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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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Řádové setkání v Londýně
Poslední zářijový den letošního roku 
se uskutečnilo dlouho plánované me-
zinárodní setkání členů našeho Řádu 
s jedním naším význačným spolubrat-
rem. Nebyl jím nikdo jiný než starosta 
londýnské City The Rt. Hon. the Lord 
Mayor Vincent Keaven. Spolubratr 
Keaven dává nám všem příklad toho, 
jak by každý lazarián měl přispívat 
řádovému dílu i upevňování našeho 
společenství podle svých aktuálních 
možností. Ze své pozice se hodně za-
sloužil o podporu charitativních 
aktivit Velkopřevorství Anglie a Wale-
su.  Na závěr svého jednoročního 
funkčního období uspořádal slav-
nostní oběd ve své oficiální rezidenci 
Mansion House pro navázání dalších 
mezinárodních vazeb mezi svými spo-
lusetrami a spolubratry.
Přítomnost velmistra a nádherné 
prostředí palladiánské Egyptian Hall 
dodalo tomuto setkání více než 150 la-
zariánů z celého světa patřičný repre-
zentativní rámec. Chev. Keaven sdílel 
své zkušenosti starosty londýnské 
City jak v radostné době diamantové-

ho výročí, tak i smutném čase úmrtí 
britské královny a nástupu nového 
panovníka, při kterých hrál důležitou, 
i když jen ceremoniální roli. Projevil 
svou velkou přízeň našemu společné-
mu dílu a podtrhl jeho význam a neu-
stálý růst. J. E. Velmistr poděkoval za 
jedinečnou příležitost setkat se v tam 
exkluzivním společenském rámci, 
ocenil přítomnost představitelů řady 
jurisdikcí a vyzdvihl důležitost mezi-
národního a ekumenického rozměru 
našeho řádu. Při odchodu z akce jsme 
se měli příležitost s J. E. Velmistrem 
krátce pozdravit a připomenout mu 
naše přání přivítat jej při nejbližší 
příležitosti v našem velkobailiviku.
Pro všechny účastníky slavnostního 
oběda bylo toto autentické zakoušení 
internacionality a vznešenosti našeho 
společenství velkou posilou, kterou si 
odnášejí do svých jurisdikcí. Zároveň 
bylo cennou připomínkou skutečnosti, 
že být v našem Řádu je osobní čest 
a vyznamenání.

 Filip Dostál
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Investitura ve slovenské Staré Lubovni

Investitura v Budapešti

V sobotu 3. září 2022 jsme se zúčastnili investi-
tury na Slovensku. Investitura se konala na hradě 
Stará Ľubovňa, který leží cca 50 km severový-
chodně od Popradu. Hrad vlastnil mezi léty 1883 
až 1945 polský hrabě Jan Zamoyski, který byl 
členem našeho Řádu. Slovenská jurisdikce má na 
hradě kancelář a je zde vystavena také řádová uni-
forma hraběte Zamoyského.

Investitury se za Velkobailivik České republiky 
zúčastnili: velkobailiv J. E. Ing. Ondřej Farka, 
KCLJ, s chotí, vicemaršál Mgr. Petr Kunsch,  
KLJ-J, s chotí MUDr. Andreou Kunschovou,  
OLJ, a spolubratr J. E. Petr Jílek, GCLJ. 
Investituru celebroval Mons. Andrej Imrich, eme-
ritní biskup. Hosty Investitury byl velmistr Řádu 
sv. Václava, J. E. Milan Rýdlo z Nayenperka  

s doprovodem, dále J. E. Pawel Skowronek,  
velkopřevor našeho Řádu v Polsku s doprovo- 
dem.
Po investituře pokračoval společenský program 
v prostorech hradu Stará Ľubovňa a následně 
v místní salaši u Franka.
 Ondřej Farka, 
 Petr Jílek

V pátek 16. září 2022 jsme se zúčastnili řádové in-
vestitury v Budapešti. 
Investitury se za Velkobailivik České republiky 
zúčastnili: velkopřevor J. E. PhDr. Ludvík Bel-
credi, GCLJ-J s chotí a velkobailiv J. E. Ing. Ond-
řej Farka, KCLJ s chotí.
Investituru celebroval Dr. Lajos Varg, pomocný 

biskup z Vácu, Maďarsko, titulární biskup Sicca 
Veneria.
V rámci investitury se nám dostalo cti povýšit vr-
cholné představitele maďarské jurisdikce do hod-
nosti KCLJ. Velkopřevor PhDr. Ludvík Belcredi 
povyšoval spolubratra Kulcsára Béla do hodnosti 
KCLJ. Velkobailiv Ing. Ondřej Farka povyšoval 

do hodnosti KCLJ velkopřevora maďarské juris-
dikce Dr. Sándora Pelleka, MD, PhD.
Po investituře se konala galavečeře s bohatým do-
provodným programem ve Stefánia Palace, repre-
zentativních prostorech maďarské armády. 

 Ondřej Farka

5. srpna tohoto roku oslavil své 80. narozeniny náš emeritní velkobailiv J. E. profesor PhDr.       Aleš Bluma, GCLJ. 
Srdečně blahopřejeme a vyprošujeme mu Boží požehnání, pevné zdraví a dary svatého Ducha. K jeho životopisu se 
podrobněji vrátíme v dalším čísle.   Redakce
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Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc, KCLJ, 
je lékař, vysokoškolský pedagog, evan-
gelický duchovní, spisovatel, nakladatel 
a poutník. Osobnost renesančního rozměru. 
25. října slaví své osmdesáté narozeniny. 

Narodil se v Praze. Maturoval v roce 1960, 
poté vystudoval Fakultu všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 

1966 působil jako lékař, měl pestrou praxi na růz-
ných pracovištích. Vzhledem k angažmá k církvi 
byl opakovaně donucen ke změně místa (v letech 
1966–1976 byl sekundárním lékařem-internistou 
v různých lázeňských a nemocničních zařízeních, 
od roku 1976 pracoval na pneumologické klinice 
v Praze). Během komunistického režimu úzce spo-
lupracoval s disentem jak církevním, tak politic-
kým. Proto až po změně režimu v roce 1991 dosáhl 
hodnosti kandidáta věd. Docentem se stal v roce 
1993. Habilitoval prací Elektrokardiografická dia-
gnóza chronického cor pulmonale. Do roku 2009 
přednášel vnitřní lékařství na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zvláště 
dýchacími funkcemi, plicními nemocemi a vztahy 
mezi plícemi a srdcem. Zároveň působí také na 
Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogic-
ké a teologické v Praze a jako externí učitel v ba-

kalářském studiu na Evangelické teologické fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1990 byl 
také členem Centrální etické komise Ministerstva 
zdravotnictví České republiky.

Byl a je různě činný v Českobratrské církvi evan-
gelické, od roku 1970 jako redaktor církevních tis-
kovin (např. časopisu Český bratr), pak ve vedení 
mládeže, od roku 1983 ordinovaný presbyter (or-
dinován byl 20. února 1983 v Dejvicích). Od roku 
1990 byl seniorátním kurátorem pražského senio-
rátu ČCE, v letech 1991–1997 synodním kurátorem.
V letech 1992–2002 byl členem Rady Českého 
rozhlasu (1992–1997 její předseda), v letech 1998–
2002 členem koordinační rady Česko-německého 
diskusního fóra. V letech 2005–2006 působil jako 
předseda správní rady Hospice Štrasburk v Praze.
Ve svém nakladatelství vydal od roku 1995 zatím na 
70 titulů.
V letech 1991–1996 putoval po etapách z Prahy do 
Santiaga de Compostela a napsal o tom dvousvaz-
kovou knihu Ultreia. V letech 2005–2009 opět po 
etapách došel do Assisi a Říma.
Docent Susa je i znalcem piva a historie českých 
pivovarů. Asi všichni máme v paměti televizní se-
riál Pivní putování. 
V roce 1994 byl na investituře ve Slavkově u Brna 
přijat do našeho Řádu. V posledních letech se sice 
pravidelně nezúčastňuje řádových akcí, ale stále je 
s naším Řádem v plném společenství.
Zdeňku, přijmi naše blahopřání. Ať Ti Bůh nadále 
žehná a provází Tě na Tvé pouti. Vladimír Němec

Životní jubileum docenta Zdeňka Susy

Svatojánská pouť v Potštejně

Kolikáté opakování se stává tradicí? Toť otázka, 
která mě napadla, když jsem si myslel, že se na 
letošní Svatojánskou pouť nikdo z Královehradec-
ké komendy nedostaví. Z pochybností mě vyvedly 
zdvořilé dotazy na naši letošní účast od potštejn-
sko-vambereckých farníků i dotazy pana faráře  
P. Pawla Nowatkowského, správce farnosti Vam-
berk, Potštejn, Rybná nad Zdobnicí, Záchlumí. 
Padlo tudíž rozhodnutí, že tradice by se porušo-
vat neměly.  Proto jsme i letos v ranních hodinách 
stoupali se spolubratrem Bohdaneckým hradním 
kopcem od jednoho zastavení křížové cesty ke 
druhému a s modlitbami na rtech vnímali krásu 
probouzející se přírody nad spícím městečkem 
rozkládajícím se podél šumných břehů řeky Orlice. 
Tak, jak jsme nabírali výškové metry, tak se zpěv 
ptactva zesiloval a na procesí se nabalovali opoz-
dilci, až se z hloučku asi deseti účastníků stala na 
hradním nádvoří úctyhodná skupina přibližně asi 
čtyřiceti věřících.  Poutní ranní mše proběhla v ba-
rokní kapli sv. Jana Nepomuckého na nádvoří hra-
du Potštejn. Kaple byla vystavěna na torzu hradní 
věže a v minulosti byla označována jako kaple sva-
tých schodů. Pater Pawel Nowatkovski vzpomněl 
na zesnulé, kteří s námi na poutní mši v minulosti 
pravidelně chodili, na zakládajícího člena „Děd-
kostavu“ - party nadšenců, kteří opravovali ruiny 
hradu a na naši spolusestru, dámu Řádu, Janu Lo-
renz. Po mši jsme sestoupili do městečka, kde jsme 
se shledali s dalšími členy Řádu (cfr. Vambera, cfr. 
Novák, cfr. Hošek), kteří se dostavili na hlavní 

poutní mši v kostele sv. Vavřince. Světská část Po-
tštejnské pouti se svými atrakcemi, ulicemi plnými 
stánkařů a návštěvníků, byla již v plném prou-
du, a tak vstup do chrámu Páně byl velmi úlevný. 
Hlavní poutní mši letos celebroval též správce far-
nosti P. Pawel Nowatkovski, jenž naše řádové po-
selstvo vždy v úvodu mše nezapomíná přivítat. Ve 
svém kázání vzpomenul mravní imperativ sv. Jana 
Nepomuckého, jenž je nám příkladem i dnes v tak 

těžké době, jakou nyní prožíváme a která nás čeká. 
Taktéž znovu vzpomenul zesnulé členy Řádu, přá-
tele a farníky, což nám jen potvrzuje, jaké úcty náš 
Řád ve farnosti požívá. Po mši jsme se spolubratry 
a jejich rodinnými příslušníky navštívili zámeckou 
kavárnu rodiny Nováčkovy, kde jsme zavzpomína-
li na naše přátele, kteří navštěvovali tato milá místa 
s námi, a pohovořili o budoucnosti naší komendy 
v letošním roce.  Milan V. Volf
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„V důsledku atentátu na zastupujícího 
říšského protektora SS-obergruppen-
führera Heydricha se ustanovuje toto:

Článek I.
Na podkladě paragrafu nařízení říšského 
protektora v Čechách a na Moravě o vyhlá-
šení civilního výjimečného stavu ze dne 
27. září 1941 se s okamžitou účinností 
vyhlašuje civilní výjimečný stav nad celým 
protektorátem Čechy a Morava.
Článek II.
Na podkladě paragrafu 2 výše uvedeného 
nařízení nařizuji: Kdo osoby, které měly 
účast na spáchání atentátu, přechovává 
anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje 
vědomost o jejich osobě nebo o jejich po- 
bytu neučiní žádné oznámení, bude 
zastřelen se svou rodinou.
Článek III.
Tento výnos nabývá platnosti oznámením 
v rozhlase.

V Praze 27. května 1942
 Říšský protektor v Čechách a na Moravě 
v zastoupení: K. H. Frank“

Byla květnová středa. Ampliony veřejného 
rozhlasu po celém území tehdejšího Pro-
tektorátu Čechy a Moravy, stejně jako 

reproduktory radiopřijímačů v ozvěně opakovaly 
předzvěst nelítostné pomsty. Týž den, ve středu 
dopoledne, v 10.36 hodin, se událo něco nevída-
ného. Národ „podlidí“ se nepoddal barbarským 
utlačovatelům a rozhodl se utnout hlavu sani na-
cistické zvůle. Českoslovenští vojáci vysazeni 
na naše území z rozkazu exilové československé 
vlády vykonali rozkaz fyzické likvidace „Pražské-
ho kata“. Mladí vojáci bez váhání rozkaz splnili. 
Všichni bez výjimky se k plnění svých úkolů při-
hlásili dobrovolně, všichni si byli dopředu vědomi 
toho, že se to může být cesta bez zpáteční jízdenky, 
ale mládí, síla a odhodlání jim dávalo naději v dob-
rý konec; všichni do jednoho zemřeli.
Nic z toho nebylo běžným občanům protektorátu 
známo. Dozvěděli, že někdo zaútočil na Heydri-
cha, nacisté jsou zuřivostí bez sebe a volají po krvi. 
Po krvi českého národa. Protektorátní tisk i rozhlas 
odsuzovali čin „teroristů“ a opakoval lži o bezvý-
hradné poslušnosti českého národa Říši. Všudypří-
tomný strach zahalil celou naši zem. Článek II. sli-
boval smrt nejen těm, kteří by se odvážili pomoci 
odvážným vojákům a členům odboje, ale i celým 
jejich rodinám. Ženám, dětem, starcům. Nelid-
skost, podlost a krutost toho nařízení měla zaručit, 
že strach před smrtí a obavy o osud blízkých zajistí 
kolaboraci, a pokud ne přímou, tedy alespoň bez-
výhradnou poslušnost, ovzduší nedůvěry, vzájem-
ného podezírání a zoufalství.
Stejně jako předtím Heydrich se v tomto i Frank, 
který ihned využil nastalé situace ve svůj pro-
spěch, mýlili. Ne všichni se poddali. Předním 
z těch statečných nepoddajných byl předseda rady 
starších pravoslavné církevní obce Jan Sonnevend. 

Jeho jméno, zdá se, v povědomí veřejnosti pomalu 
bledne, což je smutné. Náš národ nemá tolik hrdi-
nů, aby jimi mohl plýtvat. 
Jan Sonnevend se narodil na vyškovsku na svátek 

Narození Páně roku 1880. Aktivně se podílel na 
vzniku pravoslavné obce v Brně, výstavbě chrámu 
sv. Václava pod vrchem Špilberkem a organizaci 
tamního pěveckého sboru. Jednomyslně byl zvo-
len členem rady starších a pilně pracoval na roz-
květu obce.
V roce 1938 se pak s rodinou stěhuje do Prahy, 
kde pokračuje ve své práci pro pravoslavnou cír-
kev a také se stává předsedajícím rady starších 
v církevní obci při katedrálním chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje. Stejně jako většina Čechoslováků vel-
mi těžce nese okupaci a potupu národa zřízením 
Protektorátu Čechy a Morava. Nevzdává se však 
a stává se aktivním a nebojácným členem neko-
munistického odboje. Již před likvidací Heydricha, 
od počátku roku 1942, spolupracuje na ukrývání 
našich vojáků vysazených na území jejich domo-
viny, která se pro ně mezitím stala nepřátelským 
územím. I když se po Heydrichově příchodu na 
Pražský hrad stává odbojová činnost každodenní 
hrou se smrtí a většina odbojových organizací je 
rozvrácena, nepolevuje ve svém statečném konání. 
Není tedy překvapením, že se po dohodě s kap-
lanem katedrálního chrámu ThDr. Vladimírem 
Petřkem urychleně organizuje odvážná po-
moc. Následně byl informován i děkan chrámu  

Velký čin malé církve – 80 let od operace Antropoid 
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Dne 8. června 2022 jsme si připomenuli 20. vý-
ročí vzniku první mimopražské komendy, která 
byla ustavena v Plzni. Tehdy komenda vznikla pod 
názvem Západočeská komenda Českého velkobai-
liviku a tento název byl platný dva roky. Poté se 
komenda přejmenovala na Plzeňskou.
Zakládající členové, kterými se stali Pavel Lang, 
Josef Finta, Josef Václav Karbus a několik dalších, 
byli přijati do Vojenského a špitálního řádu sv. La-
zara Jeruzalémského na investituře v Plzni.
První velitelem komendy byl ustanoven Mgr. Vác-
lav Voříšek, KCLJ, který tuto funkci vykonává do-

sud. Někteří členové už nejsou bohužel mezi námi, 
neboť zemřeli, a někteří se přestěhovali z Plzně do 
jiných částí republiky, a tudíž se nemohou na čin-
nosti naší komendy podílet.
Krátký výčet činnosti Plzeňské komendy blahosla-
veného. Gerarda doplnili všichni přítomní svými 
vlastními poznatky za dvacetileté období. Zdravice 
Velké rady a přímé vyprávění všech zúčastněných 
o uplynulých letech činnosti komendy připomně-
lo, že celé období naší činnosti přineslo mnoho 
pozitivního a všechny nás pozitivně naladilo do  
dalších let.             Kamil Kuna

20 let Plzeňské komendy 

Václav Čikl a kostelník Václav Ornest. Jejich 
mravní a morální zásady jim nedovolují odepřít 
pomoci. Stalo se tedy, že již druhý den po vyhlá-
šení stanného práva přichází do úkrytu v kryp-
tě chrámu první československý voják Jaroslav 
Švarc. Poslední pak přibyl 1. 6. 1942 Josef Gabčík. 
Parašutisté jsou tedy v relativním bezpečí. Mimo 
kryptu se stupňuje nacistický teror, denně jsou 
čteny seznamy popravených; bezprecedentní bes-
tialita okupantů je demonstrována vyhlazením celé 
středočeské obce Lidice dne 10. 6. 1942.
Po zradě Karla Čurdy, jednoho z vojáků, pak na-
stává 18. 6. 1942 nerovný boj v prostoře chrámu, 
sedm hodin odolávají mnohonásobné přesile. Ni-
kdo z vojáků se nevzdal, nikdo neprosil o milost, 

tři z nich potkává jejich osud v chrámové lodi, ži-
vot dalších čtyř vyhasíná v pohřební kryptě posled-
ní kulkou, kterou si schovali pro sebe, aby nepadli 
do rukou rozběsněných nacistů.
Parašutisté jsou mrtvi, ale tragédie naší církve 
právě začíná. Nacisté touží po exemplárním aktu 
svrchovanosti. Hledali obětního beránka a našli 
jej v osobách vladyky Gorazda, otců Vladimí-
ra a Václava, bratra Jana a desítek dalších. Náš 
vladyka, duchovní otcové, bratři a sestry byli 
pozatýkáni, podrobeni bestiálnímu mučení a ve 
veřejném soudním procesu odsouzeni k smrti. 
Odůvodnění rozsudku bylo následující: „Za ukrý-
vání vrahů SS-Obergruppenfuhrera R. Heydricha 
a dalších pěti padákových agentů.“ Rozsudek vy-

slechli klidně. Žádný ze čtyř odsouzených nežádal  
o milost. 
Vladyka Gorazd, bratr Jan Sonnevend a otec Vác-
lav Čikl byli zastřeleni na Kobyliském popravišti 
dne 4. 9. 1942 v 14.35 hodin. Následujícího dne ve 
12.00 hodin i otec Vladimír Petřek.
To, že s klidem a odevzdáním přijali smrt zřejmě 
rozzuřilo nacisty, a tak německou propagandou ří-
zený tisk vláčí naše mučedníky stránkami novin 
a vykresluje je jako podlé, cynické a úskočné zrůdy. 
Pravoslavná církev v českých zemích pod jurisdik-
cí je zakázána, majetek zabaven, kněží pozatýkáni 
a posláni na nucené práce, dvanáct představitelů pra-
voslavné církevní obce v Praze 2 bylo popraveno, 
rodinní příslušníci těch, kteří pomáhali odbojářům 
a jakkoli se aktivně podíleli na pomoci našim vo-
jákům byli odesláni do koncentračních táborů a ná-
sledně povražděni. Jestliže hybateli likvidace kata 
českého národa byla exilová československá vláda 
a vykonavateli českoslovenští vojáci, pak záštitou 
a tím, kdo přinesl nejvyšší oběť, byla naše církev.
Rehabilitace se našim mučedníkům dostává až po 
osvobození. Dne 20. 10. 1945 je všem čtyřem po-
praveným na Kobyliském popravišti propůjčen in 
memoriam Československý válečný kříž. Jejich 
jména byla očištěna a národ se dověděl o jejich bez-
příkladném hrdinství v nejtěžší době našeho národa.
V srdcích pravoslavných věřících však nejsou pou-
ze hrdiny národního odboje, ale mučedníci Kris-
tovi, kteří plní slova evangelia bez výhrad a v pl-
nosti. Jsou tedy vpravdě svatými novomučedníky. 
Vladyka Gorazd byl oficiálně kanonizován v roce 
1987 a Otcové Vladimír, Václav, bratr Jan a jejich 
druhové pak roku 2020.  Jan Beránek

Velký čin malé církve – 80 let od operace Antropoid 

Členové Plzeňské komendy se na svém jour-fixu 
dne 20. září 2022 sešli nejenom kvůli řádovým
záležitostem, ale také pro významné životní jubi-
leum (70 let)  herolda Vojenského a 
špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského České-
ho velkobailiviku Chev. Antonína Urbánka, KLJ.
Spolubratr Urbánek patří k zakládajícím členům 
Plzeňské komendy a celé období 20 let aktivně 
pracuje v našem Řádu. Zúčastnil se řady inves-

titur Českého velkobailiviku, podílel se radou 
a pomocí ostatním členům OSLJ v oblasti heral-
diky a genealogie. Jako člen Plzeňské komendy je 
aktivní nejen ve špitální činnosti, ale i v pomoci 
v řádových aktivitách (např. sběr šatstva, sběr 
brýlí pro Afriku) atd.
Spolubratr Antonín Urbánek je stále aktivní a věří- 
me, že i v dalších letech bude patřit k oporám 
Plzeňské komendy OSLJ. Kamil Kuna

Životní jubileum našeho spolubratra Antonína Urbánka
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Na pozvání ochranovského sboru Jednoty bratrské 
(Ochranovský seniorát ČCE) v Rovensku pod Tros-
kami se o víkendu 23. a 24. července 2022 uskuteč-
nily dvě charitativní akce pod korouhví Lazariánské 
pomocné služby. V sobotu proběhl v prostorách 
sborového domu benefiční koncert, jehož výtěžek 
byl doplněn sbírkou při nedělní bohoslužbě, jíž jsem 
měl tu čest se zúčastnit jako hostující kazatel. Celý 
výtěžek byl na přání organizátorů věnován na pod-
poru činnosti centra Locika, jež se zabývá prevencí 
násilí v rodinách a v letošním mimo jiné připravilo 
také například materiály týkající se komu-
nikace s dětmi o válečných událostech. Pro 
potřeby sboru jsme dále předali zásilku bib-
lí v ukrajinštině pro děti i pro dospělé. Obě 
akce doprovázel velmi živý zájem o činnost 
LPS a Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, stej-
ně jako o moji domovskou Starokatolickou 
církev v ČR. Velké poděkování za organizaci 
celého víkendového programu patří Matou-
ši Jaluškovi, kolegovi z Akademie věd ČR, 
a Haně Jaluškové, farářce rovenského ochra-
novského sboru.

Kázání pro bohoslužbu v Rovensku 
pod Troskami 24. července 2022
 Lukáš 10, 25 - 37
Příběh o milosrdném Samaritánovi je podo-
benstvím, které je známé a často zpracová-
vané. Zároveň je jedním ze střípků mozaiky, 
která nám Ježíše ukazuje nejen jako Božího 
Syna, ale také jako člověka. Člověka, který 
má nějaké poslání, s nímž naráží na neocho-
tu či nepochopení svého okolí a dokáže se 
z toho nějak poučit a změnit svůj přístup. Při 
setkáváních se Samařany i s jinými národy 
se Ježíš totiž neprojevuje vždy jako Bůh, od 
něhož bychom čekali neomylnost, ale odmítá 
je se stejným despektem, jaký k nim chova-
la tehdejší židovská, Hospodinem vyvolená 
společnost. Pod tíhou neporozumění a odmítání 
ze strany mnohých Židů, ale určitě i pod dojmem 
hluboké víry těch ostatních však doširoka otevírá 
náruč božího milosrdenství nejen pro vyvolený ná-
rod, ale pro všechny s upřímnou vírou. I my tedy 
vlastně za možnost žít naději tohoto milosrdenství 
vděčíme mimo jiné i Samařanům, kteří dokázali 
hloubkou své víry obměkčit Ježíšova tvrdá slova 
odmítnutí.
Ten dnešní příběh začíná jednoduchou otázkou. 
Co mám dělat, abych dostal život věčný? Tuto 
otázku si možná někdy pokládáme i my a rozhodně 
si ji ve vší vážnosti pokládali i mnozí reformátoři 
církve, jako třeba Mistr Jan Hus či Martin Lu-
ther. Ježíšovi ji však nepokládá někdo, kdo by ne-
měl v odpovědi jasno. Tedy aspoň zdánlivě jasno. 
Jak čteme, otázku mu položil znalec Zákona, tedy 
farizej, aby ho dostal do úzkých. Farizeové totiž 
velmi dobře znali všechna přikázání a usilováním 
o jejich dokonalé praktikování se prezentovali jako 
ideální příklady židovské náboženské praxe. Ano, 
rebe, vím, že mám milovat Boha a taky bližního 
svého jako sám sebe. Ale kdo to je, ten bližní? Na 
to Ježíš odpovídá podobenstvím o člověku, který 

byl okraden a zbit. A zatímco ležel zraněný u cesty, 
minuli ho kněz a levita, aniž by mu poskytli pomoc. 
Ježíš tu záměrně farizeovi staví před oči pokrytec-
tví „lepší společnosti“, protože kněz i levita byli 
zástupci vyšších společenských vrstev. A co víc! 
Tím, kdo zraněnému skutečně pomůže, není vůbec 
žádný pravověrný Žid, ale nějaký zatracený chlá-
pek ze Samaří! Když se na to podíváme takto, tak 
se možná docela úspěšně Ježíšovi podařilo farizeje 
urazit. Obyvatelé Samaří se totiž z pohledu tehdej-
ších Židů odchýlili od správné cesty a udržovali 

chybnou náboženskou praxi, což samozřejmě Sa-
marským na oblíbenosti nijak nepřidávalo. Přes-
to právě muž ze Samaří je tu uveden jako příklad 
toho, kdo miluje svého bližního. V danou chvíli 
vůbec nezkoumá, jestli zraněného zná, jestli ještě 
v okolí nejsou násilníci, nebo jestli se s ním vůbec 
má nějak zabývat. Vidí člověka, který potřebuje 
pomoc. Tady a teď. Ošetřil ho, dovezl do bezpečí, 
a dokonce ještě hostinskému zaplatil, aby se o něj 
postaral i dál, jak bude potřeba. Někdo s chybnou 
náboženskou praxí, kdo v očích farizeů nemá nijak 
vysokou hodnotu, je právě tím jediným z uvedené 
trojice cestujících, kdo v popsané situaci naplní 
lásku k bližnímu okamžitě a bezvýhradně.
Zkusme si trochu pozměnit reálie a přenést se do 
aktuálnější situace. Je nedělní ráno a míříte na 
bohoslužbu třeba na pražský Petřín. Kvůli přepl-
něné lanovce se vydáváte jednou z bočních cest 
z Újezda serpentinami nahoru. Je letní horko 
a v prudkém kopci vnímáte každý stín, který po-
tkáte. V jedné z křižovatek uvidíte na cestě nějakou 
černou hromadu, pár desítek metrů od vás a stej-
ných pár desítek metrů od místa, kde potřebujete 
zahnout. Ta hromada najednou začne vydávat ně-

jaká nesouvislá sdělení. Tak a teď co? Co se mohlo 
stát? Udělalo se někomu špatně? Je to nějaký sjetý 
narkoman? Přece ho nemůžete jen tak nechat le-
žet, když může potřebovat lékařskou pomoc. Ale na 
druhou stranu, nemůže vám nějak ublížit? Nevíte, 
jestli nemá zbraň, jestli nebude nějak agresivní. 
Podobné otázky vám ve zkratce prolétají hlavou, 
ale přiblížíte se a z blízka už vidíte dívku, celou špi-
navou, jak se válí na zemi. „Nepotřebujete nějak 
pomoci?“ „Ne, všechno je v pohodě. Vážně, díky.“ 
A z dalších útržků, které už zase nepatří vám, vy-

rozumíte, že dáma přebrala a že za to může 
kdosi s nereprodukovatelnými označeními. 
Přesně tahle situace se mi stala asi před ro-
kem, když jsem šel na bohoslužbu do svého 
domovského kostela sv. Vavřince na Petříně. 
Že bych si připadal nějak ušlechtile, jak na 
nás může působit Samařan z dnešního čtení? 
To tedy vůbec ne. Dodnes si pamatuji na tu 
nejistotu a nervozitu, stejně jako na úlevu 
z toho, když se situace slečny nějak vyjas-
nila. Hlavou už jsem byl na Petříně, vlastně 
jsem si ani nechtěl nechat „kazit“ naladění 
na sváteční den. Právě tohle někdy i nepří-
jemné vybočení z našeho osobního komfortu 
je ale právě tím, co má Ježíš na mysli. Je-
-li nám někdo opravdu blízký, pak ho přece 
nenecháme v problémech, pokud by v nich 
mohl být. Snažíme se mu pomoci, i když to 
nemusí vyjít a nezřídka to taky nevyjde.
Asi každý z nás by si přál být na takové si-
tuace nějak připravený. Často to ale dost 
dobře nejde, protože se nečekaně ocitáme 
v situacích, které vyžadují rychlé rozhodnutí 
a akci. Právě takové momenty, které pro nás 
mohou být i emočně vypjaté a z mnoha dů-
vodů nepříjemné, jsou ale takovým lakmu-
sovým papírkem praxe naší víry. Ne proto, 
abychom si mohli připadat nějak lepší, že 
dokážeme bez mrknutí oka jednat křesťan-

sky správně. Asi se mnou budete souhlasit, že si 
často v podobných situacích nijak hrdinsky nepři-
padáme, naopak se někdy za sebe můžeme i sty-
dět kvůli těm pochybám a strachu. Z pohledu naší 
osobní duchovní praxe ale výsledek není vlastně 
nijak důležitý, protože ten stejně bude záviset jen 
na Kristu. Podstatná je cesta. Proces, který na 
nás každý den působí, staví nás do nejrůznějších 
situací a může nám pomáhat k dalšímu rozvoji. To 
stejné je vlastně žitá víra. Pomáhat proto, že je to 
potřebné, nikoliv pro nějakou zásluhovost nebo 
pro „hustou“ image.

Na konci času nám Kristus vydá počet přesně 
z těch chvil, kdy jsme kolikrát na sebe vlastně ani 
nijak moc hrdí nebyli, nebo které jsme ani nevní-
mali jako nějak podstatné. Milosrdný Samařan 
v tom pro nás může být krásný příklad toho, že je 
potřeba chodit jak s otevřenýma očima, tak i s ote-
vřeným srdcem. Právě tak se totiž můžeme stávat 
prodlouženou rukou Ježíšova milosrdenství, která 
i úplnou drobností a možná i nevědomky pomůže 
někde, kde je to zrovna potřeba.
Amen! Lukáš M. Vytlačil

Lazariánský kříž v Rovensku pod Troskami
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Po celém světě působí desítky a snad i stovky organi-
zací označujících se jako rytířský řád. Svým názvem 
evokují středověký původ a vytváří tím dojem organi-
zací velmi starých, možná i zastaralých, reliktů minu-
losti, vykopávek... Proto se pro mnoho dnešních křes-
ťanů i postkřesťanů po načtení této nálepky stávají 
institucemi nezajímavými, možná bizarními, někdy 
i podezřelými. Naopak pro menšinu současníků má 
právě jejich starobylost neodolatelnou přitažlivost, 
pro mnohé z nich je i primárním důvodem udržování 
jejich existence. 

Autentická starobylost – výsada nemnohých 
rytířských řádů
Většina rytířských řádů proklamuje, že svou existen-
ci, alespoň co se týče svého raison d’être, odvozuje 
od vrcholně a pozdně středověkých struktur – his-
torických rytířských řádů, převážně církevních nebo 
panovnických. Proto jen panovníci (nejlépe skutečně 
vládnoucí, hodí se však i pretendenti) včetně papeže 
mohou svým uznáním poskytnout rytířskému řádu 
punc autentické starobylosti. Státní sekretariát Sva-
tého stolce se jako kompetentní autorita veřejně vy-
jadřoval k otázce katolických duchovních rytířských 
řádů (v letech 1923, 1935, 1952, 1970, 1976, 1995, 
2002 a 2004). Poslední z těchto vyjádření vydal va-
tikánský státní sekretariát 16. října 2012 a konstato-
val, že „… Svatý stolec uznává a zaručuje pouze dvě 
instituce rytířských řádů: Suverénní vojenský hospi-
tální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě 
(neboli Suverénní řád maltézských rytířů) a Rytířský 
řád Božího hrobu jeruzalémského (Ordo Equestris 
Sancti Sepulcri Hierosolymitani) a nechystá v této 
oblasti žádné změny. Všechny ostatní řády, ať už no-
vodobého původu nebo středověké instituce, Svatý 
stolec neuznává. Svatý stolec navíc neručí za jejich 
historickou ani právní legitimitu, za jejich cíle ani za 
jejich organizační struktury.“ 

Miliony katolických rytířů mimo dva uznané 
katolické rytířské řády
V rámci katolické církve existuje však minimálně 
patnáct dalších institucí, než jsou svrchu jmenované 
dva duchovní rytířské řády, jejichž členové se titu-
lují rytíři a jejichž iniciační rituály obsahují prvek 
pasování mečem. V roce 1979 byla založena i jejich 
zastřešující Mezinárodní aliance katolických rytířů 
(International Alliance of Catholic Knights - IACK). 
Tato aliance je sdružením křesťanů papežského prá-
va podle cann. 298 – 329 CIC, její jednotlivé členové 
obdrželi tento status od biskupských konferencí po-
dle zemí svého působení. Proč se o nich svrchu cito-
vané vyjádření Svatého stolce nezmiňuje? Vzhledem 
k jejich počtu, staleté historii a kombinaci celocír-
kevních a národních kanonickoprávních statutů jistě 
nejde o opomenutí či omyl. Tato společenství totiž 
pro sebe nenárokují označení „řád“, ale jsou „řádo-
vými bratrstvy“ (fraternal orders).
Nejstarším a největším z členů Mezinárodní aliance 
katolických rytířů je řádové bratrstvo Kolumbovi 
rytíři (Knights of Columbus).  Bratrstvo vznik-
lo koncem 19. stol. v USA, jeho zakladatelem byl 
blahoslavený Michael J. McGivney, americký kněz 
irského původu. Vznik této organizace v USA vy-

světluje, proč pro sebe toto společenství nenároku-
je pojem „rytířský řád“. USA jsou státem, který se 
programově zřekl šlechtictví a i všech šlechtických 
společností - řádů, dokonce i americká státní vyzna-
menání se striktně vyhýbají užití pojmu „řád“.
Bl. M. J. McGivneye nevedl k založení originálního 
společenství katolických laiků ovšem žádný histo-
rický sentiment, nýbrž důvody, které lze označit za 
pastorační a rovněž velice pragmatické. Musíme si 
uvědomit, že americká společnost byla (a dosud ve 
znační míře je) krajně individualistická s důrazem na 
minimalistický stát, sociální politika v dnešním slo-
va smyslu byla v tehdejší době neznámým pojmem. 
Řadu rolí dnešního sociálního státu v anglosaském 
prostředí přejímaly soukromoprávní korporace: od-
bory, svépomocné vzájemné pojišťovny, hospodář-
ské komory a také různá novověká bratrstva. 
Anglosaská bratrstva jsou ve srovnání s našimi 
spolky vůči svým členům výrazně solidárnější, ale 
na venek uzavřenější, pro Evropany nezvykle neza-
stírají ambici stát se i mocnou vlivovou skupinou. 
Modelovým bratrstvem podporující své členy i vy-
tvářením klientelistických vazeb byli v USA 19. 
století svobodní zednáři a také Oddfelows. Mezi 
zednáře irští a jiní katoličtí imigranti poslušni pa-
pežských zápovědí a klateb pochopitelně nemohli 
vstoupit. Chybějící podpora bratrstva zednářské-
ho typu ovšem americké katolíky citelně sociálně 
i ekonomicky handicapovala. K tomu nutno při-
počítat i tradiční americký odpor vůči katolicismu, 
kterého se jinak téměř bezbřehá náboženská tole-
rance společnosti USA příliš netýkala. V důsledku 
toho byla v 19. stol. v USA příslušnost ke Katolické 
církvi velkou nevýhodou, což zvyšovalo riziko od-
padu od katolické víry. Proto se bl. M. J. McGivney 
pokusil vytvořil strukturu, která by znevýhodnění 
katolíků alespoň zmírnila, bránila je vůči antikato-
lickým tlakům a zároveň u svých členů prohlubo-
vala praxi katolické víry.
Letmý pohled na pojetí stupňovité struktury člen-
ství v bratrstvu Kolumbových rytířů, přebujelé ini-
ciační rituály, bizarní stejnokroje (dnes již opouště-
né), to vše vytváří v evropském pozorovateli dojem 
hybridizace ideje rytířského řádu a zednářské lóže. 
Úsměv vyvolá i fakt, že v souvislosti s Kolumbo-
vými rytíři se setkáváme i s typickými konspirační-
mi teoriemi, jen se zrcadlově obráceným obsahem - 
údajný cíl Kolumbových rytířů je zničit v Americe 
protestantismus a svobodné zednářství.
Kolumbovi rytíři se ukázali jako projekt nesmírně 
životaschopný. Dnes shromažďují kolem dvou mi-
lionu členů v šestnácti tisících lokálních poboček, 
nepočítaje ženskou větev a mládežnickou organi-
zaci. Jejich aktivita sahá od vnější i vnitřní charity, 
pojišťovnictví, po vysoké školství, propagaci ná-
boženské tolerance aj. Významná je i jejich poli-
tická činnost, jeden z Kolumbových rytířů dosáhl 
i na úřad prezidenta USA – byl jím J. F. Kennedy. 
Bezvýznamný není ani dopad spirituální formace 
Kolumbových rytířů na jejich členy. Ačkoli se bra-
trstvo aktivně hlásí k myšlenkám II. Vatikánského 
koncilu, liberálnějšími proudy v Katolické církvi 
jsou Kolumbovi rytíři považováni za katolíky spí-
še konzervativního rázu.

A mladé víno se nedává do starých měchů, ji-
nak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy 
přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových 
měchů, a tak se uchová obojí. (Mt 9, 17)

Toto krátké jednoveršové podobenství z deváté ka-
pitoly Matoušova Evangelia náleží do série Kristo-
vých prorockých výroků a gest, kterými své učední-
ky připravuje na přeměnu synagogy Staré smlouvy 
na Ekklésii Nové smlouvy, neboť jen ta se může 
v plnosti otevřít Kristovu spasitelskému dílu. Tato 
nutná proměna Božího lidu je primárně vnitřní, jde 
o přeměnu srdcí a myslí; nemůže však skončit na 
úrovni jednotlivce a nutně pokračuje v proměně ná-
božensko-sociálních struktur. V novozákonní době 
došlo k vyvrcholení této přeměny o Letnicích, avšak 
tento kvalitativní posun Božího lidu není jen histo-
rickou záležitostí počátků církve, stále není defini-
tivně uzavřen, i v našem čase trvá. Kristovo varo-
vání apoštolům před kvasem farizeů (Mt 16, 6-12) 
je pro křesťanské církve stálou výstrahou před ne-
ustálým pokušením vytvářet mentální a organizační 
struktury podobné duchovně vyprázdněné synagoze.
Proč připomínat toto podobenství v souvislosti s ry-
tířskými řády? Fakt koexistence kanonického uznání 
pouze dvou historických rytířských řádů a součas-
ně přiznaný kanonický status sdružení křesťanů 
pro patnáct rytířských řádových bratrstev mě vede 
k domněnce, že Katolická církve rozlišuje (histo-
rický) rytířský řád jako strukturu, kterou již téměř 
neužívá, a duchovně-pastorační obsah vyjádřený po-
jmem „rytíř“, jehož etablování ve struktuře sdružení 
křesťanů naopak podporuje. Jazykem aristotelsko-
-tomistické scholastiky snad můžeme hovořit o for-
mě (rytířský řád) a materii (rytířství), o měchu a vínu 
jazykem zmiňovaného novozákonního podobenství.

Splasklé a prasklé měchy pro nové víno?
Vedle patnácti řádových bratrstev sdružených v Me-
zinárodní alianci katolických rytířů, dvou historic-
kých katolických rytířských řádů a řádů monarchií 
či panujících dynastií existují i další rytířská spole-
čenství. Úplně mimo diskusi ponechme „self styled 
orders“, které historické řády nepokrytě předstírají 
a falšují, povětšinou za účelem pochybného psy-
chologického, a někdy i finančního zisku svých 
zakladatelů. Dovoluji si však vyjádřit i silné po-
chybnosti o rodinných řádech detronizovaných pa-
novnických dynastií, jejichž „legitimitu“ úzkostlivě 
sleduje soukromá Mezinárodní komise pro rytířské 
řády (International Commission for Orders of Chi-
valry – ICOC). Její činnost v demaskování samo-
zvaných rytířských řádů je jistě prospěšná, avšak 
poměrně pochybná je její aktivita s cílem stanovo-
vat kritéria legitimity pro řády nově zakládané nebo 
„obnovené“ dynastickým nástupcem zakladatelské 
autority detronizovaného suveréna.
Na rozdíl od řady obnovených nebo i nově založe-
ných dynastických řádů náš řád sítem kritérií Mezi-
národní komise pro rytířské řády neprošel. Pokud má 
náš řád historickou a právní legitimitu odvozenou 
od historického katolického rytířského řádu, Vatikán 
se k ní nehlásí a po našem ekumenickém otevření 
se křesťanům jiných vyznání již ani hlásit nemůže. 
Atestu starobylosti z Vatikánu nebo od Mezinárodní 

Rytíři 21. století a jejich řády
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komise se náš řád tedy jen tak nedočká, stejně jako 
definitivního vyjasnění své historie v jejím „temném 
období“ let 1830 – 1910, které jsou pro nárokování 
naší historické legitimity klíčové. 
Tato skutečnost některým našim spolubratrům 
v uspokojení jejich očekávání od členství v rytířském 
řádu patrně vadí a cítí potřebu posílit své rytířství 
rovněž členstvím v domácích řádech detronizova-
ných dynastií. Některé naše členy nacházíme např. 
v řadách Královského řádu křídla sv. Michaela, Řádu 
orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše 
Krista, Řádu milionu slonů a bílého slunečníku, Krá-
lovského řádu lva Godenu, Řádu rytířů Rizala...
Kladu si otázku, jaké víno jsou schopné pojmout 
prasklé měchy falešných řádů a splasklé měchy „ob-
novených“ dynastických řádů panovnických preten-
dentů se směšně malou šancí dosáhnout skutečného 

panovnického důstojenství (zejména v zemích, před 
jejichž imaginárními trůny „stojí ve frontě“ preten-
denti z více různých dynastií). Příklad Kolumbových 
rytířů nám ukazuje, že smysl rytířství moderní doby 
nespočívá v pevnosti právní konstrukce historické 
kontinuity se středověkými řády, ale v kvalitě du-
chovní formace členů ke křesťanské službě ve světě. 
Změnila by se kvalita naší řádové činnosti, kdyby 
v čele našeho Řádu stanul španělský král a ne „pou-
ze“ jeho bratranec? Posloužili bychom více potřeb-
ným, kdyby náš duchovní protektor zpětně obdržel 
papežskou bulu uznávající jeho pravomoc zaštítit 
rekonstituování Řádu sv. Lazara provedené počát-
kem minulého století? Anebo bychom byli jen více 
přitažlivější pro týpky lačnící výlučně po titulární 
a faleristické ornamentalizaci své pochybné osob-
nosti? Běda vám, … pokrytci! Podobáte se obíleným 

hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou 
plné lidských kostí a všelijaké nečistoty (Mt 23, 27).
Kdo chce sloužit současnému světu pěstováním eto-
su rytíře a potřebuje k tomu se stejně smýšlejícími 
katolickými druhy vytvořit novou strukturu, ať zvolí 
formu „řádového bratrstva“. V Katolické církvi je jim 
vytvořen prostor ve formě sdružení křesťanů, meziná-
rodní legitimitu mu může dodat Mezinárodní aliance 
katolických rytířů. Členství v alianci s Kolumbovými 
rytíři má alespoň v mých očích vyšší hodnotu, než 
prohlášení legitimity od „zkoumatelů starých měchů“ 
v Mezinárodní komisi pro rytířské řády.

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. 
Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. 
Strom se pozná po ovoci. (Mt 12, 33) 
 Filip Dostál

Zemřel Zdirad Čech, 
GCLJ

Zdirad Jan Křtitel Čech (12. září 1949 Sokolov – 
30. srpna 2022 Kladno) byl grafik, malíř, ikonopi-
sec, ilustrátor a heraldik. Od pěti let žil v Kladně. 
Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Pra-
ze. Byl členem anglické Společnosti pro heraldické 
umění (The Society of Heraldic Arts). Dále byl ma-
gistrátním rytířem Řádu maltézských rytířů. 
Členem Vojenského a špitálního řádu svatého La-
zara Jeruzalémského se stal v roce 1974. Tehdy 
samozřejmě v naprostém utajení a s rizikem trestu 
v případě prozrazení. Po roce 2004 se spolubra-
tr Zdirad přiklonil k orleanské obedienci, s níž se 
však v roce 2019 rozešel.
V roce 2016 byl vyznamenán papežským Řádem sv. 
Silvestra v hodnosti rytíře. Dne 31. května 2017 jej 
přijal na audienci papež František a požehnal jeho 
obraz Panny Marie Lidické, který je trvale umís-
těn v římském kostele sv. Marcelina a Petra. Kopii 
této ikony věnoval pražský arcibiskup ruskými oku-
panty zmasakrovanému ukrajinskému městu Buča. 
Prázdná náruč Matky Boží symbolizuje lidické děti, 
zavražděné německými nacionálně socialistickými 
vrahy. A také okupanty vypleněný lidický kostel.
Ať našemu spolubratrovi Zdiradovi svítí Věčné 
Světlo. R. I. P. Vladimír Němec

 10:00
 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ                   
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V REHOSU

 11:00
 PŘEDNÁŠKA PRO LÉKAŘE V REHOSU
 1. MUDr. Irena Závadová, primářka  
 domácí hospic Cesty domů: Paliativní  
 péče – principy paliativní péče a komunikace
 2. PhDr. Robert Huneš, MBA,
 prezident APHPP
 Jak sdělovat nevyléčitelně nemocnému
 nepříznivou prognózu? Aneb, aby zdravotník  
 nemusel být Pilátem myjícím si ruce...

 16:00 
 BOHOSLUŽBA ZA HOSPIC A 
 POŽEHNÁNÍ REPLIKY PRAŽSKÉHO 
 JEZULÁTKA – kostel sv. Martina v Nejdku  
 vykoná Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
 

11. 11. 2022
90 let zdravotní péče v Nejdku

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. REHOS Nejdek, 
pořádá ve spolupráci s Městem Nejdek a pod záštitou hejtmana 

karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka 

 18:00 
 SLAVNOSTNÍ VEČER – Kulturní dům Nejdek
 
 

 
 

 

Vstupné 300 Kč 

V ceně vstupného:
- občerstvení
- Svatomartinské víno – Vinařství Bedřich – Březí 
- ochutnávka kávy od specializovaného baristy

18:30 Zahájení večera
Folklórní soubor písní a tanců Dyleň K. Vary
Taneční skupina The Femme K. Vary
Slosování vstupenek

K tanci a poslechu hraje kapela Ještěřice

Večerem provází  

Petr Rychlý 

Předprodej vstupenek v Infocentru Nejdek
od 17. 10. 2022. 


