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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.

2/2022

Kapitula na zámku Belcredi

Dne 7. května 2022 se konala na zámku Belcredi v Brně - Líšni 
řádová kapitula. Kapituly se zúčastnilo celkem 29 kapitulářů, 
a to buď přímo svou účastí (19) či zplnomocněním (10). Ostatní 
přítomní se zúčastnili s hlasem poradním. Velkobailiv vystou-
pil s projevem, kde přiblížil plánované změny v oblasti nových 
stanov, jež mají vliv na složení Velké rady. Změna ve stanovách 
přinesla zúžení Velké rady o velitele komend. 
Po schválení stanov nejsou již velitelé komend členy Velké 
rady, budou však na schůze Velké rady zváni. Po absolvování  
vlastní kapituly následoval společný oběd. Kapitula byla za-
končena bohoslužbou v zámecké kapli. 

Členové Velké rady:
Velkopřevor - J. E.  Chev. PhDr. Ludvík hrabě Belcredi, KCLJ-J
Velkobailiv - J. E.  Chev. Ing. Ondřej Farka, KCLJ
Hlavní kaplan - J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., EGCLJ
Emeritní velkobailiv - Maršál  J. E. Prof. Dr. Aleš Bluma, 
D.S.M., GCLJ 
Moravský bailiv - Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ            
Kancléř - Chev. Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, KCL-J 
Generální sekretář - Chev. PhDr. Filip Dostál, KLJ       
Špitálník - Chev. MUDr. Jiří Vambera, KCLJ               
Almužník -  neobsazeno     
Vicemaršál - Chev. Bc. Petr Kunsch, KLJ-J       

Dále Kapitula schválila nové členy revizní a kontrolní komise. 

Chev. Ing. Martin Kadrman, KLJ - předseda
Cfr. Ing. Leopold Vlk, MLJ
Chev. Petr Jílek, GCLJ
 Richard Andrle Sylor
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„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo 
u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho 
nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí. 
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 
milosti a pravdy.“ 
(J 1, 1-5, 14.)

Milí bratři a sestry,
výraz „Trojice“ (řecky trias) poprvé 
použil Teofil z Antiochie kolem roku 
180. Od 3. století nauka o Svaté Tro-
jici - jeden Bůh ve třech Božských 
osobách - tvoří jeden z hlavních člán-
ků křesťanské víry. Církevní otcové 3. 
a 4. století složili mnohé hymnické pís-
ně a modlitby na oslavu Trojjediného 
Boha, napsali učené traktáty a První 
nicejský ekumenický koncil v roce 325 
shrnul základní zjevené pravdy o tom-
to tajemství do Nicejsko - cařihradské-
ho vyznání.

Žijeme v trojrozměrném světě, v di-
menzi, která má tři rozměry: Výšku, 
šířku a délku.
Byli jsme stvořeni na „obraz Boží“: 
„Bůh řekl: „Utvořme člověka ke své-
mu obrazu, ke své podobě.“ 
(Gen 1, 26)
V čem je ta podoba? Vypadá snad Bůh 
jako my? 
Ta podoba je právě v Trojici:
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.
Člověk tělo, člověk duše, člověk duch. 
Křesťané nikdy neopustili víru v jedi-
ného Boha. Bůh je jediný Bůh. Vždy 
platilo základní přikázání Starého zá-
kona: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; ....
Nebudeš mít jiného boha mimo mě.“ 
(Ex 20, 2–3).
Věřící však stále naléhavěji v průbě-
hu dějin poznávali, že tento Bůh není 
zas až tak „jednoduchý“, abychom 
Ho dokázali pochopit svými tělesnými 
smysly.
Trojjedinost Boha není žádná lidská spe-
kulace, ale Boží zjevení se lidstvu.

1.)
Když se Bůh zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři, Moj-
žíš se ptá na Jeho jméno:
„Mojžíš se však zeptal Boha: „Když přijdu k Iz-
raelitům a řeknu jim: ‚Bůh vašich otců mě posílá 
k vám‘ a oni se mě zeptají: ‚Jaké je jeho jméno?‘, 
co jim řeknu?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem, kte-
rý jsem;“ a dodal: „Izraelům řekneš: ‚Já jsem‘ mě 
poslal k vám.“ Bůh ještě řekl Mojžíšovi: „Izraelům 

řekni toto: ‚Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich 
otců — Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba.‘ 
Toto je mé jméno navěky, kterým si mě budou při-
pomínat a vzývat z pokolení na pokolení.“ 
(Ex 3, 13–15)

Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno: „Jsem, který 
jsem.“
Můžeme to chápat jako zásadní vyjádření Boží exi-
stence. Ono Boží „JSEM“ je totiž podstatně jiné, 
než lidské „jsme“. Boží bytí je ta pravá existence, 
naše bytí je druhotné jakoby odvozené od Božího 

bytí. Jinak řečeno my lidé „teď jsme a za chvíli být 
nemusíme“, stejně tak jako celý stvořený svět může 
být nebo nemusí, vše může skončit. Bůh na rozdíl 
od stvořeného světa jednoduše „JE“ a to bez jaké-
hokoli omezení a to, že by „nebyl“ je nemyslitelné. 
Svou vlastní lidskou existenci můžeme chápat jako 
Boží dar, když Bůh nám ze svého bytí část předal 
a tím nás povolal k životu.

2.)
Křesťané věří, že Bůh nepoužil Ježíše jen jako ně-
jakou masku, jako by se jednoduše převlékl za tuto 

lidskou postavu. Jádrem víry je, že Ježíš je tímto 
Bohem.
„Kdo vidí mě, vidí Otce.“ (J 14, 9b)

3.)
Duch svatý není jen nějaká „síla vycházející od 
Boha“, ale on je Bůh sám.
Už ve starozákonním chápání se objevuje, že Duch 
svatý není nikdo jiný než Boží Duch, a proto je 
s ním identický. Na to navazuje Ježíš. Duch, kte-
rého Ježíš slibuje svým učedníkům, není žádná 
neosobní moc: jedná s lidmi a pro ně. Posvěcuje 

je, uvádí do pravdy, je to pomocník 
a utěšitel. Je to Duch Boží a také Duch 
Kristův.
Tento Duch je překvapí o letnicích, 
zmocnil se jejich srdcí, proměnil je, za-
pálil, přinutl vyjít ven, dodal jim odva-
hu a uschopnil je k hlásání Evangelia.
A tento Duch, který z nich tvoří nové 
lidi, který začíná „nové stvoření celé-
ho světa“ – to je tentýž Boží Duch, kte-
rý se ještě před vším stvořením vzná-
šel nad vodami, nad chaosem nicoty. 
„Země byla pustá a prázdná a nad 
propastnou tůní byla tma. Ale nad vo-
dami vznášel se duch Boží.“ Gen 1, 2)

4.)
Při Ježíšově křtu v Jordánu se nám 
Svatá Trojice „představuje“ takto: 
Hlas Otce z nebe, Syn na zemi a Duch 
svatý v podobě holubice sestupující na 
Něho.

Závěr:
Bůh se člověku ukázal: „takový jsem“! 
„Jak si to ale srovnáte se svými racio-
nalistickými zákony a logikou, to není 
můj problém; nad tím si sami lámejte 
hlavu.“
To teologové dělají už téměř 2000 let 
a konec je v nedohlednu.

Ježíšovi učedníci a první křesťané ka-
ždopádně neznali tento teologicko-fi-
losofický problém. Žili v pevném pře-
svědčení, že je pouze jeden Bůh. Je to 
Bůh otců: Abrahama, Izáka a Jákoba. 
Tento Bůh je přítomen v Ježíši z Na-
zareta. Jeho slovo je Boží slovo. Jeho 
vůle je vůle Stvořitele a Duch svatý 

tuto Boží vůli realizuje v našem životě.

Při křtu svatém se pokřtěnému uděluje následující 
požehnání:
„Bůh Otec, který tě stvořil, Bůh Syn, který tě vy-
koupil, Bůh Duch svatý, který tě posvětil, zdržuj 
a posiluj Tě milostí, abys v pravé a živé křesťanské 
víře dosáhl věčného života a spasení!“
Ať i nás toto Trojiční požehnání provází celý život. 
Amen.

 Jaroslav Kratka

Na počátku bylo Slovo 

barokní ikonografie Nejsvětější Trojice 
v kostele sv. Havla v Praze 

(foto Vladimír Němec)
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Také v kostele Církve československé husit-
ské (CČSH) na Palackého náměstí v Čes-
kých Budějovicích se 10. června konala 

celonárodní akce „Noc kostelů“. A právě v tomto 
objektu byl realizován společný projekt Plzeň-
ské diecéze CČSH a Českobudějovické komen-
dy sv. Jana Křtitele Vojenského a špitálního řádu  
sv. Lazara Jeruzalémského - Ubytovna pro válečné 
uprchlíky z Ukrajiny.  
Největší zásluhu na realizaci projektu měl zdejší 
farář Mgr. Vojtech Pekárik, AChLJ. Významně se 
na něm ale podíleli i ostatní členové komendy: cfr. 
Aleš Randl, DiS., CLJ., Bc. Vladimír Karbusický, 
AChLJ. a ThDr. Richard Ferčík, Ph.D., AChLJ. 
Dále se významně zapojil i člen Pražské komendy 
Mgr. Martin Janda, DiS., MLJ. 
Slavnostní ráz letošní „Noci kostelů“ podtrhlo 
oficiální otevření zmiňované Ubytovny. Hlavními 
hosty večera byl Český velkobailli, J. E. Ing. On-
dřej Farka, KCLJ, a ThDr. Richard Ferčík, Ph.D., 

AChLJ, který zde zastoupil biskupa Plzeňské 
diecéze CČSH ThDr. Filipa Štojdla, SChLJ. Oba 
významní hosté slavnostně přestřihli stuhu u vstu-
pu do Ubytovny.
V současnosti je zde ubytováno 16 uprchlíků.  
Převážně matek s dětmi, které obývají jeden sa-
mostatný byt a 5 dalších pokojů. Jejích potřebám 
slouží i sociální příslušenství, společná kuchyně 
s jídelnou a prádelna. Na financování rekonstrukce 
se kromě drobných dárců nejvíce podílel Vojenský 
a špitální řád sv.Lazara Jeruzalémského, který se 
stal hlavním sponzorem. Další finanční prostředky 
byly získány prostřednictvím charitativních kon-
certů v kostele, které uspořádal farář Mgr. Vojtech 
Pekárik, AChLJ, a prostřednictvím „kasičkové“ 
sbírky, kterou zajistil cfr. Aleš Randl, DiS., CLJ.
Ukrajinským běžencům není poskytováno pouze 
ubytování. Členové Řádu sv. Lazara se jim snaží 
pomáhat i s integrací do naší společnosti. Ihned 
po jejich příjezdu jim pomáhali zajistit pobytová 

víza, zdravotní pojištění a dávky sociální pomoci. 
Nyní jsou přímo v Ubytovně konány kursy české-
ho jazyka, které navštěvují děti i dospělí. Jednomu 
z hudebně nadaných chlapců byla zajištěna uči-
telka hudby a může hrát na kostelní varhany. Tato 
pomoc byla velmi oceněna i ubytovanými ženami, 
které svou vděčnost projevily i při osobním setká-
ní s J. E. velkobaillivem. Nejenže přichystaly pra-
vé ukrajinské občerstvení pro všechny účastníky 
„Noci kostelů“, ale dvě z nich pronesly i děkovný 
proslov s využitím mnoha českých slov.
Dále se členové Českobudějovické komendy za-
pojili i do misijního díla Plzeňské diecéze CČSH. 
Diecéze objednala tisk „Evangelia sv. Jana“ 
v ukrajinském jazyce a členové komendy se za-
pojili do jeho distribuce. Kromě osobního předání 
všem běžencům, kteří jsou ubytováníi hned v ně-
kolika objektech CČSH, zajistili i distribuci pro-
střednictvím obchodů s knihami „ELIM“ v  Písku.  

Aleš Randl

V pondělí 18. dubna 2022 slavila naše Českobudě-
jovická komenda svatého Jana Křtitele, krom Veli-
konočních svátků i jáhenské svěcení bratra cfr. Bc. 
Vladimíra Karbusického, AChLJ.
Kromě diecézní slavnosti, jakým je vždy každé já-
henské i kněžské svěcení, bylo toto svěcení i slav-
ností a místem setkání pro mnoho naších řádových 
bratří. Svátost jáhenského svěcení udělil plzeňský 
biskup CČSH ThDr. Filip Štojdl, SChLJ. Následně 

se sešla naše komenda a společně s naším velitelem 
cfr. Alešem Randlem, CLJ jsme oslavili  s hosty 
tuto významnou událost.
Děkujeme zvláště za návštěvu i našemu milému 
spolubratru z Prahy cfr. Zdeňku Bohdaneckému, 
OLJ. Přejeme bratru Vladimírovi hodně Božího po-
žehnání v duchovenské službě, ať vždy věrně kráčí 
za Kristem ve stopách naších řádových patronů.
 Richard Ferčík

Svátek všech křesťanů a Českobudějovické komendy svatého Jana Křtitele

Slavnostní otevření Ubytovny sv. Lazara
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Dne 13. května 2022 Svatý Otec 
František jmenoval 37. pražským ar-
cibiskupem a 25. českým primasem 
J. E. Mons. Jana Bosco Graubnera, 
dosavadního olomouckého arcibis-
kupa a předsedu České biskupské 
konference. Slavnostní intronizace 

se uskutečnila v sobotu 2. července. 
Této slavnosti se zúčastnili i členové 
našeho Řádu.
Novému pražskému arcibiskupovi 
srdečně blahopřejeme a vyprošujeme 
mu Boží požehnání a dary sv. Ducha.

redakce

Mons. Jan Bosco Graubner – 
– 37. pražský arcibiskup

Den Země je každoroční celosvětová 
událost zaměřená na propagaci a podporu 
ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den 
Země slaven v roce 1970, v současnosti 
probíhá každoročně ve více než 193 zemích 
světa. Slaví se vždy 22. dubna. V České 
republice se poprvé uskutečnil v roce 1990. 
Jeho součástí je i ekumenická bohoslužba 
Slova, která se letos po dvouleté nucené 
covidové přestávce konala 26. dubna v kos-
tele Nejsvětějšího Salvátora. 

Bohoslužbě předsedal Mons. Prof. PhDr. Tomáš 
Halík, ThD. Kazatelem byl náš řádový kaplan J. E. 
Mgr. Dušan Hejbal, SChLJ, emeritní biskup Sta-
rokatolické církve. Text homilie s jeho souhlasem 
zveřejňujeme. 

Lk 20, 9-18
Stačilo určitě, aby padlo slovo VINICE, a všich-
ni Izraelité Ježíšovy doby věděli, o čem a o kom 
je řeč. My si to slovo můžeme přeložit třeba jako 
Svět, Země a lidé, kteří na ní žijí, a tohle je přece 
slovo také pro nás.
Když všichni tři synoptičtí evangelisté zapsali 
shodně podobenství o vinici, chtěli ukázat, jak se 
vlastně děje hřích. V čem je hřích? Hřích je v tom, 
že dílo Boží, udělané s velikou láskou, s velikou 
péčí a s velikou nadějí se stane zmetkem, zmaří 
se. A co víc: zmaří se i láska, která stála u zrodu 
tohoto díla.
Hřích není něco démonického, je to prostě zmetek, 
zkažené dílo. Tady najednou nejde o to, zda vinice 
rodí ovoce, ale co z toho ovoce slouží původnímu 
záměru. Hněv majitele vyvolává ta absurdní re-
akce těch, kteří nic nevysazovali, nic nezakládali, 
žádnou zeď kolem nestavěli, žádný lis nevybudo-
vali. Měli plnit zadání, měli své povinnosti, měli 
pokračovat v tom, co bylo založeno, a oni je nepl-
nili. Přišli k hotovému, ale teď si hrají na pány, na 
majitele a zakladatele vinice a ignorují, že vinici 
vystavěl hospodář s velikou láskou a s velikými 
nadějemi. 
Vinaři nejen selhali, ale svévolně zmařili hospodá-
řův záměr. Právě tohle je kořen hříchu a možná do-
konce všech hříchů: svévolné ničení dobrého díla. 
Není to nešikovnost, není to divná povaha, není to 
narušený charakter, ale náš postoj k dílu Stvořitele, 

náš čin nebo nečinnost, které dokáží zneuctít a zni-
čit dílo Boží - to je hřích. Není divu, že ty kdysi 
perspektivní partnery v podnikání hospodář nepo-
chválil. Pro ně se ta vinice, ta šance spolupracovat 
na Pánově díle stala tak marná a zbytečná jak Ada-
movi ráj. Tahle vinice, tenhle svět, tahle příroda je 
totiž rájem jen pro služebníky věrné.
Bibli nejde v první řadě o technickou otázku JAK, 
ale PROČ? Biblické texty jsou poselstvím, jež má 
vykládat smysl věcí, úlohu a postavení člověka ve 
světě. ‚Pánem tvorstva‘ se člověk stal kvůli ne-
správnému pochopení své role. Mnohem příhod-
něji zní označení ‚správce‘.
Ano, Hospodář se vzdálil, odcestoval. Můžeme 
mít dojem, že pronajal svět lidem, kteří si mohou 
dělat, co se jim zlíbí, aniž by Hospodář do jejich 
počínání mohl nějak zasahovat, a odjel. 
Vlastně bychom měli být rádi, že nestojí za každý-
mi dveřmi a nekouká klíčovou dírkou do našeho 
soukromí. Že není součástí svého stvoření, že není 
provozním vedoucím, který řídí každou činnost, 
ale velkorysým partnerem smlouvy, že nás respek-
tuje, že nám dává prostor k rozvíjení naší fantazie 
za předpokladu, že nám jde o totéž co jemu, že 
máme šanci se osvědčit, abychom to dobré, co tu 
vysadil, opatrovali, rozmnožovali a aby to přináše-
lo radost - jemu i nám.

Vzdálenost hospodáře ovšem může budit dojem, 
že se třeba už nevrátí, že nemůže zasahovat. Boží 
skrytost, stáhnutí se ze světa může budit dojem, že 
Bůh vlastně není, a když už, tak se stejně chová, 
jako kdyby nebyl. To nám správcům dává prostor 
ke svobodnému životu, prostor k důvěře (nemu-
síme se každou chvíli ohlížet, jestli nás hospodář 
Hospodin někde nešpehuje jako oko Velkého Bra-
tra) - ale zároveň je v tom velké pokušení - nebrat 
Boha vážně. Udělat se sami pro sebe. 
I když se to snad může někomu zdát, hospodář na 
svou vinici nezapomíná. Dává o sobě vědět - do-
slovně přeloženo - „když přišel čas plodů“. V pra-
vý čas se hospodář objeví. Možná je nám zatím 
Bůh skrytý, někdy nám až bolestně chybí jeho 
zjevná přítomnost, ale on přijde, dá o sobě vědět. 
Kristologický a vlastně pašijový rozměr této pe-
rikopy jsem záměrně vynechal. Tady totiž netrpí 
jen Bůh v Kristu, tady trpí jeho dílo, jeho úmysl, 
jeho láska. Stvoření bylo vydáno marnosti, ale trvá 
naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z ot-
roctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí 
Božích.
Ano, v obrazu vinice můžeme vidět svět, v němž 
máme hospodařit. Je to dobrý Boží svět. Země je 
náš společný dům. A příroda, jejíž jsme součástí, je 
velkým darem od Boha.

Bohoslužba ke Dni Země
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Na žádost vojenské nemocnice ze Zoločiva, kde se 
v současné době léčí i vojáci z Mariupolu, byl za-
jištěn nákup kompletně zařízeného sanitního vozi-
dla rychlé zdravotnické pomoci pro práci v terénu. 
Je vybaven defibrilátory, navijákem s nerezovou 
plošinou, kyslíkovými bombami, přilbami i dalším 
zdravotnickým zařízením a zdravotnickým mate-
riálem jako jsou obvazy, jehly, injekční stříkačky 
apod. Sanitky zničené ve válce musí být nahrazeny 
jinými velkými vozidly, určenými pro těžké bojové 
podmínky. Hodně sanitek bylo dodáno do Kyjeva, 
Charkova a dalších měst. Některé sanitky skončily 
již po první jízdě zničené nepřátelskou palbou.
Dobrovolníci z Plzně (Vitalij Vakaljuk, Adrian 
a Igor Bibkovi, slečny Roksana, Marjana a Majid) 
jeli po vlastní ose přes Polsko až do Lvova včetně 
doprovodného vozidla pouze přes den, protože od 
23.00 do 5.00 hodin je na Ukrajině nouzový stav 
a zákaz pohybu.
Naši dobrovolníci byli velice mile přijati. Ředitel 

nemocnice jim připravil exkurzi po nemocnici. 
Účastníci zvlášť těžce nesli chirurgické oddělení, 
kde se setkali například s vojákem z Mariupolu, 
který si na místě nožem uřízl ruku kvůli sepsi, aby 
přežil. Zažili také sirény kvůli náletům a nevěděli, 
kam se schovat. Nepřátelské střely ten den létaly na 
jiná města. Vzhledem k nouzovému stavu přespali 
ve Lvově a druhý den se vrátili ve zdraví na mírové 
území Polska a pak do České republiky. Cesta se 
uskutečnila od 6. do 8. června. Dne 2. června byla 
sanitka pro Ukrajinu v Plzni posvěcena. Celá akce 
pro Lvov byla organizována řeckokatolickou far-
ností v Plzni, kterou z 90 procent tvoří Ukrajinci 
včetně nové příchozích a kterou spravuje farář otec 
PhDr., Mgr. Igor Bibko, SChLJ, duchovní kaplan 
Plzeňské komendy bl. Gerarda Vojenského a špi-
tálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
V současné době se připravují další zdravotnické 
pomůcky pro Ukrajinu, které budou opět včas ode-
slány do Lvova.  Antonín Urbánek

Bohoslužba ke Dni Země Humanitární hotely jako dobrá praxe pro lidi bez domova?

Humanitární pomoc z Plzně do Lvova

V uplynulých dvou a půl letech jsem 
měl možnost široce se podílet na 
velkém projektu Centra sociál-
ních služeb Praha (p. o. MHMP) 
„Humanitární hotely pro lidi bez 

domova“. V době prvního „lock-downu“ byli lidé 
bez domova skupinou extrémně ohroženou, navíc 
neměli kde „vystonávat“ COVID a často přebývali 
v MHD, kde hrozilo riziko dalšího šíření infekce. 
Proto Centrum sociálních sužeb Praha pronajalo 
několik hotelů (které byly prázdné) a zasíťovalo 
do nich služby ve spolupráci s Nadějí, Armádou 
Spásy, R-Mosty, Jako doma a dalšími organiza-
cemi. Projekt se i přes nejistou a velmi opatrnou 
politickou podporu (či spíše nepodporu) některých 
radních osvědčil a humanitárními hotely prošly 
stovky lidí bez domova. Navíc v drtivé většině šlo 
o lidi „z ulice“, tedy ne o lidi z azylových domů či 
nocleháren, ale o lidi, kteří běžně žádné služby ne-
využívají. Hovoříme tedy o té nejohroženější sku-
pině sociálně vyloučených, tělesně a duševně de-
vastovaných, často sekundárně závislých. V drtivě 
většině také jde o lidi nemocné (lidé ze zdravotnic-
tví budou vědět, že MKN-10 zná „bezdomovectví“ 

jako zdravotní diagnózu Z59.0 a násl.). A právě 
těm byly humanitární hotely určeny. Druhou sku-
pinou, která se na humanitárních hotelech ocitla, 
byli lidé, kteří běžně žijí na ubytovnách, ale živí 
se běžnou prací; např. pracující invalidé ze vzdále-
nějších míst v republice, kteří využívají ubytovny. 
Ty byly totiž s první vlnou zcela uzavřeny (!). Tyto 
dvě skupiny se setkávaly a koexistovaly.
Projekt běžel prakticky dva a půl roku, prodlužo-
val se přes jednotlivé vlny pandemie (s přidáním 
tzv. „Covid-Hotelů“) a dále pokračoval přes tzv. 
„Zimní humanitární opatření“, které každoroč-
ně Centrum sociálních služeb Praha koordinuje 
(v součinnosti s MHMP a poskytovatelskými or-
ganizacemi). Díky (pro lidi bez domova) vysoce 
nadstandardnímu prostředí ubytování a díky inten-
zivní sociální práci se v průběhu trvání projektu 
dařilo také lidi „stabilizovat“, nasměrovat na ku-
rátory, dopomoci se získáním bydlení a velmi po-
zvolné „zabydlování“ se zpět v normálním životě. 
Bylo mi velkou ctí se na tomto projektu podílet, 
protože tato cílová skupina nejkřehčích je často 
pod hranicí našeho rozlišování (mimo to, že nám 
někdy „kazí“ výhled, když přespávají na frek-

ventovanějších místech) a protože prokazatelně 
zachránil desítky životů nemocných a silně potřeb-
ných lidí a stovkám pomohl. 
Jaký je tedy nyní výstup? Po konci humanitárních 
hotelů se CSSP v součinnosti s dalšími organiza-
cemi podařilo přesunout takřka všechny zbývající 
obyvatele do návazných ubytoven, které mezitím 
otevřelo. Humanitární hotely zůstávají jako dobrá 
praxe a precedens do dalších let s případnou mož-
ností využití při humanitárních katastrofách, dalších 
vlnách pandemie, extrémních mrazech apod. 
Na závěr mi dovolte jednu perličku k zamyšlení. 
Na úplný závěr jsme zpracovávali evaluaci celého 
projektu. Když jsme hovořili s majitelem jednoho 
z hotelů, který byl k dispozici prakticky celého dva 
a půl roku, ptali jsme se na způsobené škody. Majitel, 
u něhož bydlelo na 70 bezdomovců, nezaváhal: „Ale 
tak, nějaké běžné provozní škody, jedny prokopnuté 
dveře a tak. Ale víte co? Škody a krádeže při plném 
hotelu bezdomovců se nedají srovnat se škodami 
a krádežemi, když je plná turistická sezóna. To máme 
náklady na opravy a nahrazování zcizeného majetku 
mnohem vyšší. Ti bezdomovci se tu chovají mnohem 
lépe než turisté...“ Vojtěch Měřička

ilustrační foto
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Dne 9. 4. 2022 se v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Kutné Hoře konalo udílení Řádů královny Elišky 
Přemyslovny. Tento prestižní Řád je určen pouze 
pro ženy, jež mají významné zásluhy za charita-
tivní a sociální činnosti, kulturní a společenskou 
činnost, či jiné významné podpory nebo hrdinské 
činy. V letošním, sedmém ročníku, jež moderoval 
Mistr Jan Přeučil, bylo uděleno čtrnáct Řádů. Jed-
nalo se o tyto výjimečné ženy, Barboru Loudovou, 
Boženu Špulákovou, Gabrielu Filippi, Hanu Marii 
Tomáškovou, Janu Měřičkovou, Jitku Molavco-
vou, MUDr. Marii Kyralovou, Kamilu Zikmundo-
vou, PhDr. Martu Foučkovou, Prof. RNDr. Annu 
Struneckou, BcA Taťánu Zemenovou, Jaroslavu 
Trajerovou, Mgr. Andreu Faltysovou a MUDr. 
Janu Kombercovou. Jejich skutky v oblasti chari-
ty, dobročinnosti, víry, společenské činnosti a po-
dobně jsme ocenili tak, aby jim připomínaly právě 
CTNOSTI, jež nosila zmíněná Eliška Přemyslovna. 

Proč, je udílen právě Řád královny Elišky Přemy-
slovny je zřejmé z níže uvedeného textu. Z ve-
řejných zdrojů se dá vyčíst, že Eliška se narodila 
roku 1292 a zemřela 1330, byla českou a polskou 
královnou a s manželem Janem Lucemburským 
měla sedm dětí, mezi nimi i Václava, budoucího 

českého krále a římského císaře Karla IV.  Byla po-
jítkem mezi dvěma dynastiemi, a to Přemyslovci a 
Lucemburky.  V historických textech, konkrétně v 
Zbraslavské kronice, jež byla postupně psána růz-
nými pisateli, zejména pak Petrem Žitavským, se 

její život přirovnává k životu Panny Marie. Také 
Kronika česká od Jana Marignoli uvádí Elišku 
Přemyslovnu jako ctihodnou a v nebi oslavenou. 
V kronice z první třetiny 16. století od Václava 
Hájka z Libočan se nejenže utvrzuje trvající po-
věst ctihodnosti královny, nýbrž již se výslovně 
uvádí, že to byla osoba CTNÁ, DOBROTIVÁ, 
MILOSRDNÁ, a dokonce píše, že byla SVATÁ 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA (ELIŠKA) PŘEMY-
SLOVNA. Tato kronika uvádí královnu jako 
„MUČEDNICI SRDCE“. Proč tedy udílíme Řády 
královny Elišky Přemyslovny je zřejmé. Chceme 
ocenit ty ženy, jež se něčím zajímavým přibli-
žují právě k odkazu Elišky Přemyslovny. Když 
hovoříme o ctnostech, jež jsou definovány slovy 
DOBROTIVOST, MILOSTRDENCTVÍ, STA-
TEČNOST, SPRAVEDLIVOST a jistě i dalšími 
ctnostmi, chceme tímto poukázat právě na ně. 

Na závěr se hodí jedna citace z Matoušova evan-
gelia:
„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a 
rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte 
si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je 
zloději nevykopávají a nekradou“ (Mat. 6, 19-20)
 Richard Andrle Sylor

Cestu do Oděsy jsme plánovali celkem 14 dní. Měli 
jsme informaci, že se tam nacházejí dvě malé těžce 
popálené děti. Cílem bylo je odvézt za prarodiči 
do Rumunska a do zdravotnického zařízení, kde se 
budou moci o ně dobře postarat. 
Dlouhá a nebezpečná cesta sebou nese plno 
úskalí, a tak bylo nutné vše naplánovat. Po-
měrně za krátkou dobu - 14 dní v době války je 
celkem krátká doba - bylo nutné sehnat zdravot-
nické vybavení pro posádku, pro přepravované 
klienty (roztoky, infusní soupravy apod.), do-
pravní prostředky a lidi odhodlané se pro tuto 
akci angažovat. Trochu jsem si v jistých chvílích 
připadal, jako v Pribáňově akci s Trabanty...
Nicméně jsme sehnali potřebné dopravní pro-
středky pro cestu. Z Prahy se letělo do Bukurešti  

(17. dubna 2022 v ranních hodinách) 
pravidelnou linkou. Po 3 hodinách ces-
ty jsme přesedli do aut a odcestovali do 
oblasti Tulcea. Měli jsme krátký čas na 
odpočinek a rychlý přesun do Oděsy. 
Čekalo na nás několik terénních auto-
mobilů, které nás dopravily (336 km) 
po nestřežených přímořských cestách do oblasti 
Oděsy. Zde jsme na smluveném místě převzali dvě 
těžce zraněné děti a rozhodli se pro rychlý přesun 
zpět na bezpečné území z důvodu, že oblast začala 
být bombardována a kolem nás se začali pohybo-
vat lidé, kteří přes mobilní telefony nejspíše hlásili 
místo kontaktu. Při návratu jsme měli problémy u 
města Maiaky, kde po našich vozech někdo střílel. 
Po 5 hodinách se nám podařilo vrátit zpět do místa 

odjezdu, předat děti do lékařské péče 
a rychle se vydat na cestu zpět. Do ČR 
jsem se vrátil 18. dubna ve večerních 
hodinách, nicméně jsem si přivezl 
SARS-CoV2 (dnes vyloučeno PCR tes-
tem), nejspíš trochu horší verzi, neboť 
v současné době mi není nijak moc 

dobře, ale i přesto se snažím pracovat dále. 
A proč tohle vše dělám? Někteří tvrdí, že jsem blá-
zen, když ve svém volném čase odjíždím do míst, 
kde se bojuje anebo se děje něco špatného, ale mě 
nebaví se válet na luxusních plážích, kupovat si 
drahá auta anebo peníze investovat do bytů apod. 
Dělám to proto, protože to dělat chci. Úsměv na 
tváři toho, kterému pomohu, je pro mě více než co-
koliv jiného.  Martin Janda

Udílení Řádů Elišky Přemyslovny

Cesta: Praha - Oděsa - Praha                             (17. 4. - 18. 4.2022)
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V letošním roce uplynulo 
100 let od smrti císaře 
a krále Karla I., jehož 
s početnou rodinou vítě-

zové I. světové války internovali na 
ostrov Madeira, kde 1. 4. 1922  v po-
měrně mladém věku zemřel.  
Mladý panovník neměl podíl na 
vzniku válečného konfliktu, na vlast-
ní oči viděl zblízka hrůznou reali-
tu války přímo na frontě v Srbsku, 
v Rusku i v Itálii. Také proto bylo 
jeho hlavním úkolem, od nástupu na 
trůn, sjednat mír, okamžitý a bezpod-
mínečný. Anatol France o něm tehdy 
napsal: „Císař Karel chtěl mír. Byl 
tak jediným vysoce postaveným mu-
žem, který v této válce zastával od-
povědnou pozici. Ale nikdo mu ne-
naslouchal. Císař Karel mír opravdu 
chtěl, a proto ho nenáviděli všichni.“ 
Město Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Modlitební liga císaře Kar-
la I. za mír mezi národy, ČR a další 
spoluorganizovali již po jednadvacáté 
velkou vzpomínkovou akci na našeho 
panovníka, Audienci u císaře Karla 
I., kterou svou přítomností podporu-
jí členové Habsbursko–Lotrinského 
domu. Delegace spolubratrů z našeho 
Řádu zde bývala v minulých letech 
často přítomna a nebylo tomu jinak 
i letos, kdy jsme se aktivně účastnili 

i slavnostní mše svaté u relikvie bl. 
císaře a krále Karla I. Rakouského. 
Dovoluji si vypůjčit slova pana Mi-
lana Dvořáka: „Vše, v čem nám bla-
hoslavený Karel Rakouský může jít 

příkladem   - úcta k životu, mír mezi 
národy, láska k bližním, ochrana ro-
diny jako posvátného svazku ženy 
a muže a společenství generací, soci-
ální sounáležitost a soucit s chudými, 

odvaha bránit právo a spravedlnost 
pro každého, síla dostát svým povin-
nostem - to je i dnes aktuální a bude 
vždycky má-li svět zůstat místem pro 
život.“ Milan V. Volf 

Audience u Karla I.

Když jsem byl 29. listopadu loňského roku 
v pražské katedrále u připomínky úmrtí Otce vlas-
ti, zněla od ambonu výtka: „Kde jste, mí rytíři?!“ 
Podobně by se mohl ptát i poslední český král…
Na brandýsko-staroboleslavskou akci „Audience 
u císaře Karla I.“ jezdívám od roku 2005. Zřejmě 
musely existovat i roky, kdy jsem se jí zúčastnit 
nemohl, avšak ty si nepamatuji. Letos, po pan-
demickém půstu, kdy bych řekl, že nejen formát 
akce byl menší, ale i návštěvnost že byla nižší, 
jsem probíhající události mohl vnímat pro mne 
jakoby novým způsobem, jinak než kdykoli před-
tím. Niterněji.
Možná mi k tomu dopomohly porůznu se ozývají-
cí hlasy, které vycházejí od těch, kteří  na události 
nahlížejí zrakem jim vymezeným. Pro jedny jde 
o pouhou vzpomínku na posledního suveréna za-
niklého světa a zašlých časů, na někoho, kdo ani 
nenosil českou korunu a jenž se neznalým nijak 
významně nepředvedl; pro druhé jde o den, kdy 
si staří kluci hrají na vojáčky v barevných kostý-
mech. Pro takové to je „šaškárna“.
Já zde však spatřuji spirituální dosah formující se 
ve dvou protínajících se rovinách kříže:
Předně zde vidím živoucí odkaz k pravzoru ide-
álního vladaře-člověka. To je ta vertikála. Karlův 

odkaz, který v Brandýse zakotvil. Není to 
pánbíčkářství a není to duchovní fetiš. 
Je to cesta, kterou nám blahoslavený 
Karel svým životem ukazuje: aby-
chom se snažili kráčet ve službě 
Pánu nám vlastním, autentickým 
způsobem, jak jen nejlépe mů-
žeme. Cesta, která i nás vybízí 
k tomu usilovat o mír mezi ná-
rody.
V rovině druhé, horizontální, pak 
sleduji prožívání ryzího kamarád-
ství, protože maně tuším, že přesně 
o tom to všechno „vojáčkování“ dnes 
ve skutečnosti je. Uvědomil jsem si 
to na příkladu laskavého dr. Milana 
Nováka, jeho rodiny a přátel v unifor-
mách, bez nichž by Audience nebyla.
Sám své spolubratry rád nazývám 
v dobrém kumpány, ale dosud jsem je nenazýval 
kamarády. Domnívám se, že v českém jazyce jsou 
pojmy „kamarád“ a „kumpán“, jež v sousedských 
jazycích znějí úplně podobně, poněkud devalvo-
vány. Musel jsem zapátrat po jejich původu. Slo-
vo „kamarád“ poukazuje na toho, s kým sdílím 
střechu nad hlavou a „kumpán“ zase na někoho, 

s kým se dělím o svůj chléb. Ty pojmy 
jsou jen novodobějším tvarem pojmu 

„druh ve zbrani“.  Alespoň tak to 
vnímám. Řekl bych, že odráže-
jí dobu přechodu od chladných 
zbraní ke zbraním palným. Jsou 
slovy označujícími osobu, kte-
rá třeba jediná je mi na blízku, 
když okolo mne na bojišti ob-
chází smrt; označují někoho, 

s kým mohu sdílet bezprostřední 
okamžiky, někoho, na koho bych 

se rád v těžké chvíli pozemsky spo-
lehl.

Ve společném setkávání se, v úctě k přá-
telům, kteří již nejsou mezi námi, najed-
nou vidím něco pěkně lidského, něco, 
co potřebujeme nezapomenout žít. Celá 
Audience tím pro mne získala úplně nový 

náboj a rozhodně radostně vyhlížím příští ročník. 
To říkám jako příslušník mezinárodního vojenské-
ho a špitálního, regulérního rytířského řádu. Při-
znáním se k účasti na Audienci se tak přiznávám 
k touze po naplňování ideálů křesťanského rytíř-
stva, k naší vlastní duchovní spiritualitě. Atavis et 
Armis! Zdeněk Bohdanecký

Ohlédnutí se za Audiencí u císaře Karla I. (21. 5. 2022)
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Společenství pomocníků řádu sv. Lazara Jeruza-
lemského opětovně podpořila několik křesťan-
ských sirotčinců ve válce se zmítající Sýrii. Projekt 
ADOPCE SYRIE www.adopcesyrie.cz si klade za 
cíl podporovat křesťanské děti v sirotčincích v Sý-
rii, které jsou často navázány na kláštery.  Projekt 
běží třetím rokem a za tuto dobu obdržely děti 
desítky tisíc liber na jejich živobytí, léky, jídlo 
a hygienické potřeby. Za tři roky existence pro-
jektu bylo adoptováno 42 dětí, jež jejich donáto-
ři (adoptivní rodiče) podpořily v jejich nelehkém 
životě.  V letošním roce bylo do Sýrie předáno 2x 
10.000 USD, tj. cca 480.000,- Kč, a to do těchto 
klášterů/sirotčinců. 

Klášter svatého Pavla v Damašku
Klášter sv. Bendlaimona
Klášter sv. Jiří  ERBÍN
Klášter sv. Marie v Sednayah
Klášter sv. Tekla Maloula

Nelehká situace v Sýrii, kdy během roku ztratila 
syrská libra až 50 % své hodnoty, kdy se výraz-
ně zdražily potraviny, jež se stávají spolu s léky 
v podstatě nedostupné, vede Syřany k „žebrotě“. 
Naše nezisková organizace se snaží alespoň trochu 
ulevit těmto křesťanským dětem tím, že jim dodá-
vá zdroje na nákup základních potřeb. 
,,Pro nás drobný obnos, pro ně velký dar“.   Děkuji.

 

Richard Andrle Sylor

Adopce Sýrie

Bible pro Ukrajince
Díky donaci mezinárodní misijní organizace se 
mi podařilo zajistit Bible pro potřeby ukrajin-
ských uprchlíků. Mám k dispozici 30 kompletních 
Biblí v tradičním ukrajinském překladu, 5 Biblí 
s Novým Zákonem v ruštině (mnozí příchozí jsou 
ruskojazyční), 20 zpracování biblických příběhů 
v ukrajinštině pro děti (dvě varianty po deseti ku-
sech) a také několik biblí v češtině pro Ukrajince, 
kteří se učí česky a uvítali by Písmo v češtině. 
Pokud byste měli o nějaké výtisky zájem, prosím, 
dejte určitě vědět. K dispozici jsou samozřejmě 
zdarma a mám je u sebe v Praze. Ozvěte se klidně 
i v případech, že jste už použili vydání od Biblionu 
(Bible 21). To totiž není v ukrajinštině, jedná se 
o český text transliterovaný do ukrajinské azbuky. 
Bude-li větší poptávka, pokusím se výtisků zajistit 
víc.  Lukáš M. Vytlačil

Výstava v Tovačově
První sobotu v měsíci dubnu se konala na zámku 
v Tovačově vernisáž výstavy obrazů naší spoluses-
try Zdeňky Josefiny Trnečkové. Akce byla zaháje-
na bohoslužbou slova, kterou vedl náš spolubratr 
Vojtěch Měřička, ChLJ. Výstava potrvá až do kon-
ce zámecké sezóny. Budete-li mít tedy cestu kolem 
Tovačova, určitě se do zámku podívejte!
 Vojtěch Měřička

Dar boromejkám
S pomocí potřebným máme již své zkušenosti. Dle 
přísnějšího Starého zákona bychom neměli obda-
rovávat hříšníky (Tob 4, 16-18), ale dle mírnějšího 
Nového zákona máme dávat přednost těm, kdo pa-
tří do rodiny víry (Gal 6, 10). Řešíme to podobně 
a letos jsme s manželkou dali přednost boromej-
kám. Před lety jí tam dobře vyléčili zlomenou nohu. 
V covidové době byli pacienti bez návštěv. Boro-
mejky jim tento čas zpestřily drobnými dárky a my 
jsme se přidali. Na základě rad a zkušeností jsme 
jim po předběžné dohodě dodali křížovky, sudoku, 
omalovánky, tři soubory her se sto padesáti růz-
nými hrami. Dále voňavá mýdla pro ženy a holicí 
pěny pro muže.   Petr Jílek
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