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Vážené spolusestry, vážení spolubratři.
Nedávno tomu byl rok, co jsme se ocitli tváří v tvář 
celosvětové pandemii, která změnila k nepoznání 
životy většiny z nás. Na celém světě zemřely již více 
než dva miliony lidí, další statisíce jsou aktuálně 
ve vážném stavu. A ačkoliv je vývoj vakcín a očko-
vání velkou nadějí, tady a teď stojíme v bezútěšné 
situaci, uprostřed lock-downu, s přeplněnými ne-
mocnicemi, nedostupnými službami i vzděláváním, 
často bičováni sociálními událostmi jako ztráta 
práce či ještě hůř, ztráta blízkých. Zdraví i nemocní 
však trpí ještě jednou věcí – absencí či rozpadem 
vztahů. Nevídáme se s blízkými, veškeré koníčky 
a aktivity (od koncertů, festivalů, klubového života 
až po bohoslužby či prostě „posezení s přáteli“) se 
přesunuly do virtuálního prostoru. O to víc se pro-
to společnost polarizuje a rozděluje na ty, kdo se 
těchto aktivit mohou účastnit a na ty, kdo z různých 
důvodů nemohou.
Jen v České republice je více než 441 000 senio-
rů v domovech a institucích sociálních služeb. Tito 
lidé trpí odlukou od svých blízkých a stávají se ještě 
mnohem osamělejšími. Plíživá sociální smrt je pro 
ně často mnohem horší než smrt skutečná. Více než 
1 000 000 obyvatel ČR žije na (nebo pod) hrani-
cí chudoby. Tisíce lidí přichází o práci a tím často 
o jediný zdroj obživy pro sebe i pro své rodiny.

Bez domova žije v ČR téměř 70 000 lidí a další de-
setitisíce jsou ohroženy ztrátou bydlení v souvis-
losti s pandemií a ztrátou práce. V akutní sociální 
nouzi žije přes 155 000 dětí…
A my, jako křesťané a lazariáni, máme tu odva-
hu ptát se, co znamená Ježíšova věta: „Zapři sám 
sebe, zvednu svůj kříž a následuj mne!“. Jsme sku-
tečně tak nechápaví?
Můžeme tuto větu dnes říct také jinými slovy: 
„Zvedni se z gauče! Zapomeň na chvíli na svůj 
dům, své auto a bankovní konto s bezpečnou re-
zervou. Venku jsou ti, kteří teď akutně potřebují 
pomoc. Můžeš být dobrovolníkem třeba v DPS, 
kde akutně chybí lidé? Jdi!  Můžeš přispět organi-
zacím, které pomáhají? Přispěj! Můžeš se zapojit 
do organizace pomoci? Zapoj se! Můžeš darovat 
krev či rekonvalescentní plasmu? Daruj! Můžeš 
zavolat osamělému člověku? Zavolej mu! Můžeš 
se pomodlit za druhé? Modli se!“. To všechno ne 
proto, abychom se cítili „dobře“ nebo dokonce 
„zbožně“. Ale proto, protože tohle je povolání 
křesťanů, které pokud se neosvědčí v době krize, 
je v době klidu pro své pokrytectví a faleš jen pro 
smích. Víra není definována počtem křížů na zdi 
v rodině, barvou a exkluzivitou ornátů, devocio-
náliemi nebo budováním vlastního falešného ega 
pod líbivou fasádou „konání dobra“. Víra je psá-

na životem, jeho radostí i bolestí, společenstvím 
i osamělostí, službou sobě, Bohu i druhým. Žije-
me-li z víry, pak Kristus je životní prostor, ve kte-
rém žijeme, pohybujeme se a jsme.
Jako lazariáni máme být těmi, kdo vyráží před 
městské hradby, abychom se starali o nakažené 
a nemocné. Položme si nyní, v době postní, každý 
sám sobě otázku, zda žijeme tuto spiritualitu; zda 
se zapojujeme do Božího díla, ale nejen jednou, 
ale zas a znovu do pomoci nejpotřebnějším. Ptej-
me se sami sebe, zda se opíráme o Krista, když 
„vycházíme“ druhým vstříc nebo o vlastní po-
chybný pomník.
Bez toho jsou naše zelené kříže jen směšným pří-
věskem naší vlastní falešné důležitosti. Nezapírá-
me sami sebe, nebereme na bedra svůj kříž a ne-
následujeme Krista…
Pane Ježíši Kriste, na přímluvu svatého Lazara, 
dej každému z nás poznat své místo v Řádu a ve 
velikém díle, které Ty sám tvoříš a na kterém se 
my smíme účastnit. Prosíme Tě, nedej nám pad-
nout do sebelítosti, egocentrismu a zahledění se 
do sebe a svého pohodlí. Dej, ať dokážeme být 
s druhými a pro druhé, dej ať dokážeme čerpat 
sílu ve Tvém náručí a ať v pravdě a s radostí za-
píráme sami sebe, bereme své kříže a následujeme 
Tě. Amen. Atavis et armis! br. Vojtěch
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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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Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!
(Mat 16,24)
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21. prosince 2020
 

byl veřejnosti představen jeden z největších arche-
ologických objevů posledních let – Milevský relik-
viář. Zveřejnění proběhlo za účasti J. Em. Domini-
ka kardinála Duky, ministra kultury ČR Lubomíra 
Zaorálka, vedení Jihočeského kraje i našeho Řádu. 
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského 
je totiž jedním ze subjektů, které celý výzkum ini-
ciovali a zrealizovali. A co přesně šlo?
V dubnu loňského roku se podařilo, v rámci ne-
destruktivního průzkumu a dokumentace, objevit, 
prozkoumat a zmapovat zajímavou soustavu du-
tých prostor, ukrytých v mase mohutné severní zdi 
kostela sv. Jiljí v Milevsku. Tento kostel je jedním 
z nejstarších v jižních Čechách. Byl postaven v po-
slední čtvrtině dvanáctého století, výrazně přesta-

ven (nebo dostavěn) někdy kolem poloviny století 
třináctého, aby pak jeho zbytky pohltila stavba vel-
kého gotického chrámu, dokončená někdy kolem 
roku 1400. Z nejstarší, románské, stavební fáze 
dodnes stojí severní zeď lodi kostela a mohutná 
hranolová věž na západě. A právě v severní zdi 
lodi byla v jarních měsících roku 2020 zkoumána 
podivná soustava dutin. Jedná se o chodbu se scho-
dištěm, která původně sloužila jako komunikace 
mezi panskou tribunou a zbytkem kostela. 
O této části dutých prostor se všeobecně vědělo 
a figuruje v téměř každé publikaci o historii mi-
levských církevních staveb. Ve výšce 3 m nad 
plošinou původního nástupu na panskou tribu-
nu však byl zkoumán prostor další. Vstup do něj 
představuje nepatrné „okno“ o rozměrech 60 cm x 
60 cm, které bylo někdy v minulosti zazděno a ná-

sledně zase vybouráno. Za tímto vstupním otvo-
rem je další chodba, vedoucí v síle zdi kostela na 
východ. V době zahájení průzkumu byla chodba 
znepřístupněna hned za vstupním oknem dřevě-
ným trámem, zazděným do druhotně vybourané 
kapsy v jižní stěně a vedoucí napříč celým dutým 
prostorem. Za překážkou pokračuje chodba o šíř-
ce 60 cm a maximální výšce 90 cm ještě přibližně  
6 m na východ a je ukončena rozšířenou místností. 
V době objevu byly všechny dutiny zaneseny sedi-
mentem, který do těchto míst z velké části natahala 
zvířata. Směs hlíny, drobných kamínků, opadané 
omítky, a především nejrůznějších klacíků, větvi-
ček, nestrávených zbytků potravy a trusu. Takový 
materiál není vhodné uvnitř hodnotné architektury 
nechávat. Proto bylo rozhodnuto o jeho vytěžení. 
Kdo ví, třeba se při čištění podaří objevit něco, co 

Výzkum kostela sv. Jiljí v Milevsku                      

a vyzvednutí relikviáře s hřebem z Pravého kříže

Milevsko, kostel sv. Jiljí 
od severu.

V přístupové chodbě do trezoru.

Řez-kostelem – řez kostelem sv. Jiljí 
v Milevsku s vyznačením soustavy du-
tých prostor (1 – schodiště na původní 
panskou tribunu, 2 – nástupní plošina 
na panskou tribunu, 3 – tajná přístupo-
vá chodbička k trezoru, 4 – trezorová 
místnost, 5 – místo nálezu relikviáře 
s hřebem)
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by vysvětlilo existenci podivných dutin a přineslo 
indicie k pochopení jejich původního účelu. Celý 
výzkumný tým totiž od první chvíle pracuje s hy-
potézou, že jde o tajnou chodbu s původní středo-
věkou trezorovou místností.
Během dvou týdnů jeskyňáři celou chodbu i roz-
šířenou místnost vyčistí. Na podlaze místnosti 
najdou hromádku lidských kostí a u nich zlomky 
ozdob z drahých kovů. Velmi drobné zlomky zlata 
a stříbra nejsou tím, co bychom nazvali pokladem, 
ale jsou velmi důležitým důkazem, že zde v minu-
losti poklad ukryt byl a původní teorie o účelu du-
tých prostor tak byla správná. Opravdu se podařilo 
objevit a zdokumentovat původní středověký tre-
zor. Tím ale není všem překvapením konec. Těsně 
nad podlahou trezorové místnosti je odkryta ještě 
jedna dutina. Ta má nepatrné rozměry – šířku 26 
cm a výšku 16 cm. Podle laserového měření však 
vede minimálně 3,5 m dále na východ. Zajímavý 
detail, jenže nepřístupný pro člověka. Proto zde 
vedoucí výzkumu práce zastavuje s konstatová-
ním, že se asi jedná o otvor po uhnilém dřevěném 
trámu, který fungoval jako armování původní ro-
mánské zdi. 
Při přípravách medializace nové výzkumné sezony 
v Milevsku jsou všechna nová zjištění konzultová-
na s odborníky na stavebně historické průzkumy 
a dochází k významnému zvratu. Nalezené dutiny 
v milevském kostele jsou přirovnány k podobným 
objektům na Pražském hradě a Sázavském kláš-
teře. Podle těchto analogií nebyly v minulosti 
všechny cennosti ukládány na podlahu samotné 
trezorové místnosti, ale ještě důkladně ukrý-
vány v dalších, pro člověka nepřístupných, 
kapsách. Proto je rozhodnuto o návratu do 
nitra sv. Jiljí. Vyzbrojeni moderní technikou 
se výzkumníci vrací do trezorové místnos-
ti, ukryté v severní zdi a pouštějí dálkově 
ovládanou sondu do poslední neprobáda-
né dutiny. Po malých kouskách se sonda 
prodírá klacíky a nestrávenými zbytky 
potravy někdejších zvířecích obyvatel tohoto 
prostoru až do okamžiku, kdy se na obrazovkách 
zaleskne zlatý kříž. V nepatrné dutině, mimo do-
sah lidských rukou je opravdu něco ukryto. Rychle 
jsou rozpoznány dřevěné trosky a mezi nimi větší 

množství kovových artefak-
tů. Vzhledem ke stavu docho-

vání je většina kovových částí 
již na první pohled ze zlata. 

Není totiž mnoho kovů, které by 
vydržely delší dobu bez znatelné 

oxidace na povrchu. Po řádném na-
skenování celé dutiny i jejího obsa-

hu je vytvořena úplně nová metoda ar-
cheologického výzkumu, která umožní 

vyzvednout vzácný nález jako celek. 
Lehce napsáno, ale velmi těžko provedi-

telné. Historické artefakty jsou totiž ulože-
ny více než 1,5 m uvnitř nepřístupné dutiny, 

a ještě uschovány za velkým kamenem, kte-
rým dutinu někdo úmyslně zavalil. 
Je vytvořeno speciální technické zařízení, 

které je schopné takovouto operaci provést. 
23. července roku 2020 je prototyp technického 

zařízení na archeolaparoskopii připraven, vyzkou-
šen a po výborných výsledcích v testech se daří 
vyzvednout celý vzácný nález na denní světlo. Vše 
je přeneseno do improvizovaného fotografického 
studia v presbytáři kostela sv. Jiljí a zde je zku-
šeným restaurátorem a pod dohledem fotoaparátů 
i kamer postupně rozebírán. Již není nejmenších 
pochyb. Podařilo se najít relikty dřevěné schrány, 

zdobené ryzím zlatem a stříbrem. Zlaté a stříbrné 
ozdoby mají tvar křížů, rybiček, písmen a různých 
geometrických vzorů. Na nejmasivnějším zlatém 
plechu je dobře patrný vytepaný motiv kříže a dvě 

písmena „I“ a „R“. Všichni přítomní netrpělivě 
čekají na zodpovězení té aktuálně nejpalčivější 
otázky. Co vzácného bylo uvnitř schrány ukryto, 
že to lidé obložili zlatem? Fascinující odpověď na 
sebe nedá čekat dlouho. Restaurátor zvedá další ar-
tefakt z hromádky reliktů někdejší schrány. Ten se 
vysmekne z čelistí pinzety a padá zpět na skleně-
nou desku provizorního fotostudia. To není dřevo, 
je to kus kovu. Kus zoxidovaného železa, které je 
v horní části zdobeno zlatým křížkem. 
Následné analýzy potvrdí, že relikviářová schrán-
ka ukrývala přibližně 6 cm dlouhý kus ručně ko-
vaného hřebu. Je to opravdu jen část, která byla 
v minulosti oddělena od celku odseknutím. V hor-
ní části je pak tento kus hřebu zdoben tauzovaným 
křížkem z vysoce ryzostního zlata. 
Právě vyzvednuté trosky Milevského relikviáře 
vydaly relikvii, která patří k nejposvátnějším křes-
ťanským relikviím vůbec. Relikvii, která je přímo 
spjata s utrpením Ježíše Krista. Relikvii, která je 
přímým svědkem jeho smrti a ke které směřovaly 
tisíce proseb a modliteb, protože byla vždy poklá-
dána za jeden z nejsilnějších symbolů naděje.

Jiří Šindelář
autor fotografií Martin Frouz

Výzkum kostela sv. Jiljí v Milevsku                      

Z tiskové konference 21. 12. 2020. 
Představení nálezu Milevského relikviáře.

 Trosky dřevěné schrány se zlatým plechem.

Nalezená relikvie – hřeb z Pravého kříže
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Řád ve druhé vlně pandemie           Seznam řádových aktivit 

Druhá vlna koronaviru, kte-
rá přišla v zimě, nás opět 
povolala do služby. Jako 

již zaběhlý nástroj byly využity 
sociální sítě na fundraising k zís-
kávání dárců na vyhlášené sbírky 
(COVID-19, sbírka na Bejrůt a pro 
sbírka křesťany v Náhorním Kara-
bachu, která proběhla ve spoluprá-
ci s CČSH Plzeňskou diecézí). Na 
nich také probíhalo každonedělní 
povzbuzení – Slovo na neděli a pra-
videlná zamyšlení do adventní doby 
Pojďte s námi prožít adventní čas. 
Zde byl publikován také Bratrský 
list pro dobu adventní, Pastýřský 
list k Vánocům i Novoroční projev 
našeho velkobailiva. 
Od společnosti Alza.cz a DeLonghi 
byly získány další kávovary pro 
zdravotníky, pečující o COVID+ 
pacienty (jeden pro multioborovou 
jednotku intenzivní péče nemocni-
ce Brandýs, druhý pro FN Plzeň). 
Pro naše podporované projekty 
jsme dále zajistili 24 krabiček roz-
pustných nápojů Waterdrop, které 
podpořili pitný režim zdravotníků 
v Hospici sv. Lazara v Plzni, kam 

také putovalo cca 100 jogurtových 
nápojů od mlékárny Kunín, 50 
hydratačních krémů od společnosti 
tianDe (Hospic archanděla Rafa-
ela), potraviny pro pracovníky a 
pacienty od společnosti Kaufland 
(Štrasburk), dále několik set bale-
ných nápojů od společnosti Kofo-
la (rozděleno mezi paliativní odd. 
NMSKB, Štrasburk, hospic sv. 
Lazara a Rafaela). Kolem Vánoc 
bylo také ze sbírek nakoupeno cca 
3000 nanoroušek, které byly ná-
sledně distribuovány na potřebná 
místa (Spolek Ulice Plzeň, Charita 
Hradec Králové, DpS Libina, RTG 
poliklinika Šumperk, DD Šance 
Olomouc). 
Druhá vlna pandemie znamenala 
opět povolání do služby, sotva jsme 
stihli po první vlně vydechnout (a 
někteří z nás ani to ne). O to důle-
žitější je v našich těžkých časech 
hledat Boží blízkost, odpočívat 
v Kristově náručí a čerpat sílu ne 
ze slávy a uznání práce, ale z Jeho 
všeobjímající lásky… 
Atavis et armis.

Vojtěch Měřička

   Správa sociálních sítí Face-
book a Instagram (od 4/2020)

   Výroba bavlněných roušek 
(cca 300ks)  (porodnice 
U Apolináře, porodnické odd. 
Bulovka, Centrum sociálních 
služeb Praha)

   Slova na neděli (FB+IG)

   Pečení pro zdravotníky 
Hospice Štrasburk (první vlna 
pandemie + Vánoční pečení)

   Velikonoční přání

   400 ks nápojů od Coca Coly 
(Štrasburk, sv. Lazar, Hospic 
archanděla Rafaela a NMSHB)

   Svatodušní přání

   30 ks krémů od Nivei (Štras-
burk)

   4 kávovary + 4 kg zrnkové 
kávy od Alza.cz (Štrasburk, sv. 
Lazar, Hospic archanděla Rafa-
ela a NMSHB)

   4 balíčky od EMCO – kaše + 
sušenky (Štrasburk, sv. Lazar, 
Hospic archanděla Rafaela 
a NMSHB)

   2 krabice dětských časopisů 
– dětský tábor v Borovnici 
a příměstský tábor v Michli + 
dětské programy konající se 
v Michli

   Poukázky v hodnotě 8.000,- 
Kč z Tesco na nákup potra-
vin pro personál a pacienty 
(Štrasburk, sv. Lazar, Hospic 
archanděla Rafael a NMSHB)

   Zprostředkování šití srdíček 
pro Hospic archanděla Rafaela 
– spolupráce se spolusestrou 
Janou Lorenz, CLJ

   Kávovar + zrnková káva 
DeLonghi pro Multioborovou 
jednotku intenzivní péče Ne-
mocnice Brandýs nad Labem

   24 krabiček rozpustných nápo-
jů Waterdrop (sv. Lazar)

   100 jogurtových nápojů od 
mlékárny Kunín pro personál 
a pacienty (Sv. Lazar)

   50 hydratačních krémů od 
společnosti tianDe (Hospic 
archanděla Rafaela)

   Nákup potravin pro pracovníky 
a pacienty v hodnotě 2.000,- 
Kč od Kaufland (Štrasburk)

   Pojďte s námi prožít advent-
ní čas – citace na každý den 
adventní doby (FB+IG)

   Kávovar a 1 kg zrnkové kávy 
pro oddělení Pobytové sociální 
péče FN Plzeň od Alza.cz

   Kofola (Štrasburk, sv. Lazar, 
Hospic archanděla Rafaela 
a NMSHB)

   Vánoční přání + distribuce

   Vánoční cukroví pro Hospic 
Štrasburk

   Kompletace cca 3000 ks nano-
roušek + distribuce  

   1000 ks Sociální služby města 
Kroměříže + kanystr desin-
fekce

   500 ks Spolek Ulice Plzeň

  600 ks Charita Hradec Králové

  600 ks DpS Libina + desin-
fekce

  300 ks RTG poliklinika Šum-
perk + desinfekce

   190 ks Dětský domov Šance 
Olomouc

v souvislosti s pandemií
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Řád ve druhé vlně pandemie           Seznam řádových aktivit 

Celopražský projekt hotelů pro osoby bez přístře-
ší, realizovaný hlavním městem Prahou, je s naším 
řádem personálně spjat. Projekt startoval v loni 
na jaře v souvislosti se šířením pandemie SARS-
-CoV-2 a pokračoval přes tzv. „Zimní opatření“ 
(mimořádná opatření pro lidi bez přístřeší v Pra-
ze v zimní období listopad - březen). Aktuálně je 
zapojených 8 hotelů/hostelů, z toho 3 jsou určeny 
pro COVID+ lidi bez domova. Celková kapacita 
hotelů se blíží 470 lůžkům (z toho 190 pro osoby 
COVID+) a je prakticky zaplněna. Lidé bez domo-

va jsou vzhledem k situaci v zásadním ohrožení 
(nemají kde zůstat „doma“), stejně tak jako mohou 
k šíření pandemie sami nechtíc přispívat (např. 
když se potřebuji „ohřát“ v MHD). Proto je tře-
ba poskytnout těmto lidem možnost bydlení, jídla 
a přespání. Je zcela zřejmé, že nejde o dlouhodobé 
řešení bezdomovství, ale o opatření pro akutní kri-
zi po vzoru dobré praxe tohoto projektu ze zahra-
ničí (např. Anglie, USA,...). Je nám ctí a radostí, že 
můžeme být také součástí. 
 Vojtěch Měřička

Pražské hotely pro lidi bez domova

Rok 2020 se odehrával v nejisté atmosféře covido-
vé pandemie. Podzimní druhá vlna nedovolovala 
něco plánovat nebo se na něco těšit. Ještě na konci 
listopadu jsme nevěděli, zda budeme moci oslavit 
náš řádový svátek. V rámci prosincového uvolně-
ní protiepidemických opatření (ne zcela uvážené-
ho, jak dnes vidíme) jsme se rozhodli i tentokrát 
naše prosincové setkání uskutečnit. A samozřejmě 
jako vždy pro členy obou pražských komend. Jako 
obvykle jsme zahájili bohoslužbou ke cti sv. La-
zara (a proroka Daniela, který má v ten den rov-
něž svátek) v kapli svaté Barbory. Z Písma víme, 
že sv. Lazar spolu se svými sestrami byl blízkým 
Ježíšovým přítelem. Náš příznivec a podporovatel 
otec Juan Provecho, OSA, v homilii připomenul, 
že člen našeho Řádu je stejně jako Lazar z Betánie 
pravým přítelem Kristovým, a proto koná skutky 
milosrdenství. Na srdce nám kladl tři zásady:
1.  Poděkování: umět děkovat Pánu za to, čeho se 

nám dostává,
2.  Modlitba: důvěrně s naším Pánem rozmlouvat 

v modlitbě, jíž je potřeba věnovat denně potřeb-
ný čas,

3.  Radost: šířit okolo sebe radost, která je vlastně 
důsledkem obou předchozích bodů.

Po mši svaté následovalo setkání v klášterním re-
fektáři. Po úvodních pozdravech a přípitcích jsme 
se zamysleli nad naší činnosti, vyhodnotili, co se 
povedlo a co ne. A pohovořili jsme o tom, jaké 
jsou naše další úkoly a co nás čeká v blízké i vzdá-
lené budoucnosti.  Vladimír Němec

Řádový den v Praze          Poděkování dárcům od velkobailiva

Řádový den 
Karlovarské komendy 
Přestože se někteří spolubratři v této těžké době 
ze zdravotních důvodů omluvili, Karlovarská 
komenda přeci jen našla na den našeho patrona 
svatého Lazara příležitost a pod vedením P. Mar-
ka Hrize provedla malou bohoslužbu a zamyšlení 
nad dnešní dobou. Ve společné motlidbě doufáme, 
že zase přijde Pánem požehnaný čas.
Abychom v této kruté době nezapomněli na naše 
postuláty, pomáhat potřebným, Karlovarská ko-
menda předala ředitelce Nejdeckého hospice csr. 
O. Pištejové, OLJ, štočky textilií potřebných na 
závěsy do oken. Ernest Josef Finta
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na motivy kardinála 
prof. Tomáše Špidlíka

Provází cfr. Vojtěch Měřička, ChLJ

Prožíváme postní dobu. V ní si můžeme klást 
různé sebezápory, plnit různá doporučení či 

si „ordinovat“ skutky pokání. Náš rozum i církev 
nám tak velí, abychom se mohli dobře připravit na 
Velikonoce. Řekněme si tu větu ještě jednou: „Aby-
chom se mohli dobře připravit na Velikonoce.“

Co to ale znamená? Nechci teď slyšet poučky. Co 
to znamená pro mě osobně? Pokud se na chvíli 
zastavíme, možná i tahle otázka sama nám začne 
v ústech skřípat pískem zbožných frází. Co to tedy 
skutečně znamená? 

Úvodem zazní tři krátké verše ze Starého zákona. 

Deuteronomium 10, 12 Nyní tedy, Izraeli, co od 
tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses 
bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho 
cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému 
Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

Jozue 22, 5 Jen se usilovně snažte zachovávat 
přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, 
služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, 
svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát 
na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit 
mu z celého srdce a z celé duše.“

Nehemjáš 7, 5 Tu mi můj Bůh vložil do srdce, 
abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, 
aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem 
písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve, 
a našel jsem v něm napsáno:

Víte, co je zvláštní? Starý zákon nám vlastně na 
žádném místě nikde neříká, že máme přilnout 
k Hospodinu celým svým rozumem. Myslí, duší, 
srdcem… Rozum je užíván ve vztahu k Zákonu. 
Tedy, je něčím, co nás drží při Zákoně; pro sta-
rozákonního věřícího to byla otázka záchovy sebe 
sama. Neboť odpadnout od Zákona znamenalo od-
padnout od národa a od své vlastní identity.

Co ale znamená „přilnout srdcem“? Ale pojď-
me ještě dál – co vůbec znamená to naše „srd-
ce“?

Srdce… Zvláštní slovo. Copak v něm je? Copak 
je to, co Hospodin zkoumá? A čím k němu máme 
přilnout?... 

Pojďme se podívat do Písma Nového zákona… co 
nám říká Ježíš o srdci?

Matouš 5, 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť 
oni uzří Boha.

Lukáš 6, 45 Dobrý člověk z dobrého pokladu své-

ho srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. 
Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

Marek 7, 6 Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš 
o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě 
rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 

Marek nám zprostředkovává slova, která jsou nám 
až děsivě blízká dodnes. Ctíme rty, ale srdce je 
daleko. Protože k němu ani neznáme cestu… Ani 
vlastně nevíme, kde naše srdce je a co je naším 
srdcem. 

Rádi se řídíme rozumem. Rozumem a vůlí. Tak 
jsme silní, tak prospíváme, tak se nám daří v práci 
i v životě a třeba i snadno stoupáme po pomysl-
ných příčkách naší společnosti. Je to tak spoleh-
livé. Občas se chceme „cítit zbožně“, a tak vyko-
náváme obřady, činíme skutky. Proč? Abychom 
se my sami cítili dobře. Libujeme si v záporech, 
nařízeních, postech. Dělá nám dobře, jak „jsme 
zbožní“. Hezky nám to taky masíruje ego. Vlastně 
- je to jen ta emoce libosti, kterou si zaměňujeme 
za cíl postů. Nebo pocit povinnosti (například když 
si „odškrtneme naši nedělí povinnost“ v kostele). 

Je tedy srdce cit? Vidíme, že t omu tak není. Pocity 
prožíváme, dokonce jsou to právě ony, které nás 
často motivují k činnosti, abychom se „cítili dob-
ře / zbožně / správně . Nehladíme si tak vlastně 
jenom naše ego?

Srdce tedy není rozum. Není to ani cit. Není to ani 
vůle. Pojďme tedy na chvíli opustit naše tři brány ro-
zumu, citu a vůle, které v podstatě utvářejí a pomy-
slnými hradbami chrání celý nás život. Pojďme do 
chvíli do hloubky sebe samých… Do našich srdcí…

Pouštní otec Evagrios používá pro něj nepřelo-
žitelné řecké slovo „nous“, jako duchovní orgán, 
díky kterému můžeme zakoušet setkání s Bohem 
v modlitbě a duchovno vnímat. Srdce se stává mís-
tem, kde „vítr vane kam chce“. Místem, kde na-
sloucháme Duchu božímu. Ano, právě tomu, který 
„se vznášel nad propastí“. Ano, díky tomuto „or-
gánu“ můžeme dojít k setkání s Kristem. Ne rozu-
mem. Ne vůlí. Ne emocí. To všechno může sloužit, 
ale jedině při vnímání srdcem je člověk celistvý 
a nerozdělený. Vůle, rozum i cit má sloužit a ne 
ovládat, přinášet dobro a nepáchat zlo. Takové je 
naše srdce, které do každého z nás vložil Hospo-
din. „Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí, věřte 
v Boha a ve mě“, zaznívá z Janova Evangelia. 
A jeho „věřte“ není nic menšího, než starozákonní 
„přilněte srdcem“.

Když se  tohle začneme učit, hned první věcí, kte-
rou uvidíme, bude zásadní rozpor ideje a skuteč-
nosti. Ano. Z předkřesťanské doby nám tady pro-
znívá Platón. Jak snadno se jeho dualismus usídlil 
v našich myslích a dokonce i v křesťanství. Nedo-
stižné ideály „schválených“ světců, zákon a mra-
vouka, jejichž naplnění nedokáže bez klopýtnutí 
dostát žádný živý člověk, morální maximy, které 
jsou nám předkládány jako standard. Může nás to 
inspirovat, ale možná nás to spíš vede k tomu, že 
celá víra je vlastně jen suchý moralismus bez živo-
ta.  Chtěli bychom vůbec žít přesně tak, jak nám to 
určují kánony? Stál bychom o takový život?

Když jsem zmínil velikého myslitele Platóna, kte-
rý evidentně hovoří jazykem, jemuž dodnes rozu-
míme, pojďme se na celou věc podívat jinak. Roz-
por ideje a skutečnosti. Pojďme se na celou věc 
ale podívat poněkud jinýma očima. Pojďme užít 

Cor curvatum in se ipso       Srdce, zakřivené samo do sebe
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naše srdce, náš nous… Rozpor ideje a skutečnosti 
- Není to vlastně nápadně podobné, jako když se 
v hudbě použije kontrapunkt? Není to stejné, jako 
když malíř použije na obraze kontrast? A tu teprve 
možná začínáme trochu chápat. Pohleďme na ži-
vot jako na obraz. V celé jeho celistvosti, v černé 
i bílé, v celém jeho kontrastu. Rozum, cit ani vůle 
nám neumožní postřehnout celou jeho hloubku. 
Musíme jej vnímat nerozděleně, celistvě. Přestat 
se pořád zaměřovat na jednotlivé tahy štětcem a na 
číslo té či oné barvy ve vzorkovníku. Vnímat jej 
celistvě; nejen očima, ale také srdcem, které do-
káže vnímat celek a hloubku a spojit nespojitelné.  

Ve skutcích, když chce jeden dvořan přijmout 
křest, a zcela rozumově se ptá, co má udělat, říká 
apoštol Filip:  „Jestliže věříš celým svým srdcem, 
nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že 
Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Víra není věc rozumu. Není věc citu. A už vůbec 
neí věcí vůle. Víra je fundamentálně věcí srd-
ce. Poznáváme-li vírou, poznáváme srdcem. Je to 
fyzická zdatnost nebo intelekt, kterým si většinou 
vyděláváme v práci. Je to cit, který prožíváme ve 
vztazích, ve větší či menší míře, podle toho, jak se 
k nám druzí zrovna chovají. A tak se naše srdce 
často zakřivuje. Zakřivuje se samo do sebe. Do své 
zloby, nedostatečnosti, bolesti a smutku. Zakřivuje 
se do našeho ega. Zakřivuje se k rozumu, citu nebo 
vůli, stává se prospěchářským a zde nám říká Ježíš 
v Lukášově evangeliu: 

Lukáš 6, 45 Dobrý člověk z dobrého pokladu své-
ho srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé.

Takové je tedy srdce zakřivené. V našem krásném 
jazyce, jež z latiny ledacos převzal, je také srdce 
doslova a do písmene „z k u r v e n é“; zakřivuje 
se samo do sebe. 

Náš nejcennější dar je dar víry, dar duchovního 
poznání, dar svobody ducha a jeho naslouchání, 
abychom dokázali skutečně „vidět“… Jinak sami 
sebe zotročujeme a ujařmujeme předpisy a pro-
spěchářstvím. Tam není srdce. Tam je už jenom 
strach. A kde je strach, tam není láska…

Jsme padlí. Naším hříchem je zakřivení do sebe sa-
mých. Ne všechny ty “krásné” hříchy, které vídá-
me ve zpovědních zrcadlech, ale obyčejné a přesto 
mnohem strašlivější ničení a ujařmování vlastního 
srdce... Jsme padlí, ale to neznamená, že jsme bez 
naděje. A vy se ptáte kudy z našeho pádu? Kudy 
z našeho zakřivení do nás samotných? 

Jedině tím, co nám dal Hospodin jako nástroj své 
blízkosti. Přilnutím ke Kristu celým srdcem. Mod-
litbou srdce. 

Zkusme nyní na chvíli z hloubi duše přilnout ke 
Kristu v modlitbou k srdci Ježíšovu, aby nás pro-
měnil podle něj; učil nás vnímat srdcem a srdcem 
také milovat.

Zaklekněme k modlitbě o proměnění našeho srdce. 

Podobně jako při litaniích, společně odpovídejme 
na jednotlivé verše “smiluj se nad námi”. 

Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, smiluj 
se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně 
panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Bo-
žím,
Srdce Ježíšovo,nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost 
a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti 
a umění,
Srdce Ježíšovo,ve kterém přebývá všechna plnost 
božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě 
vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se 
nad námi. 3 x

K: Ježíši tichý, pokorného srdce, přetvoř i naše 
srdce podle toho svého.

K: (Modleme se) Všemohoucí věčný Bože, pohleď 
na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvá-
ly a oběť, kterou ti přináší za nás hříšníky; usmiř se 
s námi a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé 
milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na 
věky věků.
V: Amen.

Společenství řádu pomocníků sv. Lazara, z. s. 
aktivně pomáhá dětem v Sýrii v rámci projektu 
ADOPCESYRIE (www.adopcesyrie.cz), taktéž 
se aktivně zapojuje do podpory dětí v České re-
publice. Konkrétně již několik let podporuje dět-
ský domov Markéta, ve kterém jsou vychovávány 
děti v křesťanském duchu. Jedná se o soukromý 
dětský domov, kde se nalézají děti s nařízenou 
ústavní výchovou, které potřebují individuální 
přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné 
prostředí. Předseda spolku, Richard Andrle Sylor, 
předal, jako každý rok, dětskému domovu finanč-
ní dar ve výši 20 000 Kč. ,,Zelený kříž pomáhá“.

Dětský domov Markéta

Dne 17.1.2021 ve věku nedožitých 64 let navždy 
odešel náš spolubratr, člen Královéhradecké ko-
mendy sv. Zdislavy, pan Zdeněk Nováček, MLJ, 
původem z Prahy. Náš Řád, rodina i celá země 
v něm ztratila činorodého člověka, jenž miloval 
lidi a měl Boží dar je spojovat za účelem ušlech-
tilých cílů. Vybudoval úspěšnou rodinnou firmu, 
založil několik nadací, opravil a oživil zámek 
Potštejn, zrekonstruoval kostel Narození Panny 
Marie v Pakoměřicích, opravoval zámek v Pa-
koměřicích, chystal se na rekonstrukci místního 
pivovaru. Byl iniciátorem a organizátorem I. 
setkání České šlechty, potomků signatářů dvou 
deklarací proti Hitlerovi. V jeho srdci tak milém 
Potštejně byl činný v komunální politice i v tam-
ním Okrašlovacím spolku, který s manželkou za-
ložili. Organizoval společenské události, podílel 
se například na Zámeckých slavnostech, Loutko-
vých divadelních festivalech, Pátečních salónech 
i Promenádách v kloboucích. Přišli jsme o další-
ho skvělého člověka, jenž byl vítán v domech sta-
robylých rodin, o člověka, který zanechal nezapo-
menutelný otisk v duši řady lidí a povznesl dění 
nejen v kraji na březích Orlice. Jeho pozemská 
cesta se uzavřela, ale v našich srdcích bude žít 
dál. R.I.P.   Milan V. Volf
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Zpráva o činnosti Lazariánské pomocné služby 2020 (LPS )

Předkládá Aleš J. Randl, OLJ
 
Úvod
Lazariánská pomocná služba je organizace spří-
zněná s Českým Velkobailivikem Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Byla 
založena v roce 1993. Vždy měla široký záběr 
charitativních aktivit, které činila v souladu s cíli 
a posláním Řádu. V současné době má Lazariánská 
pomocná služba. z.s.  9 registrovaných členů.
Výbor spolku pracuje ve složení : Aleš J. Randl, 
OLJ (předseda spolku),  Vojtěch Pekárik, AchLj. 
a Vladimír V. Karbusický, MMLJ. (místopřed-
sedové spolku),  MUDr. Vladimír Němec GCLJ. 
(čestný předseda spolku).
Fungují webové stránky www. Lazariani.cz a také 
facebooková skupina Lazariánská pomocná služba.

Boj proti pandemii Covid-19
Členové LPS, z.s. se aktivně zapojili do boje pro-
ti pandemii koronaviru Covid-19. Nejaktivnější 
v tomto směru byli Mgr.Martin Janda DiS, který se 
jako zdravotník podílel na boji v tzv. 1. linii a cfr.
Vladimír Karbusický MMLJ.

Martin Janda :
- zajištění šití roušek ve dvou dílnách ( Jílové 
u Prahy )
- distribuce roušek + potřebného materiálu (desin-
fekce, štíty)

Vladimír Karbusický :
- zajištění šití roušek – NO CČSH Praha-Michle, 
Krejčovství Havlíčková, 
JD Krejčovství
- poskytnutí materiálu pro šití roušek do NO 
Michle, JD Krejčovství a cfr. Vojtovi Měřičkovi 
CHLJ.
- zajištění přes sestru Terezii Remelcovou ubyto-
vání mediků v Prostějově

- odeslání roušek v součinnosti s br. Martinem 
Jandou na místa :

Rajhrad - Mudr. Červeňák
Prostějov - páter Čáp
Paní Věra Nepilá
Dětský domov Uherský Ostroh – 2 zásilky
Dětský domov Kolín
Vinohradská nemocnice
Hospice pod patronátem Řádu sv.Lazara
br. M. Jandovi do 1. Linie

Celkový odhad zajištění látkových roušek je 
3.000 ks

- zajištění štítů od ŘSLJ – předáno br. Martinovi 
Jandovi k distribuci

Zbyněk Rýpar:
Věnoval celkem 4.000,- Kč na boj s pandémií ( 
dvě vlny šíření- jaro, podzim )

Dobrovolnická práce v DOZP OSEK
Jednou z nosných aktivit LPS, z.s. je dobrovolnic-
ká práce v Domově pro osoby zdravotně postižené 
v Oseku (okr.Strakonice). 
Oproti minulým letům nám dobrovolnickou práci 
ztěžovala pandemie koronaviru Covid-19, takže 
jsme  pravidelných návštěv mohli podniknout je-
dinou, a to v únoru 2020.
Na podzim roku 2020 se ale bohužel epidemie roz-
šířila i mezi klienty a zaměstnanci zařízení. Vede-
ní Domova se potýkalo s nedostatkem personálu, 
kdy část zaměstnanců přímo onemocněla, nebo 
musela do karantény. Jako dobrovolníci jsme byli 
požádáni o zajištění potřebných vykrývacích a od-
lehčovacích služeb. Těchto směn se účastnili Mgr.
Vojtech Pekárik AchLJ. a cfr. Aleš Randl OLJ.
Sumarizace odpracovaných hodin, viz. níže

Sbírková činnost
I v roce 2020 byla provozována sbírková kasička 

v Písku. Výtěžek druhého  sbírkového období činil 
4.400,- Kč a byl zaslán na konto našeho partner-
ského zařízení Domácího hospice Athelas v Písku. 
Cfr. Randl přispívá každý měsíc na účet LPS část-
kou 200,- Kč. Využítí na projekty LPS.

Nefinanční charitativní práce
Pokračovala nefinanční charitativní práce, kterou 
je už od r. 2019 podpora propagace domácí hos-
picové péče. Byla realizována ve městech Písek 
a Strakonice ( Domácí hospic Athelas ) a ve městě 
Táboře ( Domácí hospic Jordán ). Tato propagace 
spočívá v kampani na velkoplošných reklamních 
panelech, jejichž užívání je sponzorsky poskyto-
váno výše uvedeným zařízením.

Sumarizace pomoci
Sumarizace hodin – k 31.12. 2020
Aktivita hodin 
Dobrovolnická práce před Covidem 4
Administrace spolku 8
Administrace sbírek 5
Dobrovolnictví Covid- cfr. Pekárik 32
Dobrovolnictví Covid– cfr. Randl 62
Dobrovolnictví Covid– cfr. Janda 20
Dobrovolnictví Covid– cfr. Karbusický 20
CELKEM  151

Sumarizace finančních prostředků – k 30.12. 2020
Položka Kč       
Dar na boj s Covidem – cfr. Rýpar 4. 000,00
Dar na materiál LPS – cfr. Randl 14. 011,80
Nákup desinfekce – 30 l. 2. 518,00
Pravidelné příspěvky - cfr. Randl 2. 400,00
Výtěžek kasičky pro Athelas 4. 400,00
Reklama pro Athelas v hodnotě 60. 000,00
Reklama pro Jordán v hodnotě 90. 000,00
CELKEM 177. 329,80

Aleš Jan Randl

Text o uzdravení Petrovy tchyně je asi nejkratším 
vyprávěním v evangeliích. A současně jde o jediný 
div, který Ježíš učinil ne na veřejnosti, ale v soukro-
mí, v úzkém kruhu učedníků. Ježíš ho koná rychle, 
beze slov a dokonce bez modlitby. Vzal Petrovu 
tchyni za ruku a ona vstala a obsluhovala je. Ne-
známe její jméno ani případnou významnost až na 
to, že je tchyní Šimona Petra. Proč je příběh této 
ženy tak důležitý, že je popsán v evangeliích? 
Nizozemský teolog a spisovatel Nico ter Linden 
tak trochu popouští uzdu své fantazii, když pokládá 
otázku: „Nebylo to náhodou tak, že Petrovu tchy-
ni přepadla horkost z toho, jak byla dopálená na 
svého zetě? Tak on si klidně ze dne na den prodá 
svoji loď a pustí se za nějakým cizím divotvůrcem 
z Nazaretu! Copak slavnostně nesliboval v synago-
ze, jak se postará o její dceru - a skutek utek. Kdo 

by se až k smrti nerozčílil?“ Každopádně problém 
byl vyřešen.
Evangelista Marek i Lukáš upřesňují, že Ježíš při-
šel ze synagogy, tedy z formálního do rodinného 
prostředí. Raná církev se tvořila a rostla v řecko-
-římské domácnosti a použila ji jako model k její 
organizaci. Křesťané se vzájemně označovali jako 
„bratři a sestry“ a jako členové rodiny společně 
stolovali. Na rozdíl od synagogy, ve které byly ženy 
obvykle odděleny od mužů a neměly ani oficiál-
ní povinnost do ní chodit, byla domácnost domé-
nou žen. V Petrově domě se Ježíšovo společenství 
s učedníky stává společenstvím stolu. Samozřejmě 
obsluhování Petrovy tchyně je v židovském prostře-
dí třeba chápat jako mimořádnou výsadu, rabínovi 
totiž směli sloužit jen muži.
A možná o to tu teď jde.

Petrova tchyně se stává tou, která sloužila (diako-
nein) samotnému Pánovi, první, ale ne poslední 
diakonkou v Novém Zákoně, což je detail důležitý 
zřejmě z hlediska jejího prvního postavení v křes-
ťanské obci v Kafarnaum, protože Petr a jeho žena 
(1K 9, 5) odcházejí do misijní služby.
Marek klade v dnešním úryvku evangelia důraz na 
Ježíšovo působení na veřejnosti, v domácím pro-
středí, i na jeho skryté působení v modlitbě v ústra-
ní od lidí. Toto trojí prostředí patří k plnosti života 
učedníků i působení církve Kristovy. Až dodnes.
Martyria, diakonia a leiturgia - svědectví, služba 
a čas věnovaný výlučně Bohu. Kdybychom se tohle 
dobře naučili od společenství v Kafarnaum, které 
to znalo od Ježíše, jsme opravdu Ježíšovým druhým 
já. A ten dnešní úryvek evangelia ukazuje kdo Ježíš 
je, co od nás očekává a proč přišel na tento svět. 

Privátní a bleskové uzdravení (Mk 1, 29-39)    +Dušan Hejbal SChLJ


