky velkokříže. Po 
smrti svého manžela žila v Domě 
seniorů Českého červeného kříže, 
kde ji poslední 4 roky trápila 
Alzheimerova choroba. Kremační 
obřad se konal v úzkém kruhu 
rodinném a urnu s popelem si její 
syn odvezl do Německa. Odcho-
dem Dámy Vilmy Kočové odešla 
část historie Vojenského a špitální 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského ve 
střední Evropě. Vzpomínáme  
v modlitbách a děkujeme Bohu za 
její naplněný život. R. I. P.
 Aleš Bluma

Zemřela Dáma Vilma Kočová, DGCLJ, DGCMLJ

Bratrský list pro adventní dobu 2020

Drahé spolusestry a spolubratři v Kristu!

Letošní rok je rokem v pravdě mimořádným. Celo-
světová pandemie onemocnění COVID-19 nás při-
pravuje o naše jistoty; často o naší práci, bydlení 
či vztahy, někdy dokonce i o naše blízké či o naše 
vlastní zdraví či život. Každodenní činnost se v ně-
kterých profesích stává skutečnou dennodenní obě-
tí za druhé...
První vlna znamenala velkou mobilizací našeho 
řádu, ale i společnosti jako celku. Vlna solidari-
ty, dárcovství a dobré vůle. S odstupem času od 
první vlny nám dělalo radost, kolik se v krátkém 
čase v tak malém společenství dokázalo vykonat – 
až jsme možná trochu usnuli na vavřínech. Mož-
ná jsme cítili ono pokušení a vtíravou myšlenku 
„Jsem ten, kdo tady pomáhá! Já pomáhám a já 
jsem silný a dokážu to!“... Je to jedno z nejsilněj-
ších pokušení všech lidí, kteří pomáhají druhým.
Druhá vlna, rozvolnění a nadcházející zpřísnění 
nám ale dává znát, že boj s pandemií není u kon-
ce. Není čas hledět, kolik má kdo zásluh. Není 
čas hledět, kolik kdo vykonal, protože situace nás 
zas a znovu povolává do služby. Jsme ale jen lidé 
a možná se už cítíme unavení; možná jsme vyčer-
paní ze situace, z nepřehledných opatření, „oteví-
rání a zavírání“ ekonomiky a celé společnosti... 
Možná pociťujeme dno sil, které jsme vydali, ale 
neměli čas či sílu načerpat je zpět. Možná jsme ne-
měli ani čas se modlit... Co nám o tom všem říká 
Kristus?

„Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypra-
vovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: 

„Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu 
si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo 

tolik lidí, že neměli čas ani se najíst.“ 
Mk 6, 30-31.

A na jiném místo zase říká:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi, a já vás občerstvím!“ 

Mt 11, 28
   
Vidíme tady tvář Ježíše, která není často zmiňova-
ná. Tvář někoho, kdo jen neposílá do akce a ne-
vyzývá k obrácení nebo ke službě druhým. Právě 
naopak. Vidíme, že Ježíš apoštoly stahuje z akce. 
Vidí a vnímá jejich únavu. Jejich poklesy a pády.
Vidí a vnímá jejich vyčerpání a potřebu odpočinku. 
Stejně tak, jako stále vidí a vnímá tu naší... Jedině 
On, jako pramen naděje a pramen vody živé, může 

říct „Já vás občerstvím“; utéct se ke Kristu. Při-
jmout jeho náruč, byť s pláčem a výkřikem „já už 
prostě nemůžu!“ ...
Přijmout svoji slabost, vyčerpání a bolest. Přijmout, 
že i my možná potřebujeme pomoc. Zahodit konečně 
svoji pýchu, své falešné ego a svou potřebu obdivu. 
Tak jako je zlato tříbeno v ohni, tak i my procházíme 
mnohými zkouškami, které se v této době jeví ještě 
mnohem náročnější. V těžké službě, v rodinách, za-
městnáních či jakékoliv jiné životní situaci nám tak 
zůstává jediná naděje – Kristus. Kristus živý a vzkří-
šený, Kristus přijímající nás a naši slabost, Kristus 
jako univerzální princip našeho života; prostor, ve 
kterém žijeme, pohybujeme se a jsme.
Jedině v Jeho náručí dojdeme odpočinku. Jedině 
v Jeho srdci nalezneme klid. Jedině v jeho lásce 
máme naději. Odpočinek a každá krátká chvíle se 
na chvíli „stáhnout a občerstvit“ je Jeho darem 
učedníkům. Umíme jej ale my přijmout?
Hospodine, s Kristem k Tobě voláme „Abba!“, to 
je „Tatínku“! Jsme vyčerpaní, hladoví a slabí. Při-
jmi nás jako svoje milované děti. Obejmi nás svo-
ji láskou a proměň nás podle svého srdce. A když 
přijde temná noc, buď naším světlem a nadějí, kéž 
plameny Tvé lásky prohoří naší duší. Pane Ježí-
ši Kriste, prosíme Tě, neopouštěj nás, neboť se 
připozdívá a stmívá. Duchu svatý, buď naším 
Přímluvcem a veď naše cesty, kam chceš Ty sám. 
Skrze Tebe, s Tebou a v Tobě, na věky věků! Amen.
V modlitbě váš bratr Vojtěch, ChLJ

Praha, 8. 12. 2020

„Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos!“
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Pomoc syrským sirotkům

Člen Lazariánské pomocné služby Mgr. Martin 
Janda DiS. MLJ, se jako záchranář a zdravotník 
účastní boje proti pandemii koronaviru v 1. linii. 
Jde tak ve stopách našich lazariánských předchůd-
ců, kteří se starali o nemocné v jeruzalémských 
špitálech před více než 900 lety.
 V listopadu se k němu připojili i další dva členové 
LPS, Mgr. Vojtech Pekárik, ACHLJ, a Aleš Ran-
dl, OLJ, kteří jsou i členy Budějovické komendy 

Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Akceptovali žá-
dost vedení jednoho z jihočeských ústavů sociální 
péče, který se potýká s nedostatkem personálu, kdy 
značnou část stálých zaměstnanců postihla nákaza 
Covidem 19, nebo museli do karantény. Oba spo-
lubratři nastoupili do vykrývacích a odlehčovacích 
směn, kdy pomáhají stálým zaměstnancům s cho-
dem zařízení a péčí o klienty.
Dále bylo z prostředků LPS zakoupeno 10 litrů 

desinfekce, která se díky cfr. Václavu Karbusické-
mu, MMLJ, již dostala do potřebných rukou. Další 
aktivity budou následovat.
 Členové Lazariánské pomocné služby tak naplňují 
poslední verš lazariánské modlitby:
„Pane Ježíši Kriste, dovol nám, abychom mohli 
sloužit nemocným, chorým, potřebným, vězňům, 
zajatcům a opuštěným, aby přijímali naše dobrodi-
ní a naše almužny.“   Aleš Randl

Lazariánská pomocná služba proti COVIDU

Na jaře 2021 to budou od předání našeho 
Společenství pomocníků mladší generaci 
již dva roky, ale dále pokračuji v roznáše-

ní letáčků po pražských chrámech. 
Tehdy to byly čtyři křesťanské sirotčince a jeden 
domov pro nemohoucí seniory. Také se nám po-
dařila pomoc se zajištěním dvou, tzv. Malých lo-
kálních projektů (MLP) našeho MZV s limitem  
á 20 000 $. První se týkal sirotčince sv. Pavla, kte-
rý patří našemu patriarchátu. Byl realizován již 
během roku 2018. Druhý MLP je pro sirotčinec sv. 
Tekly v horském městečku Maalule, kde se ještě 
mluví aramejsky a realizuje se až v roce 2020. Pro-
blém je s náročným anglickým formulářem našeho 
MZV a s požadovanými doklady. Nebylo to jed-
noduché, protože do Sýrie od nás není listovní ani 
bankovní spojení.
Nyní jsou to další zřízení, a to: Sirotčinec sv. Jiří 
Erbina, Sirotčinec Abu al nur v Damašku, Dětský 
domov Tamayoz v Damašku, Zařízení a společen-
ství pro děti kláštera sv. Bendlaimona v Damaš-
ku, Zařízení a společenství pro děti Panny Marie 
v Sednaya a Zařízení a společenství pro děti ar-
ménské katolické církve.   
Kromě toho se úspěšně rozběhla tzv. adopce na 
dálku, což je ale chráněný název (jako firmy) 
České charity. Z těchto důvodů se používají jiné 
názvy, a to: adopce na blízko, adopce srdce apod. 
V tomto případě je to www.ADOPCESYRIE.cz 
Náš Červený kříž spolupracuje v Sýrii pouze 
s Červeným půlměsícem. To také vhodně nasmě-
rovalo naše zaměření. Úspěšná pomoc syrským 

křesťanským sirotkům je vlastně druhou vlajko-
vou lodí našeho Řádu, ale veřejnost o ní moc neví. 
Z těchto důvodů jsem dostal od našeho kancléře 
pokyn k připravení a použití přenosných informač-
ních panelů. 
Asi před patnácti lety jsme pro tyto účely používali 
malířský stojan s deskou asi 110 x 70 cm, který je 
nyní opět upraven pro další takové použití. 27. říj-
na jsem ho s příslušnými letáčky umístil v kostele 
sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7. 

V polovině listopadu se bude stěhovat do dalšího 
pražského kostela, který je také otevřen téměř celý 
den. Další budou doufám následovat.
Spolubratr Lukáš mezitím připravuje další dva pa-
nely. Bude to v obou případech moderní roll-up, 
které uvažujeme zejména pro mimopražská použití.
V kostelích je možno konat různé sbírky i do za-
hraničí, ale mimo chrámy je to problém. Po první 
pražské povodni na začátku tohoto století náš La-
zariánský servis realizoval úspěšnou akci Lednič-
ka pro Karlín. Museli jsme mít povolení Magistrá-
tu a ti zapečetili pokladničku a po ukončení akce 
ji rozpečetili, peníze spočítali a pak kontrolovali 
naše použití. Z těchto důvodů se o jiném umístění 
našich panelů zatím neuvažuje.  
 Petr Jílek

Aleš Randl Martin JandaVojtěch Pekárik s klienty
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Nešpory jsou bohoslužbou, s jejímž 
veřejným pořádáním se v českých 
chrámech setkáváme poměrně zřídka. 
V duchovním a bohoslužebném živo-

tě „běžných katolických laiků“ stojí nešpory, stej-
ně jako jejich pandán ranní chvály, zcela ve stínu 
mše sv. a jiných pobožností. Společnou chórovou 
ranní a večerní modlitbu rovněž většinou nenajde-
me ani ve sborech českých církví vzešlých z refor-
mační tradice, ačkoli Martin Luther se k nim stavěl 
v zásadě pozitivně. Své pevné místo mají naopak 
v anglikánské spiritualitě, neboť komprimo-
vanou strukturu této bohoslužby 
obsahuje Book of Common Pray-
ers, základní liturgická kniha těchto 
církví. Malého rozšíření společně eku-
menicky slavených nešpor lze jen litovat, 
protože jde o bohoslužbu velké významové 
šíře a spirituální hloubky.
Nešpory spolu s ranními chválami jsou stěžej-
ními součástmi normativní liturgie římskokato-
lické církve a některých dalších západních círk-
ví, jejíž název není, zejména v českém překladu, 
zcela ustálen. Oficiální katolický název Liturgia 
horarum se do češtiny překládá buď jako den-
ní modlitba církve, nebo liturgie hodin; podle 
její závaznosti pro kněze nese rovněž název sv. 
officium (povinnost, úkol); historicky na tuto 
bohoslužbu přešel i název jedné z verzí příslušné 
liturgické knihy - Breviář (z lat. brevior – kratší). 
Až do reformy II. Vatikánského koncilu se s touto 
liturgií bylo možné setkat nejčastěji jako s osobní 
modlitbou klerika z modlitební knihy v latinském 
jazyce určené jen svěceným služebníkům. Tím 
byl ovšem poněkud upozaděn základní charakter 
této bohoslužby jako modlitby ve společenství 
(jak zdůrazňují mnišské komunity, ve kterých 
vznikla) a modlitby celé církve (což se ukazuje při 
slavnostním pořádání nešpor kapitulami kanov-
níků v katedrálách). Slavnostní společná forma 
modlitby využívá rozčlenění modlících se kleriků 
na dva chóry, což podtrhuje dialogický charakter 
této bohoslužby. Tato skutečnost silně 
ovlivnila uspořádání liturgického pro-
storu v anglikánských kostelích, kde 
často najdeme vzestupné řady lavic 
uspořádané proti sobě. (Tento vzor ná-
sledovalo i uspořádání interiéru britského 
parlamentu.) Význam Breviáře pro osobní 
spiritualitu je však rovněž značný, proto lze 
soukromou modlitbu hodinek jedině doporučit 
jako základ osobní spirituality, nicméně vždy je 
mít na paměti, že i ten, kdo se modlí Breviář sám, 
modlí se jej s celou církví.
Tak jako je sled liturgických dob prostředkem po-
svěcení času v průběhu roku, tak je liturgie hodin 
formou posvěcování každého jednotlivého dne. Již 
ve starozákonní době byly v Jeruzalémském chrá-
mu konány oběti v přesně určených denních do-
bách. Zakončení dne obřadným rozžíháním světel, 
tzv. lucernárium, bylo v helenistickém světě roz-
šířeno v mnoha náboženských tradicích. Společná 
chórová modlitba, jak ji známe dnes, se rozvinula 
zejména v benediktinské mnišské tradici, členila 

den na modlitbu a práci (ora et labora), 
což představuje základ benediktinské 
spirituality. Původní modlitby za svítání 
- ranní chvály a za soumraku – nešpory 
byly doplněny o menší modlitby členící 
světlý den na tři části. V jejich názvech 
se odráží prastaré počítání hodin dne 
od východu slunce (které můžeme najít 
např. i na astronomickém číselníku Sta-
roměstského orloje). Prima – první hodina 
východu slunce s prosbou za posvěcení denní prá-
ce, tercia – dopoledne, sexta – pravé poledne, nona 

– hodina západu slunce. V zimních měsících 
byly takto počítané „hodiny“ samozřej-

mě kratší, v létě naopak delší 
než naše dnešní fixní hodiny po 

šedesáti minutách. Středověká spirituální imagina-
ce spojila dopoledne se vzpomínkou na odsouzení 
Páně, poledne na jeho ukřižování, odpoledne na 
jeho smrt, soumrak na jeho uložení do hrobu, raní 
úsvit patřil připomínce Vzkříšení. Temnou část dne 
spojoval středověký člověk s vládou Pána temnoty, 
kterou mniši umenšovali vstáváním uprostřed noci 
k modlitbě nočního bdění zvané matutinum. Celý 
cyklus Denní modlitby církve uzavírá modlitba 

před spaním zvaná kompletář (z lat. com-
pletorium – doplněk).

II. Vatikánský koncil podtrhl svá-
zanost jednotlivých částí mod-

litby hodin konkrétními částmi 
dne a ukončil šířící se degenero-

vanou praxi, kdy se pracovně nejvytíženěj-
ší klerikové, pod hříchem přísně vázáni 
k povinnosti modlitby Breviáře, uchylo-
vali k řešení četby celého oficia jednoho 
dne před půlnocí a těsně po ní pak odříkali i všech-
ny texty následujícího dne. Novým uspořádáním 
katolické Denní modlitby církve se vyšlo vstříc 
hektickému charakteru současného světa (kterému 
na druhou stranu modlitba hodin účinně čelí). Pri-
ma byla spojena s ranními chválami a jako samo-
statná hodinka zanikla, ze tří modliteb uprostřed 
dne (tercie, sexty a nony) se volí jen jedna, a noční 
matutinum bylo změněno na Modlitbu se čtením 
– rozjímavou četbu Písma a vybraných textů cír-
kevních otců, kterou je možné spojit s jakoukoliv 

jinou hodinkou a tedy i vykonat v li-
bovolném čase (čímž se nevylučuje 
i její konání za nočního bdění, např. 
ve význačné dny církevního roku, 
kdy je vhodné konat vigilii).
Základem modlitby hodin je recitace 
žalmů. Tato modlitba spojuje církev 
Nového zákona se synagogou, bib-
lická Kniha žalmů představuje Boží 

slovo, kterým my lidé mluvíme s Bohem. 
Ústřední postavení v liturgii hodin mají tři vý-
znamné „žalmy“ Nového zákona, kde tři prorocké 
osobnosti ohlašují nadcházející čas spásy. V ran-
ních chválách je jím tzv. Zachariášovo kantikum 
(Lk 1, 68 – 79), v nešporách Magnificat Panny 
Marie (Lk 1, 46 – 55) a v modlitbě před spaním 
Simeonovo kantikum (Lk 2, 29 – 32). Při jejich 

přednesu se okuřuje oltář kadidlem. Každá 
z částí Denní modlitby církve je pevně spojena 
s četbou Písma sv. a soustavnou účastí na této 
liturgii lze přečíst celou Bibli.
Liturgická reforma II. Vatikánského koncilu 
umožnila překlady Breviáře do národních jazy-
ků a tím tuto bohoslužbu ve veřejné i soukromé 
formě zpřístupnila laikům, kteří jsou k účasti na 
tomto denním posvěcování Božího lidu modlit-
bou naléhavě vyzýváni. Krásným příklad víry 
církve v duchovní sílu této modlitby najdeme 
před rokem 1989, kdy v pololegální spolupráci 
českých duchovních v emigraci s představiteli 
oficiální církve trpěné komunistickým režimem 
vznikl široce dostupný dodnes užívaný český 

překlad Breviáře. Byla v něm využita možnost 
zaměnit latinské úvodní písně (hymny) za vhodné 
duchovní písně z podkladu národní tradice.
V současné době získala liturgie hodin ještě další 
rozměr – ekumenický. I přes velký pokrok v eku-
menickém dialogu je pro křesťany katolických 
a ortodoxních církví možné slavit s ostatními 
křesťany pouze bohoslužby nesvátostné. Denní 
modlitba církve, která nikdy nebyla předmětem 
konfesních kontroverzí, vytváří ideální prostor pro 

zakoušení již dosažené ekumenické 
jednoty. Na straně katolické círk-

ve k této společné liturgii, i dle 
obřadů jiných církví, vyzývá 
křesťany Direktář k provádění 
ekumenických principů 
a norem: „... účast na ran-
ních či večerních chválách ... 

umožní lidem různých liturgických tra-
dic - katolické, východní, anglikánské i pro-
testantské - navzájem lépe pochopit modlit-

bu příslušného společenství a hlouběji se podílet 
na tradicích, které často vyrostly ze společných 
kořenů.“ (čl. 117)
Členové pražských komend našeho velkobailiviku 
se rozhodli dát této výzvě konkrétní obsah a ve 
spolupráci s řeckokatolickou farností pořádají ka-
ždý poslední pátek v měsíci od 17:00 ekumenické 
nešpory v rotundě sv. Longina. Všichni členové 
a příznivci řádu jsou srdečně zváni k této chvále 
Pána, jehož vůlí bylo a stále zůstává „... aby všich-
ni byli jedno“ (Jan 17, 22). Filip Dostál

Nešpory – neprávem opomíjená veřejná bohoslužba
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Bořanovice a Potštejn.  Obce, které mají 
své dvojníky. Bořanovice na Šumavě a Po-
tštejn u Plzně. Co tyto obce spojuje?  Jedna 

v rovině pár kilometrů na severovýchod od Prahy 
a druhá v údolí na řece Orlici v okrese Rychnov nad 
Kněžnou. Jednu brzy pohltí rozpínající se hlavní 
město, druhá, opředena legendami o pokladu a pří-
běhy o mstě za otcovraždu, je již od 1. republiky vý-
letním místem nejen významných osobností kultury 
naší země. Co je tedy tím spojujícím bodem, když 
jsou tak rozdílné? Jsou to 
zámky. 
Ano zámky, které byly 
zdevastovány za minulé-
ho režimu a v době pore-
voluční byly odsouzeny 
k zániku.  V obou těchto 
obcích jsou majiteli zámků 
manželé Zdeněk a Lenka 
Nováčkovi, nadšenci  jichž mnoho v naší zemi ne-
najdete. Lidé, kteří obětovali své prostředky, volný 
čas, zdraví, rodinu na záchranu historických objek-
tů.  Jejich nadšení a touha napravit chyby našich 
předků jsou nakažlivé. V jejich přítomnosti máte 
chuť sundat oblek a jít vozit kolečka s kamením, 
plet záhony či zařizovat chod staveb.  
A tak se jim před 13 lety podařilo opravit zámek ve 
východočeském Potštejně tak, že není k rozeznání 
od těch,  o něž pečuje Národní památkový ústav již 
od konce války. 
Ale Nováčkům je to málo, opustili se svou firmou 
kanceláře v Praze a zakoupili další ruinu, zámek 
v Bořanovicích – Pakoměřicích. Tento zámek pů-
vodně patřil rodu Nostitz, jenž je nesmazatelně za-
psán do dějin Českých zemí.  V prostorách zámec-
kého pivovaru vybudovali sídlo firmy a pustili se do 
oprav zámku včetně kostela Narození Panny Marie. 
Je logické, že z vlastních prostředků by ani Potštejn 
ani Pakoměřice nebyli schopni nikdy opravit, proto 
využili dotačních možností, které náš stát na záchra-
nu historických objektů poskytuje, a podařilo se jim 
jisté prostředky k vlastním takto přidat. Je to však 
běh na dlouhou trať. Jeden zámek funguje, snaží se 
na sebe vydělat a v celku se mu to daří, druhý po-

malu za velkého úsilí vstává z popela 
jak bájný Fénix. Ještě před rokem zela 
uprostřed nádvoří jedenapůlmetro-
vá díra do země a nyní je tam dlažba 
a kavárenské stolky, které v poslední 
zářijový den přivítaly návštěvníky vý-
znamné události. Události, která neu-
nikla televizním kamerám ani přátelům 
z dalekých Východních Čech, požeh-
nání kostelu  Narození Panny Marie, 

který se nachází v těsné blízkosti zámku a byl též 
rekonstruován Lenkou a Zdeňkem Nováčkovými 
do stavu, že bude moci opět sloužit věřícím a místní 
farnosti.  O požehnání kostelu požádal cfr. Zdeněk 
Nováček, MLJ, Jeho Eminenci kardinála, primase 
českého a arcibiskupa pražského Dominika Duku. 
Slavnosti se zúčastnila dáma s velkým D, paní 
Mathilda hraběnka Nostitz, jejímuž rodu  Pakomě-
řice a okolní vesnice patřily celých 300 let, zakla-
datelka a patronka nadačního fondu Mathilda, jenž 
podporuje lidi s těžkým zrakovým postižením. Dal-

ším významným hostem, kromě 
starosty obce pana Libora Řápka 
a zástupců krajského úřadu, byla 
paní Běla Jensen, prezidentka 
hnutí „Na vlastních nohou“ – 
Stonožka, v němž děti pomáhají 
jiným dětem. Toto hnutí působí 
v několika zemích světa.
Program odpoledne spočíval ve 
veřejné komentované prohlídce 
zámku, které se zúčastnili i míst-
ní občané. Při prohlídce měli 
možnost shlédnout, jaký neuvě-
řitelný kus práce byl již odveden 
a jak veliký úkol ještě Nováčkovi 
čeká, aby zámek opět zazářil jako 
hvězda na okraji Prahy. 
Poté následovala samotná  mše 
a žehnání kostelu Narození Panny 

Marie.  Vzhledem k velikosti kostela a k mimořád-
né epidemiologické situaci, byl na samotné svěcení 
pozván omezený počet osob a mše byla před kostel 
přenášena reproduktory.  Mši celebroval,  kostelu 
i manželům Nováčkovým požehnal kardinál Do-
minik Duka s  P. Kamilem Vrzalem z římskokato-
lické farnosti Odolena Voda. Pro náš řád bylo ctí, 
že zástupce řádu Bc. Milan Volf, OLJ, se mohl mše 
účastnit jako host a při čtení přímluv zelený kříž po-
svítil nově rekonstruovanému svatostánku na další 
„život“, který již nepřeruší žádná devastace. Po mši 
svaté byli hosté pozváni na drobné občerstvení na 
nádvoří zámku a po podvečerním ochlazení do zre-
konstruovaných komnat, kde za hudebního vystou-
pení mladé violoncellistky se hosté mohli posilnit 
před cestou domů.  
Na závěr je dlužno dodat, že  v Potštejně Nováč-
kovi též založili a vedou činorodý okrašlovací spo-
lek. Paní Mgr. Lenka Nováčková byla za svou ne-
únavnou činnost dekorována hvězdou Řádu Elišky 
Přemyslovny a pan Zdeněk Nováček přijat za člena 
našeho starobylého Řádu.  Všemohoucímu  díky za 
to, že ve svých dětech nalezli  následníky, kteří  bu-
dou pokračovat v jejich bohulibém úsilí.  Bůh jim 
žehnej…. Milan V. Volf

Vedle biblických perikop, žalmů a kantik, tj. 
písní nacházejících se v jiných biblických 

knihách, tvoří modlitbu hodin přímluvy, modlitby 
(často totožné s mešní vstupní modlitbou) a křes-
ťanské latinské duchovní písně zvané hymny. Ty 
v překladech latinského Breviáře nahrazuje míst-
ní duchovní básnický tvorba.  Hymny českého 
Breviáře pocházející ze staročeských kancionálů 
a graduálů  vybral a uspořádal nejd. p. kanovník 
prof. ThDr. Jan Matějka. S notovými nápěvy vyšly 
roku 1989 samostatně (reprint 2008) pod názvem 
Hymny (tzv. Červený hymnář). Jejich varhanní 
doprovody obsahuje publikace Varhanní doprovod 
k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu 

církve a ke zpěvům s odpovědí lidu. Tato sbírka 
krásně ukazuje na velikost bohatství staročeské 
duchovní písňové tvorby, nicméně pro recitaci při 
soukromé modlitbě se však tyto hymny zcela neo-
svědčily. Proto v roce 1993 byly vydány alternativ-
ní texty hymnů modlitby hodin ve sbírce Hymny 
a básnické modlitby, tzv. Zelený hymnář, kterou 
uspořádal světící biskup Msgre. Josef Hrdlička. 
Tytéž texty jsou otištěny i v novějších českých 
Breviářích, jako dodatek „Hymny k volnému vý-
běru“. Nabízí se zde alternativa k většině hymnů, 
pro některé příležitosti i více možností k výběru; 
navíc jsou přidány i odkazy na písně z Kancionálu, 
kterých lze jako hymnů vhodně použít. Kompletní 

„kněžské“ vydání českého Breviáře je rozděleno do 
čtyř svazků. Od osmdesátých let minulého století 
vychází opakovaně jednosvazkové vydání tzv. laic-
kého Breviáře, které je s úplným vydáním obsahově 
totožné, vynechává však textově nejobsáhlejší část 
liturgie hodin, kterou je modlitba se čtením (dřívější 
matutinum). Praktické je i samostatné vydání mod-
litby před spaním (tzv. kompletáře). Všechny tituly 
vydává a distribuuje Karmelitánské nakladatelství. 
Velkým přínosem pro rozšíření denní modlitby 
církve jsou dnes digitální technologie. Kompletní 
texty v několika jazycích včetně latinského origi-
nálu jsou k dispozici na www.breviar.cz, kde si lze 
stáhnout i aplikaci na mobilní telefony. 

Žehnání zrekonstruovanému kostelu v                            Pakoměřicích

Foto Milan V. Volf
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V jedné známé sokolské 
písni se zpívá, jak ti so-
kolíci, vyrovnaní s vlají-
cími prapory na strahov-

ských hradbách, bolně pohlížejí „na 
vrch za Břevnovem.“ A dobrá česká 
duše samozřejmě tuší, co se za tímto 
jinotajem skrývá – Bílá hora! 
Snad s výjimkou upálení Mistra Jana 
Husa a Mnichova 38 mě nenapadá 
žádná další událost našich dějin, která 
by se tak hluboce a trvale otiskla do na-
šeho povědomí, naší identity a našeho 
národního sebepochopení. A možná 

není překvapením, že ve všech těchto 
třech dějinných událostech zaujímáme 
roli trpitelů, zrazených a těch, kterým 
je činěno bezpráví.
Na koho se vlastně ale hněváme při 
myšlence na Bílou horu? U Mnichova 
je to jasné, tam je to ta „Francie sladká, 
hrdý Albion“, u Husa zase mnoho hně-
vu zvládne na svou hlavu přitáhnout 
a svést „liška ryšavá“ Zikmund, u Bílé 
hory ovšem je onen „viník“ poněkud 
rozmlženější – jako by zde ve hře byli 
jacísi tajemní „oni“, kteří přicházejí 
ubližovat „nám“. A toto „oni“ se v dě-

jinných výkladech a druhém životě 
Bílé hory vždy naplňovalo nejrůzněj-
ším obsahem, jak bylo zrovna potřeba. 
Mohli to být cizáci, katolíci, Němci – 
dědictví Bílé hory poskytovalo ideový 
mobilizační potenciál (a také trochu 
morální obušek) obrozencům 19. sto-
letí, legionářům, odbojářům, zkrátka 
mnohým. Skoro by se chtělo říci, v pa-
rafrázi Palackého, že kdyby Bílé hory 
nebylo, museli bychom si ji vymyslet. 
V tom je její téměř mytická síla, ale 
také její nebezpečí.
Já, jako člověk a křesťan 21. století, 
však před dědictvím Bílé hory stojím 
trochu bezradně. Interpretační rámec 
400 let jejího chápání českýma oči-
ma mi říká, že bych se kvůli ní zřej-
mě měl na někoho hněvat. A já moc 
nevím na koho. Na zlé katolíky? Či 
snad na protestantské kacíře? Na ty 
konkrétní sestry a bratry z kostela 
přes ulici, s kterými se vídám na eku-
menických bohoslužbách a s nimiž 
sdílím tutéž zkušenost věřící menšiny 
ve většinově sekularizované společ-
nosti? To nejspíš ne. Na cizáky? Jenže 
ti přeci stáli pod prapory obou stran 
coby najatí žoldnéři-profesionálové, 
jak bylo v té době obvyklé. Takže se 

nakonec možná nejvíc zlobím na ty, 
kdo chtějí ještě i dnes těžit z Bílé hory 
onen rozdělující a štěpící potenciál, 
který nechce stavět a budovat, ale spíš 
bořit. Doufám a modlím se, aby se 
tenhle osten po 400 letech už koneč-
ně otupil. Aby se v oparu toho „vrchu 
za Břevnovem“ vytratilo ono tajemné 
„oni“ a zůstalo jen „my“.
Ekumenická rada církví a Česká 
biskupská konference se na letošní 
výročí rozhodla vztyčit na Bílé hoře 
symbolický kříž smíření. Smírčí kříže 
se ve starobylé tradici vztyčovaly na 

místech, kde se stalo něco neblahého, 
na znamení toho, že je – ne zapomenu-
to – ale odpuštěno. A já bych byl moc 
rád, kdyby nezůstalo jenom u tohoto 
uměleckého artefaktu, ale kdybychom 
si každý mohli vztyčit takový smírčí 
kříž ve svém srdci. Aby Bílá hora jako 
osudová dějinná událost zůstávala 
v našem povědomí, nebyla zapome-
nuta, ale aby se s ní pojilo méně ono-
ho bolného pohlížení a pokud možno 
vůbec žádná zášť k bližnímu, s nímž 
dnes sdílím tuto zemi.
 Petr Jan Vinš

Bílá hora - mýtus a dědictví

Foto Zdeněk Bohdanecký
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Modlitba smíření hojí stále citlivé jizvy náboženských konfliktů

Třicetiletá válka, jejíž první fázi tvo-
ří české stavovské povstání, před-
stavuje nepochybně jednu z nejtem-
nějších kapitol vývoje evropského 
křesťanství. Zpolitizované a silně 
radikalizované konfesní spory pře-
rostly v ničivý válečný konflikt. Bě-
hem jeho průběhu střední Evropa 
ztratila třetinu obyvatelstva, po 
jeho skončení začala válkou zniče-
né země obnovovat generace, která 
celou první polovinu života prožila 
ve válečném rámci. Kulturní a poli-
tický zlom epoch, kterým třicetiletá 
válka nesporně je, nastolil v Evropě 
i nový hodnotový systém vládnou-
cích elit, v něm spiritualita ustou-
pila ekonomice a politice a Evropa 
tím nastoupila nezadržitelně cestu 
k sekulární společnosti. Důsled-
ky extrémního vyhrocení konfliktu 
o konfesní směřování celé Evropy 
plně vidíme až dnes, kdy Evropa již 

zřetelně ztrácí právo na označení 
„křesťanská“. 
Ekumenismus se jednoznačně jeví 
jako jedna z důležitých podmínek 
potenciální rechristianizace naší ev-
ropské vlasti, smíření jednotlivých 
křesťanských denominací a odpuš-
tění hlubokých křivd a ran minulosti 
je jeho nezbytným předpokladem. 
Letos jsme si 8. listopadu připomněli 
čtyřsté výročí bitvy na Bílé hoře, které 
nemůže žádný ekumenicky smýšlející 
křesťan v naší zemi přejít bez povšim-
nutí. Ačkoli z hlediska evropských dě-
jin jde jen o vojensky málo zajímavé 
ukončení první fáze třicetileté války 
(tzv. války české“), pro náš národ jde 
nesporně o jednu z nejzásadnějších 
historických událostí. Bělohorská 
bitva se díky svým zásadním důsled-
kům stala prakticky ihned předmětem 
extrémních interpretací. Triumfalis-
tická glorifikace na straně hlásící se 

k vítězům našla okamžitě svůj pan-
dán v mučednické (sebe)traumatizaci 
sympatizantů poražených. O zvrhlosti 
obou extrémních výkladů svědčí sou-
stavné přičítání náboženských atri-
butů událostem českého stavovského 
povstání, na které plynule a ahistoric-
ky navazuje český nacionalismus 19. 
století. Snad až dnešní doba objevuje 
střízlivé a věcné zhodnocení tohoto 
mezníku našich dějin. Pro nás křes-
ťany může mít tento pozitivní žádoucí 
proces jistou pachuť, neboť česká 
společnost k němu dospěla pravdě-
podobně více díky své náboženské 
lhostejnosti, dějinnému vykořenění a 
hodnotovému vyprázdnění, než kon-
fesním smířením.
Současná epidemická situace omezila 
oficiální připomínku tohoto výročí na 
minimum. Sto pozvaných hostů Eku-
menické rady církví odhalilo v Aleji 
českých exulantů Kříž smíření a toto 

shromáždění se následně odebralo 
uctít památku padlých vojáků k mo-
hyle na bělohorském bojišti. Slavnost 
zakončily ekumenické nešpory v pout-
ním areálu kaple P. Marie Vítězné, 
který dnes spravuje ženská benedik-
týnská komunita Venio.
Zcela komorní charakter oficiální 
akce neumožňoval účast reprezentan-
tů našeho řádu. Přesto se tři členo-
vé pražských komend rozhodli využít 
možnosti následovat o hodinu později 
oficiální ekumenickou vzpomínku. U 
Kříže smíření jsme uspořádali krát-
kou řádovou bohoslužbu slova, při 
které jsme modlitbou za ekumenické 
smíření odpověděli na Boží slovo z Ef 
4, 30 – 5, 2, poté jsme vykonali krát-
kou pouť ve stopách ekumenického 
procesí. Věříme, že v letošním roce ju-
bilea bělohorské bitvy se s námi v du-
chu spojuje každý člen našeho řádu.
 Filip Dostál

Sbírka Českobudějovické komendy 
sv. Jana Křtitele na projekty v Sýrii 

Do projektu Pomocníků sv. Lazara se zapojila i Čes-
kobudějovická komenda sv. Jana Křtitele. Spolubra-
tr ThDr. Richard Ferčík (postulant) uspořádal sbír-
ku na pomoc syrským sirotkům, k jejímuž výtěžku byl 
ještě přidán výtěžek kasičky, kterou administruje cfr. 
Aleš Randl, OLJ, v Písku. Částka 2 590,- Kč, určená 
na podporu sirotčinců v Sýrii, byla koncem listopadu 
zaslána na účet Pomocníků sv. Lazara.   Aleš Randl

Prožíváme Vánoce. Liturgický rok nás každý rok 
provází dějinami spásy. Biblické texty adventu nám 
nabízely zamyšlení nad tím, jak se Boží lid Starého 
zákona s vroucí touhou připravoval na příchod Me-
siáše. Nejlépe se připravili ti, kdo byli otevřeni Bohu 
a s pokorou dokázali naslouchat Božímu hlasu. 
Pro nás všechny jsou vánoční svátky časem mimo-
řádných Božích darů, přicházejících v osobě Ježíše 
Krista narozeného daleko od hlučného světa v ti-
chu, chudobě a prostotě betlémské jeskyně. Se srd-
cem překupujícím radostí, vděkem a úžasem proto 
před jesličkami rozjímejme o této skutečnosti.
Přeji Vám všem, aby Vás letošní Vánoce naladily 
co nejvíc do radosti Panny Marie, svatého Josefa 
a betlémských pastýřů. Ti všichni ve vděčné ado-
raci nad velikou Boží láskou projevenou v naro-

zeném Ježíši se stali svědky a zakusili Boží přísli-
by spásy. Ať tato radost zazní i ve Vašich srdcích 
a domovech.
„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, oby-

vatelům temné země vzchází světlo… Hle, dítě se 
nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém 
rameni a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný 
Bůh, věčný otec, kníže pokoje.“ (Iz 9,1.5)
Vánoční světlo a Boží pokoj nás spojuje i s okol-
ním světem pravdou, nadějí a životem. Tato pouta, 
které si o Vánocích uvědomujeme víc než jindy, 
ať nám pomáhají, abychom vánoční poselství pro-
žívali ve svých rodinách i v podpoře těch nejpo-
třebnějších. To je moje vánoční přání Vám, spolu 
s požehnáním do nového roku 2021. V Kristu 

+ Mons. Jan Vokál

 Vánoční poselství J. E. biskupa Jana Vokála 

„Zvěstuji vám velikou radost, 
radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil 
Spasitel - to je Kristus Pán.“ 

(Lk 2,10-11)
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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.


