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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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Přejeme všem našim čtenářům 
radostné a láskyplné Vánoce 

a požehnaný rok 

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, 14)
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Životní jubileum Michala Vondráčka (* 6. 8. 1951)

Asi málokomu z nás se chce věřit, že 
náš spolubratr chev. Michal Vondrá-
ček, KLJ, oslavil letos 6. srpna své  

70. narozeniny. A skoro nikdo z nás to nevěděl, 
protože Michal to nedával najevo. To odpovídá 
jeho tiché a skromné povaze. 
Spolubratr Michal je absolventem Výtvarné ško-
ly Václava Hollara v Praze. Věnuje se kresbě, 
grafice, ilustrátorské činnosti a kaligrafii. Je zají-
mavé navštívit jeho ateliér a vidět jeho pracovní 
stůl. Jeho díla jsou originální harmonií abstrakce 
a transcendentna s dokonalým a precizně realistic-
kým zobrazením detailu. To dnes už umí málokdo.
Michal je nejen skvělý umělec, ale i osobnost mno-
ha zájmů a širokého kulturního rozhledu. Navíc 
skaut a charakterní člověk.
Bratře Michale, vyprošujeme Ti k Tvému jubileu 
Boží požehnání. Ať je Ti Pán stále nablízku, ať 
Ti dává zdraví a dopřává hodně radosti. A navíc 
pevnou ruku, dobrý zrak, a hlavně hodně inspirace 
k Tvé další tvorbě.

Vladimír Němec

Aktivity Společenství 
pomocníků

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalem-
ského společně se Společenstvím pomocníků 
Řádu sv. Lazara pravidelně podporuje Hos-
pic Štrasburk.  V tomto roce bylo na hospi-
covou péči zajištěno a předáno 60 000,-Kč, 
přičemž zdroje budou použity hospicem na 
rekonstrukci plynové kotelny (nákup a insta-
lace nových plynových kondenzačních kotlů), 
jež je ve špatném technickém 
stavu. Za tímto účelem vyhlá-
sil hospic také veřejnou sbírku, 
kdy je možné přispívat na tuto 
rekonstrukci na účet 123-
4692560217/0100.  Spo-
lečenství také předalo 
v listopadu 2021 Domo-
vu pro seniory v Chocni 
stovky plen pro dospělé. 
Richard Andrle Sylor

Velkobailiv našeho Řádu navštívil dne 2. 12. Apoštolského 
nuncia v České republice J.E. Charlese Balvo. Schůzka se 
konala na půdě Apoštolské nunciatury v Praze. Předmětem 
schůzky bylo představení aktuální činnosti Vojenského 
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a projednání 
možností spolupráce.
 Ondřej Farka

Návštěva Apoštolského nuncia 
v České republice
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Duchovní obnova 26.11. 2021

Vojtěch Měřička

Kostel Nejsvětější Trojice 
volně na motivy písní  
Rise Against

Přivítání…
Taizé, píseň

Jan 10, 7-18

Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, 
amen, pravím vám, já jsem dveře 
pro ovce.  Všichni, kdo přišli pře-
de mnou, jsou zloději a lupiči. Ale 

ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde 
skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vychá-
zet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kra-
dl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život 
a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý 
pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pas-
týř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho 
vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží 
vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat 
za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; 
znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná 
Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. 
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty 
musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, 
jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj 
život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale 
já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát 
a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem 
přijal od svého Otce.“

Ve svých životech kráčíme často po jasných ces-
tách. Kráčíme životem, dosahujeme cílů, rosteme 
a stavíme své věže. Když se nám nedaří nebo ne-
víme co dál, pomůžeme si různými způsoby. Uto-
píme se v práci, vybijeme si někde vztek, svedeme 
to na jiného, na okolnosti, nebo se přidržíme „zaru-
čené“ nauky, najdeme si vždycky argumenty, proč 
děláme vše správně a „ti druzí“ špatně. 
Pojďme si na chvíli představit, že kráčíš po široké, 
pouličními lampami osvětlené cestě s mnohými 
dalšími lidmi. Jejich kroky nás utvrzují, že jdeme 
správně i my. Jdou všichni stejně, prázdné výrazy 
i tváře. Najednou u krajnice vidíš, jak někdo zahnul 
a zmizel ve tmě, ale je ti to jedno, hned zapomeneš... 
další před Tebou spadl, podíval se do tmy a zmizel. 
Ale to nevadí, vlastně nepotřebuješ lidi kolem a oni 
zas nepotřebují Tebe... Možná Ti to v určité fázi za-
čne být líto, protože jsi vlastně uprostřed nich sám. 
Jako by světlo na cestě už nezářilo tolik, nebo se 
nám to jen zdá? Když jej dobře vidí ostatní, tak já 
přeci také… V batohu zhaslou lucernu, protože svět-
la je přeci pro všechny dost…
Náhle zakopneš a padáš. A vida! Vedle široké cesty 
pod jednou lampou je v křoví špatně vidět branka. Je 
už trochu v temnotě, vidíš jen obrysy. Není zavřená, 

ale je tam tma a horší cesta. Ostatní ji nevidí. Jen Ty, 
když jsi konečně zastavil. Tu zaslechneš tichý hlas. 
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachrá-
něn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu“.
Ještě tě bolí kolena, ale pomalu se zvedáš. Copak 
je za brankou? Kdo to tu mluví? „Mám přeci lu-
cernu“ bleskne mi hlavou. Škrtneš sirkou, knot se 
zatřepotá a plamínek rozlije své světlo po lucerně. 
Svítí malinko, ale svítí. Stojíš už na nohou, poma-
lu pootevřeš branku. Zvedáš lucernu a vcházíš do 
tmy. Jdeš dál, pryč od světla velkých lamp…

Taizé, píseň

Pomalu, hodně pomalu jdeš tmou. Lucerna svítí 
jenom trochu, vidíš sotva na pár kroků. Obracíš 
se zpátky. Branku už nevidíš. Ani světlo. Musíš jít 
jenom dál. 
Co vidíš? Tvé oči si těžko zvykají na malé světlo 
lucerničky. Zakopáváš a padáš, lucerna leží vedle 
tebe, ale nezhasla. Možná se chceš vrátit. Ale víš, 
že nemůžeš. Zůstaneš ležet na cestičce? Přijde Ti 
líto, že se nemůžeš vrátit, že jsi spadl do bláta a že 
se musíš trmácet tmou, zatímco druzí jdou po širo-
ké cestě ve světle lamp? Ano? Lituješ se? A zůsta-
neš tady ve tmě nebo půjdeš dál? Bojíš se?
„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj 
život za ovce.“
Známý hlas. Pozvedáš lucernu a jdeš dál. Cesta je 
snad horší a horší a temnota kolem také. Lucerna 
neozařuje už ani dva kroky. Tápeš. Pomalu. Boles-
tivě. Klopýtáš…

Taizé, píseň

Několikrát jsi upadl. Jsi žíznivý a špinavý od země. 
Zašpiněný od hlíny. Navíc začíná pršet a cesta se 
mění v bláto. Svíčka už sotva hoří. Kámen … a jsi na 
zemi znova. Už nemáš sílu. Už nechceš jít dál. Chceš 
se vrátit na cestu, chceš s ostatními. Chceš zase ty ve-
liké lampy. Chceš do „bezpečí“. Kolem jako by bě-
haly zvířata, slyšíš šepot listí, jak v něm kdosi dupe. 
Pomalu se zvedáš. Znovu Ti uklouzne noha. Zanadá-
váš. Proč ses dal vůbec dal na tohle zcestní? Proč jsi 
odešel? Proč?! Kvůli nějakému hlasu, co jsi slyšel?? 
A který možná ani neexistuje?! Ti druzí si užívají 
cesty, světla, vší krásy, co v něm vidí. A já nic…
Rozpršelo se.
Zpropadená cesta. Zpropadená lucerna, kam mě 
zavedla. Zpropadený život, který končí v temnotě. 
Je to jistě trest. Zatracení. Takhle se mnou Bůh jed-
ná? Se mnou?? S dobrým člověkem?! Proč je mi 
teď tak mizerně? Proč trpím já, když ostatní jdou 
po krásné cestě? … chceš se zase postavit a znovu 
uklouzneš do bahna, srazíš lucerničku a plamínek 
se změní v doutnající knot. Jako kdyby Tě někdo 
schválně udeřil do zad, podrazil Ti nohy. Kolem 
Tebe jen temnota, hustá a lepkavá jako zlý černý 
olej… „Pomoz!“… hekneš z posledních sil.
Někdo Tě bere pod ramenem a pomáhá ti vstát. 
Otočíš se, ale nikoho nevidíš. Chceš poděkovat, ale 
nemáš komu. Tolik lásky v jediném dotyku a malé, 
nepatrné pomoci. Chceš projevit vděčnost, ale není 
komu. Chceš možná milovat, ale nevíš jak…  Tvá 
lucerna je na zemi vedle Tebe a plamínek hoří.
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Taizé píseň
Pozvedáš lucernu a jdeš dál. Plamínek jako svítí 
o trochu víc. Vidíš pár kroků a možná není ani tolik 
kamení. Možná taky trochu míň prší. Znovu za-
slechneš ten podivný hlas.
„Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych 
jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám 
sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc 
jej opět přijmout. Přijmeš i Ty mě?“
Jak zazněl, zase mizí. Pozvedáš lucernu. Náhle vi-
díš, že na zemi někdo je. Klečí v blátě, na čtyřech. 
Lucerna vedle něj leží zhasnutá.
„Pojďte vstát, pomůžu vám“ naskočí Ti tak nějak 
automaticky a pomáháš neznámému. Sotva se 
zdvíhá, ale s dopomocí mu to jde. Zapaluješ jeho 
lucernu od té svojí. Chviličku září na cestě dvě lu-
cerny, protože Tobě světla neubylo. 
„Děkují Vám, a kdo jste?“ praví neznámý ale 
v tom… zmizí. Jako mávnutím proutku. Stojíš zase 

sám na cestě, ale Tvé světlo září o trochu víc. Vidíš 
na pár metrů. Třeba jsou tu i další lidé. Zvedáš lu-
cernu, vidíš už pod nohy a vyrážíš.
Taizé píseň
Pomalu kráčíš a vidíš před sebou nepatrné svě-
týlko. Přibližuje se. Za chvíli rozeznáváš obrysy 
člověka. Kráčí pomalu po cestě, světýlko malé, 
mihotavé. Nevidíš mu do tváře, jen vidíš špinavé 
oblečení, možná od bláta, možná od krve.
„Nejde to… Není tam nic vidět… Nejde to…Zkla-
mal jsem. Nevidím nic… Nemůžu dál…“ mluví 
potichu. Po špinavé tváři mu skápne slza do bláta 
na cestě.
„Počkejte. Skoro nemáte plamínek. Dám vám tro-
chu oleje ze své lucerny, mám ho dost.“ vezmeš 

lucernu a trochu přeliješ neznámému. Lucernička 
zazáří do temnoty. 
„Pojďme kousek spolu.“ Mlčky vyrážíte. Na cestu 
svítí dvě lucerny. Kráčíte těžce, ale dvě lucerny dě-
lají víc světla než jedna.
„A jak jste se vůbec…“ začneš, ale v tu chvíli nezná-
mý zmizí. Pozdvihneš lucernu, aby ses podíval ko-
lem. Světla neubylo. A oleje ve Tvé lampě taky ne…

Taizé, píseň

Jdeš dál a vidíš před sebou světýlko. Za chvíli vi-
díš, že je to malá mýtina mezi stromy. Chatrný dře-
věný přístřešek, vedle plane oheň. Po stříškou sedí 
muž a hledí do ohně. Je tam ještě místo.
„Už jsem na tebe čekal.“ Pravý neznámý. „Pojď 
z toho deště. Posaď se.“
„Mohu?“ podivíš se.
„Vždycky jsi tu měl místo. Přijmeš jej?“ usměje se 

laskavě a pokyne Ti. Nevidíš mu do tváře, i když 
víš, že se usmívá. Přisedáš pod střechu a hřeješ se 
u ohně. Tvá lampa svítí víc a víc. Jsi pořád špina-
vý, ale už na Tebe neprší, oblečení zvolna schne. 
Lampa září tmou skoro stejně jako oheň.
„Prošel jsem takovou brankou…“ začneš vyprávět.
„Já vím.“ Řekne neznámý
„Jak to víš?“
„Protože já jsem dveře. A na mých ovcích mi zá-
leží.“
„Kdo jsi?“
„Já jsem dveře. A za svoje ovce pokládám svůj ži-
vot.“
„Jestli… jestli jsi to Ty, proč jsi mě svedl z cesty? 
Proč jsi mě odvedl ze světla?“

„Abys našel světlo. To světlo, které jsi vždycky 
měl. A které jsi měl schované hluboko v batohu. 
Nesvítilo už ani Tobě.“
„Ale zhaslo mi tam v blátě.“
„Já vím. Ale to se dá zas napravit a zas rozžeh-
nout.“
„A když spadnul ten člověk přede mnou, připálil 
jsem mu jej…“
„Ubylo toho Tvého?
„Ne, naopak, jako by svítilo víc…“ 
„Tak jsem to chtěl. Když budeš dávat, nebude Ti. 
Naopak, bude se rozlívat dál a dál. Všem pocest-
ným. Všem lidem „na cestě“. Nikdo ho nezhasí 
a když, vždycky jej zas někdo rozžehne. Tak jako 
jsi to udělal Ty. A když nikdo nebude, udělám to já. 
Na mých ovcích mi záleží. Já jsem pastýř dobrý…“
„Takže to, že jsi mě odvedl od mé cesty…“
„Nikdy bys nezvedl svoji lucernu. Nikdy bys neza-
čal pomáhat druhým a nikdo by nepotřeboval tvou 
pomoc. Nikdy bys nepochopil, že dvě lucerny svítí 
víc než jedna. Nikdy bys nepochopil, že každou 
lucernou, kterou rozsvítíš, bude Tvé světlo zářit 
silněji.
„Budeš na cestě se mnou?“
„Nikdy neopouštím své ovce, i když to nevidí.“
„A… co ostatní?“
„Jistě, mám i jiné ovce. I ty musím přivést. Uslyší 
můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jako jsi 
ho slyšel ty.“
„A všichni ostatní, co jdou po té rovné cestě ve 
světle lamp?“
„I ty musím postupně přivést.“
„Vážně Ti na nich tolik záleží?“
„Ne míň než na Tobě. Zemřel jsem pro vás pro 
všechny… Teď jdi. Pozvedni svoji lucernu a sviť 
sobě i druhým. Někdo nebude chápat, proč svítíš, 
protože bude sám zaslepen pouličním světlem. 
Nech ho. To už je moje starost. Ty se teď starej 
o lucernu… kéž její plamínek nesvítí jen Tobě.“

Taizé píseň

Jan 10, 7-18 – opakování úvodního biblického 
textu

V malé duchovní obnově jsme kráčeli po neznámé 
cestě. Každého z nás život někdy přivede tam, kde 
nevidíme, kde klopýtáme a kde padáme. Kristus, 
nejen že nás neopouští, ale nás, obyčejné, slabé, 
padlé a nehodné, nevěrné a pochybovačné, posí-
lá k druhým. Nás, kteří s Petrem zapíráme, s Ji-
dášem zrazujeme a s ostatními apoštoly utíkáme. 
Za nás zemřel. Nás vedl temnotami. Nás volá 
ke svému ohni, u kterého máme vždycky místo.  
Přijmeš jej? 
A tak všechnu svoji bolest, nejistotu, beznaděj i po-
chyby, bolavá kolena i špinavé zablácené oblečení 
nyní vložme do modlitby, kterou nás naučil a ve 
které jej smíme nazývat „Abba Otče, to je tatínku.“
Otče náš… 

Po této pobožnosti následovala bohoslužba v by-
zantském ritu, kterou celebroval otec Mgr. Kornel 
Maria Baláž.
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Řád Elišky Přemyslovny je udílen pouze 
a jen ženám, jež se zasloužily v oblasti 
pracovních výsledků, charitativní činnosti, 
významné podpory církvím, případně hrdin-
skými a jinými výjimečnými činy.

Sedmý ročník udílení Řádu proběhne dne 9. dubna 
2022 v Kutné Hoře v krásném barokním kostele 
sv. Jana Nepomuckého, a to za přítomnosti místní-
ho arciděkana, jenž bude mít krátkou bohoslužbu 
slova a požehná řády. Moderátorem bude herec 
a rétorik Jan Přeučil a řád bude udílet předseda 
Richard Andrle Sylor. Na minulém předávání řádů 
byl přítomen i kardinál Dominik Duka, kterého bu-
deme opětovně zvát.
Po ceremonii bude následovat drobné pohoš-
tění a případná prohlídka chrámu sv. Barbory             
s výkladem.  

Z mnoha osobností, které ovlivnily český středo-
věk, patří Eliška Přemyslovna k hrstce těch „šťast-
ných“, jejichž obraz v českém povědomí nezani-
kl, ale přetrvavá, patří do běžné výbavy školních 
osnov a je dlouhodobě reflektován i krásnou lite-
raturou. Elišku Přemyslovnu měla v oblibě doba 
národního obrození, která v ní viděla ženu trpitel-
ku, jejíž smutný osud jakoby zrcadlil trpící národ. 
Rovněž ji ctila vznikající Československá repub-
lika hlásící se k tradicím české státnosti, pro níž 
představovala mimo jiné symbol panovnické kon-
tinuity. Přes změnu dobové mentality je Eliščina 
popularita značná i v 21. století. Nejenže jsou jí vě-
novány odborné knihy, ale její život trvale zůstává 
i literárním námětem. V tomto směru lze snad jen 
dodat, že současní literáti více akcentují romantic-
ké prvky Eliščina životopisu, zatímco její politický 
odkaz je zajímá méně než jejich předchůdce.
Proč právě Eliška Přemyslovna se těší tak vytrvalé 
pozornosti? Čím si zasloužila tento velký zájem, 
jakými skutky se zařadila do pantheonu velkých 
postav českého národa?  
Pozdější česká královna Eliška se narodila 20. 
ledna 1292 jako páté dítě krále Václava II. a jeho 
habsburské choti Guty. Vyrůstala spolu se svými 
staršími sourozenci Václavem (narozen 1289) a  
Annou (narozena 1290) a mladší sestrou Markétou 
(narozena 1296). Její matka zemřela v roce 1297, 
když bylo Elišce pět let; král Václav se o několik 
let později znovu oženil, když pojal za manželku 
mladou piastovskou princeznu Alžbětu (Elišku) 
Rejčku.
O Eliščiných dětských letech není mnoho informa-
cí. Spolu s ostatními královskými dětmi žila v péči 
chův a služebnictva v prostředí královského dvora, 
jenž v té době patřil k nejpřepychovějším v Ev-
ropě. Do jaké míry dokázala vzhledem ke svému 
věku vstřebávat kultivované prostředí, v němž žila, 
se můžeme jen dohadovat. S určitostí však vnímala 
vladařskou sílu svého otce a za nádherou, jíž se ob-
klopoval, tušila jeho mimořádnou autoritu. To zů-
stalo navždy zapsáno v její duši a stalo se ideálem, 
k němuž se snažila po celý život směřovat.
Jako mnozí z posledních Přemyslovců byla i ona 

mimořádně ctižádostivá. O jak velkou touhu po 
moci u členů její rodiny mohlo jít, naznačuje vý-
rok Eliščiny tety Anežky, sestry krále Václava II., 
„Kdyby byl“, pravila, „celý svět kromě místečka 
jediné dlaně mým vlastnictvím, celý ten svět bych 
dala v sázku nebo ztratila, nebo bych ten zbytek 
své vládě a svému panství podrobila“. Eliška snad 
smýšlela podobně; v pozdějších letech se u ní prav-
děpodobně tato vládychtivost pojila s obrazem 
ztracené přemyslovské slávy, již toužila obnovit.
Jak jinak by se byl odvíjel Eliščin život, kdyby 
v roce 1306 nedošlo k olomoucké vraždě! Pravdě-
podobně by se vdala, její rodina by jí určila vhod-
ného ženicha, na jehož dvůr by odešla. Jaké zá-

měry s ní měl její otec, Václav II., navždy zůstane 
zahaleno rouškou tajemství. Ač bývaly královské 
děti zasnubovány většinou již v útlém věku, o žád-
ném ženichovi, kterého by Václav II. pro Elišku 
chystal, není známo nic. V roce 1305, kdy zemřel, 
nebyla Eliška, ač již ze středověkého pohledu do-
spělá (dospělost dívek se tehdy kladla ke 12. roku), 
ani vdaná ani zasnoubená. Vdaná v té chvíli nebyla 
ani její starší sestra Anna, ženicha však již měla 
a její svatba se spojencem českého krále, korutan-
ským vévodou Jindřichem, se uskutečnila v únoru 
roku 1306. Eliška však i nadále zůstávala bez man-
žela i bez snoubence.
Když byl v srpnu 1306 zavražděn její bratr, mladý, 
teprve sedmnáctiletý český a polský král Václav 
III.,  vymřel  s ním po meči přemyslovský rod. Na 
takovou situaci nebyl nikdo připraven a nebylo 
zřejmé, jak ji řešit. Nejprve byl na trůn povolán 
Jindřich Korutanský jako manžel nejstarší dcery 
Václava II., Anny. Brzy jej však z trůnu sesadil 
římský král Albrecht Habsburský, který prohlásil 
české země za uprázdněné léno, a nárokoval si prá-
vo rozhodovat o tom, kdo toto léno dostane. Po do-
hodě s českou šlechtou se nakonec králem stal jeho 
syn Rudolf. Ten následně pojal za svou choť vdovu 
po Václavu II., Rejčku. Sňatek se svobodnou Eliš-
kou Přemyslovnou, jako potomkem vymřelého 

rodu, byl teoreticky také možný, Habsburkové 
však upřednostnili vdovu po Václavu II., s jejíž 
rukou se pojily i nároky na Polsko. Také vláda Ru-
dolfa Habsburského, stejně jako jeho předchůdce, 
byla jen velmi krátká, neboť Rudolf po necelém 
roce zemřel. Na osiřelý pražský trůn se v létě 1307 
vrátil Jindřich Korutanský spolu se svou ženou 
Annou Přemyslovnou. Když byl pak na jaře příš-
tího roku zavražděn Albrecht Habsburský, jenž 
stále usiloval o to, aby prosadil habsburskou moc 
v Čechách, zdálo se, že jejich klidné vládě již nic 
nestojí v cestě. Byla zde však ještě Eliška.
Co víme o tom, jak prožívala tyto dramatické 
roky? V  letech po smrti Václava III. se uchýlila 
do Svatojiřského kláštera ke druhé ze sester svého 
otce abatyši Kunhutě. Při klášteře snad měla vlast-
ní malý dvůr a spekuluje se o tom že možná uvažo-
vala o tom, stát se řeholnicí. Jak dlouho v klášteře 
žila uniká evidenci, určitě ne po celou dobu, o níž 
hovoříme. Jako mladší královská dcera zůstávala 
až na výjimky stranou hlavních událostí. V roce 
1306 a znovu 1307 zřejmě podporovala Anniny 
a Jindřichovy nároky na trůn. Zato v ní definitiv-
ně vzplanula nenávist k  maceše, mladé a krásné 
Rejčce, jež se již dvakrát stala českou královnou. 
Podruhé dokonce na úkor odstrčených Přemyslo-
ven! Eliška Přemyslovna a Rejčka už navždy zů-
staly soupeřkami.
V roce 1309, ve věku, kdy jí bylo sedmnáct let, 
vstoupila Eliška aktivně do politického dění. 
Když viděla, že postavení jejího švagra na trůně 
není zcela pevné, přidala se ke spiknutí proti králi 
a jeho choti, své starší sestře Anně. Převrat chys-
tala část české šlechty a duchovenstva s cílem na-
hradit Korutance některým ze členů rodiny nového 
římského panovníka Jindřicha Lucemburského. 
V tomto spiknutí jako nevěsta budoucího krále za-
ujala ústřední postavení. 1. září 1310 se provdala 
za Jana Lucemburského,  jemuž jeho otec Jindřich 
zároveň udělil české země v léno. Následně Jano-
vo vojsko dobylo Čechy. V únoru 1311 byli Jan 
spolu s Eliškou v Praze korunováni.
Manželství Jana Lucemburského a jeho choti ne-
bylo příliš šťastné. Ctižádostivá Eliška od počátku 
zasahovala do politiky. Svého mladšího a poměrů 
v Čechách neznalého manžela, ve snaze o prosa-
zení silné panovnické vlády se opakovaně snažila 
vehnat do bojů se šlechtou. Její snaha navázat na 
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přemyslovskou politiku však ve změněných po-
měrech neměla naději na úspěch. Přílišné ambice 
spolu s nedostatkem diplomatického talentu ved-
ly k tomu, že se postupem let dostala do politické 
izolace. Odvrátil se od ní i král, který se začal obá-
vat, že by jej mohla chtít sesadit z trůnu a vládnout 
jménem jejich syna (budoucího Karla IV.). Proto 
v roce 1319 Elišce chlapce odňal a po několika 
letech ho odeslal do Francie na dvůr své sestry, 
francouzské královny Marie. Na počátku 20. let se 
Jan Lucemburský se svou chotí de facto rozešel. 
Přemyslovna tak přišla o veškerý politický vliv 
v zemi a nikdy jej již nenabyla. Zhoršilo se i její 
osobní postavení, neboť král jí nechával jen málo 
finančních prostředků. Po většinu doby žila v osa-
mění na Pražském hradě, o jehož přemyslovském 
lesku již mohla jen snít!
K pocitu zhrzenosti přispívaly i zprávy o tom, jak 
vzkvétá brněnský dvůr její sokyně Rejčky, jež na 
rozdíl od Elišky vládla velkým majetkem, který jí 
odkázali její královští manželé, a jaké se těší pří-

zni předních mužů země včetně samotného krále! 
Nemohla se smířit s myšlenkou, že si Rejčka jako 
svého životního partnera vybrala nejmocnějšího 
šlechtice království, Jindřicha z Lipé, se kterým 
Eliška neúspěšně soupeřila o přední postavení 
v zemi. Ani zakladatelské úsilí královny-vdovy 
nebyla schopna napodobit, neboť na rozdíl od ní 
neměla na významnější fundace prostředky. S těmi 
málo financemi, které měla, pečovala především 
o zbraslavský klášter, dílo svého otce Václava II. 
Zemřela v Praze na Vyšehradě v domě svého ne-
vlastního bratra Jana Volka 28. září 1330 ve věku 
třiceti osmi let. Podobně jako její otec podlehla 
plicní chorobě.  
Život nepříliš radostný, ale také ne výjimečně hod-
ný napodobení, život ctižádostivé ženy, která si 
své problémy, minimálně z části, působila sama. 
Proč tedy zůstává Eliška Přemyslovna tak zná-
mou? Odpověď můžeme hledat ve dvou rovinách. 
První je Zbraslavská kronika, napsána za jejího ži-
vota, možná i na její popud  a  jednoznačně v její 

prospěch. Hlavní autor kroniky, Petr Žitavský, byl 
nejen velkým Eliščiným obdivovatelem, ale též 
účastníkem spiknutí proti Jindřichovi Korutanské-
mu, které svou kronikou obhajuje. Eliška v jeho 
pojetí vyznívá jako dokonalá hrdinka, a to nejen 
v době, kdy bojovala o český trůn, ale i později 
jako zavržená manželka Jana Lucemburského. Li-
terární talent Petra Žitavského spolu s upřímným 
citem, který ke královně choval, vytvořily fikci, 
jež přežila staletí. Teprve v posledních desetiletích 
začali historici tento obraz zpochybňovat a poma-
lu, krůček po krůčku, hledají v tomto skvěle se-
psaném díle reálnou podobu všech zúčastněných 
včetně mladší královské dcery a později české krá-
lovny Elišky. Nutno ještě dodat, že o svou slávu 
se zasloužila také Eliška sama tím, že přivedla na 
svět Karla IV. Odlesk slávy tohoto největšího čes-
kého panovníka dopadá po staletí zpětně i na jeho  
matku.

Richard Andrle Sylor
https://www.eliskapremyslovna.cz
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Podle řádů ČCE je rozsah oprávnění výpomocné-
ho kazatele téměř totožný s ordinovanými faráři, 
vidíš i jiné rozdíly v této službě, než sociální status 
profesionála a „hobby amatéra“?
Oprávnění farářů a výpomocných kazatelů se vskut-
ku téměř neliší, ale výpomocní kazatelé např. nemo-
hou oddávat (resp. musí s nimi být namístě i farář   
v činné službě, a ten musí provést vlastní oddání.
Já osobně ale plánuji svou službu jako opravdu 
výpomocnou. Myslím, si, že výpomocný kazatel 
není rozhodně na stejné úrovni jako farář. Rozdíl 
v úrovni vzdělání je značný, a proto v čele každého 
sboru by měl v ideálním případě stát farář a pokud 
pojede na dovolenou či na tábor s dětmi, pak by 
měl mít možnost požádat o výpomoc nějakého po-
učeného a ordinovaného laika. 
Funkce výpomocného kazatele se kdysi nazýva-
la „ordinovaný presbyter“, přišlo s touto změnou 
i něco víc, než větší srozumitelnost pro křesťany 
mimo ČCE?
Osobně si myslím, že ve výsledku se jedná oprav-
du hlavně o větší srozumitelnost, a to nejen pro 
křesťany mimo ČCE, ale i pro členy této církve. 
Nicméně dříve tuto službu skutečně mohl vykoná-
vat jen člen staršovstva (presbyter), čímž byl lo-
gicky počet těchto osob značně omezen. A v řadě 
případů pak mnoho těch, kteří by jinak byli velmi 
povolaní pro tuto službu, nemohlo být ordinováno. 
ČČE růst počtu výpomocných kazatelů podporu-
je, možná více než v minulosti, co ji k tomu vede?
Vede ji tomu, myslím, předpokládaný budoucí nedo-
statek profesionálních farářů. Jeden farář bude mu-
set v budoucnu pravděpodobně obsáhnout několik 
sborů a výpomocný kazatel bude kázat v tom sboru 
či kazatelské stanici, kam to farář tu neděli nestihne.  

Jakou formální přípravou musí výpomocný kaza-
tel projít a jaká kritéria musí splňovat?
Dosud vzdělávání výpomocných kazatelů organi-
zovaly jednotlivé senioráty. V našem Pražském se-
niorátu jsme měli každý měsíc večerní přednášky 
a jednou za rok byl víkendový kurz. Celkem tento 
cyklus trval 3 roky. V rámci něj jsme museli přečíst 
předepsaný počet knih, dostávali jsme kredity za 
domácí úkoly (např.  zpracování nějaké určité bib-
lické pasáže, vyhledávání určitých pramenů v Bib-
li, ale i mnoho dalších). Postupně jsme také museli 
vypracovat vzorové kázání, a to přednést před spo-
lužáky a vedoucími kurzu. (To je podle mne mimo-
chodem dosti náročná disciplína, protože v kostele 
většinou nesedí posluchači se zápisníkem v ruce 
a nezapisují si to, co jim přijde jako nevhodné či 
v čem jste udělali možná chybu.)
Po absolvování tohoto cyklu pak uchazeče musí 
staršovstvo jeho sboru doporučit ke zkoušce a ten 
může pak předstoupit před komisí synodní rady. 

V předstihu dostane biblický oddíl, na který musí 
připravit kázání a pořad bohoslužeb. Zkouška 
má část teoretickou (otázky z Bible, katechetiky, 
liturgiky a hermeneutiky) a praktickou, ve které 
musí uchazeč obhájit své kázání.  Pokud u zkouš-
ky uspěje, musí ještě uchazeč vést bohoslužbu ve 
sboru některého člena komise. Pokud i tam uspěje, 
musí proběhnout tajná volba sborovým shromáž-
děním, ve které musí být zvolen za výpomocného 
kazatele svého sboru a teprve poté může být ordi-
nován. Kázat ale může kdekoliv, kam si jej pozvou.
Na základě rozhodnutí posledního zasedání Syno-
du ČCE se ale pravděpodobně v blízké budouc-
nosti vzdělávání výpomocných kazatelů přesune 
do kompetence ETF UK. 
Tvoje církev je příkladem církve synodálního typu, 
mají výpomocní kazatelé v této struktuře nějaké 
zvláštní místo? Tvoří samostatně nebo s „profesi-
onálními“ duchovními formálně nějaký sbor nebo 
orgán, podobně jako u CČSH synoda duchovních?
Nikoliv, žádné formální uskupení netvoří ani ne-
mají nějaké specifické místo ve správě církve. Ale 
je pravdou, že často jsou výpomocní kazatelé členy 
staršovstev. A bývají také v úzkém kontaktu s fará-
řem svého sboru. 
Chápeš přijetí ordinace více jako závazek ke služ-
bě sboru nebo i jako spirituální krok vlastnímu 
plnějšímu duchovnímu životu? 
Přiznám se, že moje motivace k zahájení studia 
byla čistě soukromá. Podmínkou kurzu nebylo, 
že se absolvent musí stát výpomocným kazate-
lem, a protože mě téma zajímalo, rozhodl jsem se 
studium zahájit. A samo o sobě mě dozajista obo-
hatilo: přednášeli nám zkušení faráři i teologové, 
zjistil jsem, kolik zajímavých knih bylo napsáno. 

Rozhovor s MUDr. Vítem Jakoubkem, Ph.D., OLJ, lékařem 
a výpomocným kazatelem ČCE
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O těchto Vánocích je tomu už deset 
let od chvíle, kdy jsme se v praž-
ském kostele sv. Martina ve zdi 
rozloučili s dlouholetým členem 
našeho Řádu MUDr. Daliborem 

Stejskalem, KCLJ, CMLJ.
 Borek Stejskal se narodil 7. ledna roku 1936. Jeho 
rodiči byli MUDr. Dalibor Stejskal a Marie Anto-
nie, rozená Vesecká z Vesce. Borkův otec v té době 
pracoval jako praktický lékař v Hořepníku. Poté 
působil na I. chirurgické klinice v Praze, a nakonec 
byl do roku 1975 primářem chirurgického oddě-
lení nemocnice v Klimentské ulici. V otcově linii 
je Borek již pátou lékařskou generací. Po matce 
pochází ze starého českého rytířského rodu, jehož 
rodokmen sahá až do 13. století. Středoškolská stu-
dia absolvoval s vyznamenáním na gymnáziích Na 
Smetance a v Londýnské ulici v Praze na Vinohra-
dech. Po maturitě byl přijat na Lékařskou fakultu 
UK, kterou absolvoval rovněž s vyznamenáním. 
Promoval v roce 1960.
Po promoci nastoupil na radiologické oddělení 
nemocnice v Jindřichově Hradci. Zde získal nejen 
skvělé znalosti z radiodiagnostiky, ale i z jiných 
medicínských oborů. Pro svou další praxi si nesl 
zásadu nutnosti těsné spolupráce diagnostické 
a klinické medicíny. Od roku 1964 působil na 1. ra-
diodiagnostické klinice Fakultní nemocnice v Pra-
ze. Odtud v roce 1966 odešel do železniční poli-
kliniky v Myslíkově ulici. V roce 1967 pak přešel 
do nové Železniční nemocnice v Italské ulici, kde 
se stal primářem rentgenologického oddělení. Toto 
oddělení vybudoval prakticky od nuly ve špičkové 
radiodiagnostické pracoviště. Zavedl zde řadu no-
vých diagnostických metod, včetně ultrasonogra-
fie, která v té době u nás začínala.
V roce 1990 se MUDr. Stejskal stal ředitelem Že-
lezniční nemocnice. Tuto funkci zastával do roku 
1997. Pod jeho vedením se z této nemocnice sta-
lo špičkové, ekonomicky prosperující a moderně 
vybavené zdravotnické zařízení. Z jeho iniciativy 
neslo v té době název Svatováclavská nemocnice. 
Poté působil jako šéf poradců ministra zdravot-
nictví. Po odchodu z této funkce zůstal externím 
poradcem ministrů zdravotnictví bez ohledu na 
jejich stranickou příslušnost. Dlouhá léta byl čle-
nem představenstva Asociace malých a středních 

nemocnic. Působil jako viceprezident Unie za-
městnavatelských svazů, byl členem správní rady 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. Založil rovněž 
humanitární Svatováclavskou nadaci.
Krátce po převratu založil spolu s Petrem Placá-
kem a několika dalšími nadšenci monarchistické 
hnutí Koruna Česká. Ustavující shromáždění se 
konalo v divadle na Smíchově (tehdy „Realistic-
kém“). Zde jsem Dalibora de facto poprvé potkal. 
Řadu let stál Dr. Stejskal v čele tohoto sdružení, jež 
se posléze změnilo v politickou stranu. Cílem čes-
kých royalistů je obnova monarchie v našem státě 
v duchu jeho slavné tisícileté monarchistické tradi-
ce, jež kontrastuje s neslavnými 90 lety republiky. 
Dalibor se ale otevřeně distancoval od prohabsbur-
ského legitimismu, který je v současnosti dominu-
jícím myšlenkovým proudem Koruny České. 
Borek se hrdě hlásil k evangelické tradici své ro-
diny. Byl však široce ekumenicky otevřený a vy-
mykal se tradičnímu denominačnímu zařazení. 
Vždy hledal to, co mají křesťané společné. V praxi 
to naplňoval především službou bližním, jež byla 
prioritou jeho osobní spirituality.

Borkova paní, MUDr. Hana Šrámková, převzala 
po svém manželovi primariát na rentgenologickém 
oddělení Železniční nemocnice. V současnosti pů-
sobí jako ředitelka hospice. Mají dcery Veroniku 
a Andreu.
Kolem poloviny 90. let se MUDr. Dalibor Stejskal 
stal členem Řádu svatého Lazara. S nadšením se 
zapojil do jeho zdravotnických a humanitárních 
aktivit. Od počátku byl stoupencem zřízení hos-
pice pro pacienty v terminálním stadiu onkologic-
kých chorob. Má nemalou zásluhu na tom, že se 
podařilo Hospic Štrasburk v Bohnicích vybudovat. 
Dlouhá léta působil ve funkci řádového špitálníka. 
Prostřednictvím Svatováclavské nadace podporo-
val i další řádové aktivity, například plzeňský Hos-
pic sv. Lazara a Lazariánskou pomocnou službu. 
Jeden čas byl ředitelem bohnického hospice. Až 
do své smrti byl předsedou jeho správní rady jako 
vrcholný statutární zástupce občanského sdružení 
Hospic – Štrasburk. 
V zásadních věcech vystupoval Borek nekompro-
misně. Měl ve zvyku říkat ostatním svůj názor do 
očí, i když jim to ne vždy bylo milé. Byl bojovní-
kem s otevřeným hledím. Podle těchto zásad jed-
nal i v době řádového rozkolu v roce 2004. Svým 
podílem přispěl i k dovršení sjednocovacího pro-
cesu v našem Řádu. Dovedl mistrně moderovat 
nejrůznější porady a diskuse. Každému dal dosta-
tek času a prostoru k vyjádření názoru, ale dokázal 
udržet spád jednání a navrátit diskutující k tématu.
V posledních letech mu stále se zhoršující zdravot-
ní stav a selhávající zrak nedovolovaly plně se za-
pojit do řádové činnosti. Ale do poslední chvíle byl 
se všemi v kontaktu, chtěl být o všem důležitém 
informován a rád přispěl radou. Na důležitá řádová 
fóra, a především na jednání o. s. Hospic Štrasburk 
a jeho správní rady se vždy nechal dovézt, přestože 
mu to působilo čím dál větší zdravotní potíže.
Mohl bych nyní zakončit obvyklým R.I.P. Ale to 
by bylo málo. Odešel rytíř, dobrý lékař, náš bratr 
v Kristu a dobrý přítel. A především dobrý člověk. 
Svůj život naplnil službou a prací pro druhé. Na-
ším úkolem je pokračovat v jeho díle, především 
v oblasti humanitárního a charitativního poslání 
našeho Řádu. Děkujeme Pánu za Borkův život. 
Věříme, že Borek už smí pohlížet na Jeho tvář.

Vladimír Němec

pokračování ze strany 6

MUDr. Dalibor Stejskal, KCLJ, CMLJ * 7. 1. 1936 – † 20. 12. 2011

A postupem času jsem si začal říkat, že bych k těm 
zkouškám přeci jen šel, a nakonec ve mně to roz-
hodnutí stát se výpomocným kazatelem uzrálo. 
A věřím, že to k většímu duchovnímu prožívání 
povede.  Přinejmenším příprava na kázání mě do-
nutí k intenzivnějšímu studiu biblických textů, než 
bych se přiměl sám...
Tvá ordinace následovala týden po investituře 
v našem řádu, srovnal jsi si nějak obsah těchto 
duchovních závazků? Lze je srovnávat a mají 
něco společného?

Myslím, že každý znamená trochu něco jiného.  
Společného jistě mají službu. Ordinaci vnímám 
spíše jako službu a závazek svému sboru. Přije-
tí do řádu pak beru obecněji, protože se dle mne 
dotýká více oblastí života. Mělo by dle mého 
názoru mít vliv na celkové a zodpovědné chová-
ní k sobě i ke společnosti A být ostatním dobrým  
příkladem. 
Do řádu jsi vstoupil v laické hodnosti, podobně 
jako chev. Zdeněk SUSA, rovněž výpomocný ka-
zatel a emeritní synodní kurátor ČČE, máme tě 

tedy v Řádu považovat spíše za laika nebo za du-
chovního.
Sám se rozhodně považuji za laika. S bratrem Su-
sou bych se nechtěl vůbec srovnávat, on je zcela 
jiná kategorie. Ale je mi příkladem a mohu se od 
něho mnohému učit. 
Ale příležitostně jsi ochoten posloužit kázáním 
Božího slova i na řádové platformě?
Samozřejmě, pokud bude příležitost a zájem, rád 
vypomohu. 
 Otázky kladl Filip Dostál
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V letošním roce se členové pražských komend 
účastnili řady zajímavých akcí. Byla to také spole-
čenská akce na plovoucí lodi proti proudu Vltavy 
a zpět, kterou uspořádal svatováclavský řád 3. září. 
   Pražská komenda také zajistila účast našich čle-
nů na oslavách sv. Ludmily v Tetíně dne 18. září. 

Spolubratr Michal Vondráček využil možnosti shro-
máždění význačných osob a úspěšně předjednal 
s radním Magistrátu hl. města Prahy příspěvek pro 
obnovu kotelny pro hospic Štrasburk. Na přímluvu 
sv. Ludmily půjde nejspíš o vyšší finanční částku.
Naše komenda se 28. října účastnila také oslav ve 

Staré Boleslavi. Následně jsme byli pozváni na při-
pravené občerstvení pro vybrané hosty. Naši spo-
lubratři měli tam možnost prezentovat činnost na-
šeho Řádu při rozhovoru s význačnými osobnostmi, 
a to i s přítomným panem nunciem.  
 Petr Jílek

Aktivity Plzeňské komendy

Členské příspěvky na rok 2022
Všichni členové uhradí členský příspěvek 
bezhotovostním převodem na řádový účet  
č. 254939165/0300 nejpozději do 28. 2. 2022. Vari-
abilní symbol pro platbu členského příspěvku je re-
gistrační číslo člena. Do poznámky k platbě nutné 
uvést: jméno platícího člena + členský příspěvek 
2022. Výše členského příspěvku je stanovena na  

3 300,- Kč, u duchovních 1 000,- Kč. Členské pří-
spěvky se musí zaplatit do mezinárodní poklady (na 
centrální mezinárodní účet) do konce března 2022. 
Nebudou-li uhrazeny členské příspěvky včas, mezi-
národní řád bude uplatňovat sankce za pozdní úhra-
du, čemuž se chceme vyvarovat. Ti, kteří členský 
příspěvek neuhradí, budou automaticky zařazeni 
mezi neaktivní.  Redakce (dle zápisu z Velké rady)

V letošním roce jsme se opět zaměřili na pomoc 
potřebným. Pro Diecézní charitu Plzeň jsme za-
jistili 2 300 kusů respirátorů, které jsme zakoupili 
z vlastních finančních zdrojů. Částka se pohybo-
vala celkem kolem 10 000 Kč. Domníváme se, že 
tato pomoc je potřebná, ale i smysluplná. Respi-
rátory zakoupené Plzeňskou komendou OSLJ se 
předaly v únoru, dubnu a listopadu 2021 Diecézní 
charitě Plzeň, která toto velmi kladně hodnotila, 
neboť respirátory jsou bohužel stále potřebné. Po-
dle epidemiologické situace v dalším roce bude 
opět spolupráce v materiální pomoci úspěšně reali-
zována.

V měsíci listopadu 2021 byla věnována částka ve 
výši cca 4 200 Kč v rámci podzimní části Sbírky 
potravin, do které se od samého začátku Plzeňské 
komenda OSLJ pravidelně zapojuje. Její členové 
věnovali trvanlivé potraviny, ale drogistické zboží 
jako například prací prášky a úklidové prostředky. 
Každý z nás si uvědomuje, že pomoc potřebným 
je jeden z pilířů naší činnosti, která je důležitá po 
celý rok. Členové Plzeňské komendy do této ak-
tivity zapojují své blízké i známé, a tím rozšiřují 
i množství spoluobčanů, kteří se této sbírku účast-
ní. I v příštím období budeme v této činnosti dále 
pokračovat.  Kamil Kuna

Kniha Odpoledne křesťanství pojednává 
o proměnách víry v lidských životech 
i v dějinách a využívá k tomu metodu kai-
rologie – teologicko-sociologické inter-
pretace změn v oblasti náboženství, kul-
tury a společnosti. Současnou krizi církve 
představuje autor jako přechod do nové etapy dějin 
křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství vy-
vedla z jeho dosavadních institucionálních i men-
tálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po 

jeho premoderní podobě i jeho novověkou 
formu jednoho ze světonázorů. Předkládá 
vizi křesťanství budoucnosti jako ekume-
nického společenství, schopného nově 
a hlouběji porozumět vlastním zdrojům 
i aktuálním problémům doby. Církev 

a její víra je křesťanská, nakolik je velikonoční: 
umírá a vstává z mrtvých. Jsou mnohé podoby víry 
na osobní rovině i na cestě církve dějinami, které 
jednou musí odumřít. Někdy věřící při odumírá-

ní navyklé podoby víry procházejí velkopáteční 
temnotou, pocitem, že je Bůh opustil. Ale kdo 
v těchto temných nocích vytrvá, dřív nebo později 
může zakusit světlo velikonočního rána, proměnu  
své víry.

Boží kniha od Pastoral Brothers
Jakub Malý, Karel Müller

„O náboženství vážně i nevážně s dvojicí farářů-
-influencerů“
Na počátku bylo pivo – a u něj mladí evangeličtí 
faráři Karel Müller a Jakub Malý dostali boží ná-
pad. Co takhle založit farářsko-youtuberskou dvoji-
ci? A protože zázraky se dějí, jejich kanál Pastoral 
Brothers skutečně vznikl a sbírá zástupy sledujících, 
mezi kterými jsou i ateisté. Jak Karel s Jakubem vní-
mají Desatero? Kde se víra protíná se vztahy a se-
xualitou? Nejen to se dozvíte v hloubavé i zábavné 
sbírce textů, které řeší duchovní otázky s nadhledem.

Nejen společenské akce

Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.: Odpoledne křesťanství
Novinky, které stojí za přečtení


