
11

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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Dopis velkokomandéra Řádu

„Problémem faktů je, že jich je 
příliš mnoho“

Je jistě pravda, že dlouhé trvání a vývoj pandemie 
Covid19 nadále ohrožuje vědce, politiky i zdra-
votnické specialisty. Je nezbytné, aby organizace 
našeho Řádu prokázala nezbytnou odolnost, aby 
se přizpůsobila těmto změněným okolnostem. Ve 
skutečnosti existuje jasný důkaz, že se naše juris-
dikce Řádu svatého Lazara co nejlépe přizpůsobují 
různým variacím tohoto viru.
V moderním sociálním státě je snadné mylně před-
pokládat, že vlády, zdravotní pojištění a veřejné 
zdravotnictví během tohoto období odstraní ja-
koukoli potřebu charitativních aktivit. Nic nemů-
že být méně pravdivé. Naše zpravodajství a videa 
potvrzují pozitivní dobrou práci Řádu svatého La-

zara v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, pali-
ativní péče a potravinové pomoci. Všechny naše 
jurisdikce nyní aktivně spolupracují a dobrovolně 
vypomáhají v nemocnicích, infekčních klinikách 

a náboženských charitativních organizacích.
Jsou to cenné příspěvky a naše aktivity nejsou 
samozřejmostí. Je vhodné poblahopřát rytířům 
a dámám, členům, příznivcům a dárcům k jejich 
aktivitám po celém světě.
Je politováníhodné, že některé investitury a pláno-
vaná generální kapitula byly v roce 2021 zrušeny 
a odloženy na lepší časy. Tyto problémy se určitě 
zmenší a společenské události brzy znovu začnou. 
Náš rozvrh se řídí dobrým úsudkem a místními 
předpisy. Náš velkokancléřství vede v našem ka-
lendáři evidenci aktualit z jurisdikcí.
Je mi potěšením informovat o výše uvedených vě-
cech a děkuji vám všem za skvělou práci odvede-
nou ve jménu svatého Lazara. 

Edward (Ted) White, Grand Commander
(překlad VN)

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského 
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"Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 

poslal dělníky na svou žeň." (Mat 9, 32) 

 

Praha, 5. 10. 2021 

Vážené spolusestry, vážení spolubratři, 

prožili jsme velmi pěknou investituru, přijali několik nových členů a také některé stávající 

povýšili. A právě k těm, kteří byli přijati nově anebo postoupili „dál“ v naší hierarchii, se obracím 

především. Avšak následující povzbuzení je samozřejmě určeno všem sestrám a bratřím, kteří se chtějí 

na chvíli zastavit a zamyslet. 

Dvouletý postulát, kterým jsme všichni prošli, nám má dopomoci najít i vytvořit své místo 

v Řádu; využít své „hřivny“ a podle svých schopností a vzdělání najít oblast, ve které budeme realizovat 

svoje povolání. Doba investitury je pak především slavností slibů a přijetím za řádné členy Řádu. 

Nicméně nezapomínejme, že vlastní investituře předchází vigilie (tradičně v noci či za rozbřesku), jako 

duchovní zastavení a nasměrování se před vstupem; uvědomování si, že členství v řádu není jako 

členství v zájmové skupině, ale že jsme celosvětové služebné společenství, jehož členové skládají sliby.  

Každý člen má svoji podobu služby – někdo působí v paliativní péči, ve zdravotnictví či 

sociálních službách, jiný pomáhá skrz politiku nebo znalost práva, další umí pracovat se sociálními 

sítěmi nebo třeba zařídit benefici, jiný zase umí slovem doprovázet druhé anebo umí dobře organizovat 
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Syrské děti: Zemi decimují sankce 
USA a EU více než VÁLKA

Společenství pomocníků řádu sv. Lazara opětovně 
v září 2021 zajistilo předání peněz do Sýrie pro děti 
z křesťanských sirotčinců. Tentokrát bylo podpořeno 7 
konkrétních dětí a 7 organizací (sirotčinců) v níž jsou 
děti umístěny. Celkem bylo předáno v tomto roce již 
okolo 450 000,- Kč (20 
100 USD).  Všem Vám 
moc děkujeme.
Stručně ze Sýrie: Během 
roku spadla Syrská libra 
o 100%, to je jako by se 
Vaše úspory snížily o 50%. 
Zároveň se zvedla cena 
všech potravin a vybavení. 
Vysoká inflace a znehod-
nocení peněz vede Syřa-
ny k „žebrotě“. Důvodem 
jsou pochopitelně sankce 
EU a USA a také vnitřní konflikty a války. Bohužel vše 
doléhá i na křesťanské děti, jež podporujeme v rámci 
sirotčinců, jež jsou často přidruženy pod kláštery. Tyto 
děti nemají na jídlo, léky jsou v podstatě nedostupné, 
hygiena je také omezena. Například z města Mallula, 
jež je křesťanské, odchází mladí i starší pryč, neboť je 
tam nedostatek všeho (práce, jídla, peněz atd.). Naše 
nezisková organizace díky Vám a Vašim darům může 
pomáhat těmto dětem, a to právě v oblasti zajištění 
zdrojů na základní lidské potřeby, ale také na obnovu 
křesťanských symbolů. www.adopcesyrie.cz 

Richard Andrle
pokračování Bratrského listu na straně 8.
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Počátek historie Řádu svatého Lazara v Česku se 
pomalu blíží ke svému 85. výročí. V průběhu těchto 
85 let vznikla řada pobočných organizací, které do-
staly za úkol pomáhat Řádu plnit svůj úkol. Jednou 
z těchto dceřiných organizací je i zapsaný spolek La-
zariánský servis.

Historie
Lazariánský servis vznikl roku 2002 a působil při 
krajských komendách řádu v Praze, Plzni a Prostě-
jově. Zatímco misí Řádu samotného zůstávala palia-
tivní péče spolu s likvidací lepry (tedy většinou péče 
soustředěná v hospicích a nemocnicích), Lazariánský 
servis se soustředil na pomoc v terénu a mimo dosah 
profesionálních zdravotních institucí. Také se svou 
snahou nesoustředil pouze na pomoc umírajícím, ale 
na pomoc nevyléčitelně nemocným všeobecně.
Pražská organizace servisu vypomáhala již v roce 
založení, 2002, při náhlých povodních, které metro-
poli postihly. Tehdy členové Lazariánského servisu 
darovali mnoha postiženým rodinám kuchyňské spo-
třebiče a domácí vybavení jako náhradu za ty, o kte-
ré při katastrofě přišli. V následujících letech začal 
Lazariánský servis rozšiřovat záběr své pomoci i na 
kulturní akce pro nevyléčitelně nemocné. Příkladem 
mohou být například výstavy pro hluchoslepé, kteří 
exponáty vnímají rukama.

Současnost
Lazariánský servis prošel v posledních letech přero-
dem. V jeho středu byla vůle usměrnit se a soustředit 
úsilí členů jedním konzistentním směrem. Servis si 
stanovil cíl jasně ukotvit těžiště svých dobročinných 
aktivit v řádovém poslání a deklarované cílové sku-
pině řádového díla – nevyléčitelně nemocných li-
dech, ať již terminálně, či nikoliv. 
Od té doby začal Lazariánský servis podporovat za-
řízení starající se o pacienty stižené Alzheimerovou 
chorobou. Nikdy ne darováním peněz, nýbrž darová-
ním konkrétních potřebných předmětů.
Příkladem tohoto nového směřování je podpora so-
ciálního zařízení Život ve východoslovenské obci 
Spišské Hanušovce, ležící v regionu Zamaguří – 
v jedné z nejméně rozvinutých částí Slovenska. Ži-
vot je jedním z pouhých dvou paliativních zařízení 
v celém regionu a trpí nedostatkem rychle spotřebo-
vávaných zdravotnických a hygienických prostřed-
ků. Na jejich zásobování hygienickými podložkami, 
dermatologickými pastami či dezinfekcemi s nimi 
Lazariánský servis spolupracuje. V čase koronaviro-
vé pandemie vypomohl Lazariánský servis také za-
sláním chirurgických roušek pro vybavení personálu, 
pacientů a návštěv.
Dalším příkladem tohoto znovunalezeného směřová-
ní Lazariánského servisu je nově započatá podpora 
zařízení Diakonie Českobratské církve evangelické 
ve středočeských Krabčicích. V očekávání nové vlny 

koronavirové nákazy a s ní spojeného zhoršeného 
stavu dýchacích cest některých pacientů podpořil La-
zariánský servis Diakonii Krabčice darem 18 lahví s 
inhalačním kyslíkem.
Lazariánský servis pokračuje v cestě směrem, který 
si stanovil. Nemohl by však bez štědrých hmotných 

darů od osob a firem, které se rozhodly projekty 
podpory Lazariánského servisu podpořit. Velmi jim 
tímto děkujeme a věříme, že s námi a s Řádem svaté-
ho Lazara Jeruzalémského půjdou i nadále vstříc bu-
doucnosti, v níž stáří i nemoc mohou být prožívány 
v důstojnosti a bez utrpení. David Vavruška

Lazariánský servis
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Povolání duchovního, fa-
ráře, kněze, pastora, ka-
zatele – říkejme tomu, 
jak chceme – není běž-

nou profesí. Říká se, že je posláním 
a je třeba k němu mít povolání od 
Boha. Kdy jsi poprvé toto povolání 
pocítil? A měl jsi v období dětství 
a dospívání i nějaké jiné představy 
o své budoucí profesi? 
Povolání jsem pocítil. Ale byl to spíše 
proces, který postupně zrál, než jed-
norázová událost. Jedno období bylo 
intenzivní ve druhé polovině gymna-
zijních let. Druhé při studiu na fakultě. 
Představy jsem měl jako každý, pro-
cházely různou proměnou, chtěl jsem 
hrát fotbal, nebo hrát v nějaké kape-
le, ale Barcelona ani Spirituál kvintet 
nějak neměly zájem…

Pocházíš z tradiční evangelické 
rodiny. Tvůj tatínek byl farářem 
a seniorem (doplňuji, že vynikají-
cím a oblíbeným farářem). Vyrůs-
tal jsi tak říkajíc v kostele. Jak moc 
tě to při volbě povolání ovlivnilo? 
(ptám se proto, že jsou i opačné 
případy, například Friedrich Ni-
etsche se jako syn evangelického 
faráře stal ateistou).
To je dobrá otázka. Je to tak na hra-
ně, buď anebo, zda to imponuje nebo 
odrazuje. Mám čtyři starší sourozen-
ce, žádný z nich se otcovou cestou 

nevydal, já ano. Proč právě já a oni 
ne? Nevím. Vždyť výchovu, rodinu, 
vliv okolí, to vše jsme měli shodné. 
A bratr Jan měl k církvi i k teologii 
výhrady, farářem by se nikdy nestal. 
Asi to nějak souvisí s pravdivostí 
víry těch, kdo žijí kolem nás. Koho 
potkáš, komu věříš, kdo ti imponu-
je. Líbilo se mně, jak si tatínek jako 
farář vedl.

K životu a k profesi patří i krize. 
Dolehlo to někdy i na tebe? Pocit 
marnosti? Nebo krize víry? 
Samozřejmě, krize přicházejí a jsou 
asi zdravé, po nich se víra obnoví 
a je zase čerstvější. Proč přicházejí 
a s čím to souvisí, to nevím. Nějak 
na Boha a na víru člověk přestane 
myslet, modlí se tak nějak nepo-
řádně, je to najednou celé jakési  
divné.

Posuňme se poněkud na obecnější 
rovinu. Často slýcháme, že jsme 
ateistickou zemí. Máš dlouhole-
tou zkušenost z pastorace. Jak 
vnímáš vývoj spirituální úrovně 
obyvatel naší vlasti? Je to skutečně 
ateismus? Nebo spíš lhostejnost? 
Předsudky, často vyplývající z ne-
znalosti? 
Spíše nevěříme v Boha, Otce Ježíše 
Krista. Chybí znalost biblických pří-
běhů, základní věrouky, projevuje se 

také to, že mnozí lidé prostě nikdy 
nic pořádně křesťanského neslyšeli. 
A naopak kvete pohanství, kartářky 
jsou in, a lidé tomu věří. Takže u nás 
mnoho lidí věří, ale s prominutím, 
z mého pohledu – špatně. Pokřiveně. 
Primitivně.  

Navštěvuješ sesterské církve v ev-
ropských státech. Jaká je tam po 
této stránce situace? Srovnatelná 
s námi?

Když jsi ve sboru nebo ve farnosti, 
při bohoslužbách nebo na nějakých 
církevních akcích, je to velmi podob-
né. Podobní lidé, jak říkám, s jiskrou 
v oku, angažovaní.  Různý je vztah 
společnosti k církvím. Ve všech sou-
sedních státech s naší republikou 
bere společnost církve s větší otevře-
ností než u nás.

Jsi předsedou Ekumenické rady 
církví ČR. Jak vnímáš ekumenu 
v naší vlasti a ve světě? Máme co 

dohánět? A kde vidíš další možnos-
ti cest k jednotě? 
Dohánět máme všichni na celém svě-
tě jedno, totiž, bychom spolu mohli 
být jako děti jednoho Otce u Kristo-
va stolu při eucharistii. K tomu cílit 
a soustavně odbourávat předsudky, 
které mezi námi vězí.

Evangelium je nadčasové, ale my-
slím, že formy jeho zvěstování by 
měly částečně reflektovat součas-
nost. Samozřejmě se zachováním 
tradičních liturgických a kazatel-
ských forem. Před časem mě v tom-
to ohledu pozitivně oslovila a nadále 
oslovuje dvojice Pastoral Brothers. 
Jak tyto a podobné nekonvenční 
formy pastorace vnímáš?
Vnímám je přejně. Evangelium je 
třeba šířit tak, jak je každému z nás 
dáno. Jde o tu odvahu něco zkusit, do 
něčeho se pustit, a to Pastoral Brothers 
mají. 

Předpokládám, že za léta své služby 
jsi měl nespočetné množství zážitků. 
Radost, ale možná někdy i smutek 
nebo zklamání. A určitě byly i udá-
losti, které tě rozesmály. Mohl by ses 
s námi o některé z nich podělit? 
To máš pravdu, bylo a je jich mnoho. 
Ty smutné, když myslím na přátele, 
kteří zemřeli. Především na ty, kteří 
zemřeli z našeho hlediska mladí. Moh-
li zde být, říkám si, jaké by to bylo, 
jak bychom je potřebovali. A z těch 
veselých? Taky jich je dost, většinou 
nějaká milá nedopatření, která uvolní 
atmosféru a vnesou trochu lidskosti.

Rozhodl ses, že nebudeš 
v druhém volebním ob-
dobí kandidovat na služ-
bu synodního seniora. Co 
tě k tomuto rozhodnutí 
vedlo? Není to škoda? 
Už jsem byl v předchozích 
dvou volebních obdobích  
1. náměstkem synodního se-
niora, nyní synodním senio-

rem, celkem 18 let se pohybuji v čele 
církve. Je čas, aby si od mne církev 
odpočinula.

Věřím, že to není konec tvé služby. 
Jaké máš další plány na „důchod“?
Rád bych někde ve sboru pomáhal 
třeba na částečný úvazek, také služba 
vězeňského kaplana mne láká. 
A díky za otázky a všechny zdravím,
 Daniel Ženatý

A já moc děkuji za rozhovor.

Ve všech sousedních státech 
s naší republikou bere společ-
nost církve s větší otevřeností 
než u nás.

Rozhovor se synodním seniorem Českobratrské 
církve evangelické a předsedou Ekumenické rady 
církví ČR Mgr. Danielem Ženatým Otázky kladl Vladimír Němec
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Podoba svaté Ludmily

Setkání u smírčího kříže

Dne 16. září 2021 se 
zástupci Vojenského 
a špitálního řádu sv. La-
zara Jeruzalemského zú-

častnili v Pražském arcibiskupském 
paláci odhalení skutečné tváře Sv. 
Ludmily. Toto odhalení bylo právě 
naplánováno na tento den z důvodu 
1100 let výročí mučednické smrti 
první České světice.  Tým odborníků, 
mezi nimiž je i náš člen chev. Jiří Šin-
delář, seznámil veřejnost a média se 
zajímavými výsledky celého vědec-
kého bádání, které představuje nejen 
podobu svaté Ludmily, ale díky spo-
jení antropologů, archeologů, lékařů, 
geodetů a 3D designérů, se dozvíme 
celou řadu detailů o osobě první čes-
ké světice. Tyto detaily nám Ludmilu 
přibližují mnohem více než jen jako 
pouhé jméno z učebnice dějepisu. Při 
práci vycházel realizační tým z no-
vých digitálních modelů, pořízených 
kombinací laserového skenování 
a různých metod digitálních metric-
kých analýz obrazu. Metod, díky kte-
rým vznikly v minulých letech přesné 
digitální modely ostatků přemyslov-
ských knížat, české královny Judity, 
několika světců, ale třeba i Českých 
korunovačních klenotů, Závišova 
kříže a relikviáře sv. Maura. Jedná 
se o způsoby dokumentace, jež jsou 
v současnosti považovány za nejpřes-
nější a také za nejbezpečnější. 
Vedle nových digitálních modelů 
bylo pro rekonstrukci obličeje plně 
využito vynikajících studií a analýz, 
provedených profesorem Emanuelem 
Vlčkem, jehož pozůstalost poskytl 
jeden z partnerů projektu – Antropo-
logické oddělení Národního muzea. 

Díky analýzám profesora 
Vlčka jsme měli k dispo-
zici velmi kvalitní an-
tropologický posudek, 
rentgenologické vyšet-
ření a poměrně dobrou 
představu o zdravotním 
stavu kněžny. Dalším 
velmi přínosným zdro-
jem informací jsou potom 

výsledky moderních analýz koster-
ních ostatků nejstarších Přemyslovců 
z Pražského hradu, tedy Ludmiliných 
příbuzných.

Rekonstrukce obličeje kněžny Lud-
mily není prvním projektem tohoto 
druhu v České republice. Stejný re-
alizační tým již v minulých letech 

tímto způsobem navrátil tvář české 
královně Juditě Durynské, nejstar-
ším přemyslovským knížatům 
z Pražského hradu a svaté Zdi-
slavě z Lemberka. Všechny tyto 
projekty vznikaly z iniciativy Dr. 
Augustina Andrleho, velitele Vý-
chodočeské komendy sv. Zdislavy 

Vojenského a špitálního řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského, který na 

jaře letošního roku podlehl dlouhé 
nemoci a výsledku posledního spo-
lečného projektu se již nedočkal.

Richard Andrle

V sobotu 11. září se uskutečnilo 21. setkání u novodobého 
smírčího kříže na velišském hřbetu u Jičína, u jehož zrodu 
stál i náš moravský spolubratr a bailiv Moravsko-Slezského 
bailiviku Jaroslav Kratka, SChLJ. Tento ekumenický počin 
vznikl jako historická vzpomínka na zavražděného jezuitu 
a evangelického bratra. Součástí tohoto setkání byl vyhlá-
šen tzv. jičínský apel, který vyzývá účastníky setkání k vzá-
jemnému bratrství. Letošní setkání vedla má žena a farářka 
Českobratrské církve evangelické v Jičíně Anna Kracíková 
společně s římskokatolickým farářem v Železnici P. Josefem 
Kordíkem. Setkání se neslo v duchu žalmu 10, 14 ´´Ty vi-
díš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou´´ 
Vzpomínka na tragedii 11. září se přímo nabízela. Se zástupci 
církevních společenství se setkání zúčastnil také spolubratr 
naší komendy Richard Hošek, CLJ, s manželkou. Počasí nám 
přálo a touha po Kristem chtěné jednotě se naplnila. 
 David Kracík

J. E. Don Francisco de Paula Joaquín de 
Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg, 
50. velmistr našeho Řádu, a Sophia Eli-
zabeth Caroly dne 9. října 2021 uzavřeli 
sňatek v katedrále Panny Marie v Seville. 
Blahopřejeme.
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Ohlédneme-li se v Královehradecké ko-
mendě sv. Zdislavy za letošním rokem, 
byť ještě neskončil, nezačal nám vůbec 

vesele, jak bývá zvykem. Komenda utrpěla dvě 
těžké ztráty, když nám v lednu Pán povolal k sobě 
nadějného spolubratra Zdeňka Nováčka, a v dubnu 
i zakladatele a dlouholetého velitele komendy, spo-
lubratra Augustina Andrle-Sylor. Pohřeb Zdeňka 
Nováčka, jenž se konal v tuhém lock downu pouze 
pro rodinné příslušníky v zámeckém kostele v Pa-
koměřicích, byl přenášen online. Pro celospolečen-
ská proticovidová opatření, ale i osobní obavy ze 
setkání s vícero lidmi, nebylo dopřáno některým 
z nás rozloučit se s velitelem komendy osobně 
dne 22. 4. 2021 v kostele sv. Jiří v Radhošti. Proto 
drobná uvolnění počátkem přinesla mnohé naděje, 
pročež se zdála dobrým nápadem účast na pouti 
– křížové cestě v jarní přírodě. Nicméně tradiční 
Svatojánská pouť v Potštejně, která se konala 16. 
5. 2021, byla příliš časná a za komendu jsme sešli 
pouze dva.  Karantény, lock-downy, home-office 
a online vyučování, které nás bičovaly rok a půl, 
však netrvaly věčně a již v závěru května se začalo 
blýskat na lepší časy. Naše komenda spolu s Okraš-
lovacím spolkem v Potštejně uspořádala zádušní 
mši za zemřelého spolubratra Zdeňka Nováčka. 
Důstojná zádušní mše umožnila rozloučit se jak 
členům Řádu, tak jeho mnohým přátelům z Pot-

štejna a okolí.  Duchovní správce zdejší farnosti P. 
Pawel Nowatkowski nás nezapomněl na závěr ve-
řejně pozvat na slavnostní mše pořádané u příleži-
tosti 200 let od vysvěcení kostela sv. Vavřince v Po-
tštejně. První slavnostní mši u příležitosti tohoto 
výročí celebroval dne 27. 6. 2021 arcibiskup praž-
ský a primas český J. Em. Dominik kardinál Duka. 
Druhou slavnostní mši k tomuto jubileu celebroval 
dne 8. 8. 2021 náš hlavní řádový kaplan, biskup 
královehradecký Mons. Jan Vokál. Otec biskup 
měl v ten den nabitý program, přesto si našel před 
mší chvilku na soukromý rozhovor s kancléřem 
Mgr. Richardem Andrle-Sylor a velitelem komen-
dy Bc. Milanem Volfem. Naše komenda je co do 
počtu členů jedna z největších v ČR, přičemž větši-
na členů Královehradecké komendy žije na území 
dvou krajů, Pardubického a Královehradeckého. 
Rozloha těchto krajů čítá asi 9280 km čtverečných, 
a tak je úspěchem, když se na společném setkání 

sejdeme v osmi lidech tak jako na této slavnostní 
mši, kterou jsme zakončili příjemným společným 
posezením s farníky a jejich duchovním správcem. 
Doufejme, že s pomocí Boží nám současná doba 
a zdraví dovolí více podobných setkání a naši an-
dělé s patronkou komendy nás budou ochraňovat 
ještě dlouhá léta.  Milan Volf

Počet členů v komendách

Malé ohlédnutí 

Brněnská  8

Sv. Cyrila a Metoděje 6

Prostějovská  6

Karlovarská  7

Plzeňská  10

Pražská  12

Sv. Anežky  19

Sv. Zdislavy  16

Českobudějovická  6

Celkem  90

 pánové dámy pánové

   
duchovní

MLJ  13 4 0 
OLJ-AChLJ 11 7 7 
CLJ-ChLJ 9 2 2 
KLJ-DLJ-SChLJ 10 2 8 
KCJ-DLJ-ECLJ 8 0 1 
GCLJ-EGCLJ 4 0 2 
Celkem 55 15 20 90
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Připomenutí Nejsvětější Trojice

Vdnešní době sílícího islámu a různých sekt 
mají křesťané své představy o Kristu, ale 
Nejsvětější Trojici moc nerozumí. Křes-

ťanská periodika se snaží průměrnému čtenáři vyho-
vět a této problematice se raději vyhýbají. 
Naší víru máme však chápat a dle jiných překla-
dů má být rozumná. Písmo nás také varuje, že ji-
nak špatně dopadneme (viz podobenství Mat 13,19 
o rozsévači). Předpokládám, že čtenáři mají své 
představy a v případě výhrad k tomuto článku si mo-
hou sehnat lepší informace. 
Křesťanský Bůh je jeden, ale ve třech osobách. 
Z matematiky víme, že součet nekonečen je jedno 
nekonečno. Bůh je nejvyšší dokonalostí a třetí stu-
peň má jen jedno řešení, což je také nekonečno. 
Každá ze tří osob Trojice má tak nekonečnou do-
konalost. Možno připomenout, že ve Starém zákonu 
je Bůh uveden nejen v singuláru, ale také i v plurálu 
(viz část Písma o stvoření a o zmatení jazyků, srov. 
1Gn 1,26-27; 1Gn 11,7-8). Rovněž ELOHIM má 
tvar množného čísla. V případě např. lásky by totiž 
jednoosobový bůh mohl mít rád jen sebe, případně 
by byl v jedné množině se stvořením. To by jeho do-
konalost ponižovalo a nemohl by být transcendentní.
Mimo transcendentní Trojici, tj. na nižší úrovni, by 
se měly jednotlivé dokonalosti zcela prolínat a měly 
by být ve vzájemném harmonickém souladu, což lze 
předpokládat u Panny Marie, která je nejdokona-
lejším Božím stvořením a je „milosti plná“. Věděl 
to již anděl při zvěstování a my, dle sv. Františka, 
máme jen malý podíleček. 
Také se jeví, že v Písmu samostatně uvedená Boží 
moudrost, která si „hrála před Hospodinemˮ, lze 
v podobenství chápat jako nekonečnou podmnoži-
nu nejvyšší Boží dokonalosti, která má zjevně větší 
mohutnost. (Přímka či úsečka má nekonečný počet 
bodů. Rovina nekonečný počet jednorozměrných 
útvarů, atd. Takové nekonečné množiny se od sebe 
odlišují větší mohutností a my jsme schopni ještě 
uvažovat o nekonečné množině o nekonečné mo-
hutnosti.)

Po našich prarodičích jsme podědili známý pokles 
a množiny našich dokonalostí se již zcela nepřekrý-
vají a možný soulad je narušen. Součástí harmonie 
je tak i disharmonii, přestože má vazbu na tzv. zlatý 
řez. V případě klávesových hudebních nástrojů se to 
řeší tzv. temperováním a je na to celá řada matema-
tických možností. Také víme o současných problé-
mech s H-Systémem. 
Při dalším poklesu se jednotlivé množiny dokona-
lostí již nepřekrývají. Pokud spravedlnost není ro-
zumná, či laskavá, stává se nespravedlností. Původní 
dokonalosti se tak proměňují a mění se v nedokona-
losti a zlo. Koncentráky měly např. chytře vymyš-
lenou techniku k hromadnému likvidování lidí, ke 
kterým měli tehdejší vládci výhrady. Podobnou ne-

gativní spravedlnost mají i fanatičtí islamisté. Lze 
připomenout i nabídku padlého anděla Kristu (srov. 
Mt 4,9). Rovněž i nám slibují moc a bohatství, aby 
nás odvrátili od Boha, což by nám umožnilo sdí-
lení jejich dovedností. Ty mají původně od Boha, 
ale nyní jsou v nebezpečné totální disharmonii a se 
zápornou hodnotou. Zlo tak není jen pouhý nedo-
statek dobra.
Řád a pravidla entropii snižují, což je zřejmé v sil-
niční dopravě. Žádný právní systém nemůže být 
zcela dokonalý a věděl to již sv. Tomáš Akvinský. 
Navrhoval řešení v rámci situační etiky, která se 
přizpůsobí problému nedokonalého zákona. Použil 
pro to výraz Epikeia, což řecky znamená vyrovnání 
(viz-S.Th II/II Q 112-122). Rovněž jednání v krajní 
nouzi nedodržuje striktně právní řád. 
Naše chápání je v tomto případě omezené, protože 
Božská tajemství svou přirozeností přesahují stvoře-
ný intelekt. Můžeme si připomenout, že analogické 
poznání Boha má tři stupně. První je tvrzení (afir-

mace), druhé je popření (negace). Bůh je odlišný od 
stvoření, i když se k nám snižuje. Třetím stupněm 
je skutečnost nejvyšší míry (eminence) a liší se od 
našeho chápání. Bůh nejvyšším způsobem a neko-
nečně převyšuje vše, co můžeme pochopit.
S velkou omluvou můžeme o Bohu uvažovat i z hle-
diska předmětností. Dle Písma (Jan 10,30): já a otec 
jedno jsme. Dle sv. Augustina: Bůh, co má, jest (De 
civ. Dei 11,10). 
Naše hlediska i přístupy se mohou samozřejmě růz-
nit. Podstatné je, že Kristus je pravý Bůh a pravý 
člověk, a tak v Kristu a Duchu svatém máme přístup 
k transcendentnímu Bohu. Ve srovnání s pádem ně-
kterých andělů máme jinou výchozí pozici a Bůh 
má důvod být k nám shovívavý.  Petr J. Jílek

Nejsv. Trojice v pravoslavném pojetí - monastýr 
Reževiči, Montenegro (foto VN)

Nejsv. Trojice v barokním provedení v kostele sv. Ducha v Praze (foto VN)
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Bohoslužba na památku 
blahoslaveného císaře Karla 
a císařovny Zity

Dne 21.10.2021 se konala v diecézní katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně mše svatá k připomenutí 
JCKV bl. Karla I. Náš Řád (Prostějovská komenda) 
se opět podílel na přípravě této mše, spolu s Mod-
litební ligou císaře Karla I. za mír mezi národy 
a samozřejmě římskokatolickou farností sv. Petra 
a Pavla v Brně na Petrově. Vynikající kázáni P. 
Koumala a skvělý hudební doprovod obou sborů 
a varhan byly nevšedním zážitkem pro všechny zú-
častněné. Kromě Prostějovské komendy se mše zú-
častnili i zástupci Brněnské komendy, a především 
zástupci Komendy sv. Zdislavy.  
 Bohumír Frelich

Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy
s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově

a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského

Vás zvou
na slavnostní

k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného

Mše bude sloužena v diecezní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

ve čtvrtek 21.10. 2021 v 17.30 hodin
Mši svatou bude celebrovat katedrální farář

P. ThLic. Tomáš Koumal

Slavnostmí mši svatou doprovodí :
titulární varhaník diecezní katedrály sv.Petra a Pavla v Brně pan Mgr. Petr Kolař

Dómský komorní sbor při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu
Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá

Srdečně jsou vítáni 
zástupci společenských i církevních organizací i široká veřejnost

posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc.
1887 - 1922

Mši svatou
KARLA I.

Habsbursko - Lotrinského

Atavis et armis!

pokračování Bratrského listu ze strany 2.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského 
 

práci druhým. Další působí jako duchovní anebo má jiná obdarování, která může do služby dát. Každé 

povolání je unikátní a krásné. Každé má své místo. Žeň je totiž hojná, ale dělníků stále málo… 

 A proto mi dovolte malé povzbuzení – hledejte a rozlišujte své povolání v Řádu. K dispozici 

máte v komendě především dva lidi, kteří vám s tímto rozlišováním pomohou: je to Váš velitel a Váš 

novicmistr. Oni dva, nechť jsou vám průvodci v rozlišování a hledání své služby. Neustávejte v tom! 

Stále hledejte. Hledejte službu a hledejte lásku. Hledejte realizaci toho, co s Vámi Pán zamýšlí skrze 

Řád vykonat za dobré dílo; opřete se pevně o Krista a zapomeňte na své ambice, vlastní ego a zbytečné 

pomníčky. Vložte se do služby Kristu a On vás povede. Protože jinak i kdybychom byli nositeli všech 

myslitelných dekorací a důstojenství a těch nejparádnějších uniforem, bez reálné služby druhým skrze 

Krista nejsme nic a všechny naše kříže i insignie jsou jen prázdným a bezobsažným kusem kovu. 

Nezapomínejme prosím, že lesk a život našemu zelenému kříži dává právě služba lásky, víry a naděje. 

Tak sloužili naši předkové před takřka tisíci lety, a tak jsme povoláni dnes sloužit i my.  

Dovolte mi závěrem ještě malou myšlenku k onomu rozlišování – někdy máme tendenci říkat, 

že děláme určitou práci pro Boha. Je to motivace jistě ušlechtilá, ale v jejím pozadí stále zas a znova 

stojí jen naše malé ego, které se chce cítit „dobře“ či možná „zbožně“, že konáme práci pro Boha. Jsme 

totiž voláni k něčemu mnohem většímu. Jsme voláni k „Boží práci“ a ne k práci pro Boha. Z milosti 

povolání se účastníme něčeho násobně většího, než je jakákoliv naše práce. Tomuto volání se 

otevírejme v modlitbě a dovolme Kristu, aby nás přetvářel ke svému obrazu, podle svého srdce. Jeho 

radikální sebevydání se za druhé je předobrazem toho našeho. Vystupme, hledejme intenzivně své 

služebné povolání a pak s radostí, lehkým srdcem a nadějí se radostně zapojme do velikého díla Božího, 

které je skrze náš Řád konáno v celém světě.    

   

Atavis et armis! 

 

br. Vojtěch       

 

Vojtěch Měřička


