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Mezinárodní záslužný kříž Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, 
stupeň CMLJ - komtur Záslužného kříže. Kompletní sada s nákrční dekorací, miniaturou 
a rozetou. (foto ke článku na str. 4)

OZNÁMENÍ
V příštím roce opět proběhnou řádové exercicie v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích v postní době, a to 
ve dnech 28. až 30. března 2014. Podrobnosti, včetně výše finanční úhrady, zašlu v únoru velitelům komend, nebo na po-
žádání jednotlivým členům.Vzhledem k našemu duchovnímu zakotvení doporučuji všem členům, postulantům i dalším 
účast. O průběhu exercicií v letošním roce si zájemci mohou přečíst zprávu v Reunionu 2/2013. Jste srdečně zváni.
S přáním Pokoje a Dobra nejen o Vánocích Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ, velitel Severočeské delegace 
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Co nám zůstalo z Vánoc…?

Když vidíme anebo zažijeme nádherné věci, jsme jimi celkem naplněni. „Byl 
jsem na úžasném koncertu“ řekl mi nedávno známý. A tak jak mi to popi-
soval, zaznělo něco z dokonalého popisu orchestru, z nádherné atmosféry a 
dojímavých melodií smyčcových nástrojů. Chvilku se mi zdálo, jako bych se 
nacházel v té koncertní síni, uprostřed té nádhery.

V našich moderních obchodních domech se nejednou setkáme s krásou 
naaranžovaného ovoce, zeleniny a květů, dokonce i masových výrobků, 
nemluvě o kosmetice nebo špercích. I když nemáme snad aktuální zájem 
o toto zboží, přece jen naše oko lahodně spočine na této kráse. Když ale 
v povánočním čase nadchnuti krásou výloh a vánočních ozdob v nejrůznější 
formě se zamyslíme nad slovy evangelisty sv. Jana: „a my jsme patřili na jeho 
slávu, slávu, kterou má od svého Otce jako jediný Syn plný milosti a pravdy“ 
(Jn. 1,14), tady mluví k nám krása jiného druhu. Snad to může být pro nás i 
těžké, chápu to. Viděli jsme jeho nádheru? Jaký druh krásy jsme vlastně viděli 
a budeme vidět o Vánocích? Nádheru pestrých nabídek a světelných efektů, 
které nás unáší na pěších zónách a náměstích do vyprázdněného obsahu 
peněženek? Nádhera svátečního jídla, kterého chuť ještě teď při vzpomínce 
cítíme na jazyku? Vánoční nebo novoroční hosté, na které si mile vzpomínáme? 
Anebo příjemná atmosféra vánočních bohoslužeb, z které ještě něco zaznívá? 
Za všemi těmito dojmy jsme snad zacítili něco ze slávy a nádhery Božího 
Syna. Co nám ale zůstává z ní ještě po několik dnů po Vánocích? Nebylo to vše 
zbytečné? Při vší naší nestálosti a lidské slabosti můžeme odpovědně prohlásit, 
že ne.  Pokud nám o Vánocích nebo o Novém roce vypadla slza z očí, pokud 
jsme ve svém srdci cítili - dojati láskou svých nejbližších - novou a neznámou 
hodnotu a bylo nám tak fajn, nebyla to pouze iluze. Tento stav blaženosti 
signalizoval, že v našem životě by to mohlo být i jinak nežli doposavad. Že 
tyto hodnoty by skutečně mohly a dokonce měly být trvalým projevem.

Příchodem Ježíše Krista jsme se totiž stali natolik novým stvořením v lásce, 
že pochybovat o této skutečnosti znamená nepochopit evangelium.

Přijměme tuto výzvu, která je mnohem více než vánoční, v duchu slov 
neznámého autora:

„Když ses do sytosti nadíval na Dítě v jeslích, tak se jen tak jednoduše neotoč 
a neodejdi pryč. Udělej jeho ruce svými. Jeho úsměv svým úsměvem. Jeho 
srdce svým srdcem… Udělej jeho oči svýma očima. Jeho uši svýma ušima,  
a jeho ústa svými ústy. Ať ti v tom pomůže Bůh!

Poznávej v každém svého bratra, svou sestru. Když jim setřeš slzy a podělíš 
se s nimi o jejich starosti i radosti, tak se Boží Syn narodil v tobě a ty se můžeš 
těšit a slavit Vánoce po celý rok.“

S ním, který se o Vánocích přiblížil v bezvládném dítěti, můžeme počítat, 
i když se cítíme nejistí pro nejistoty těchto dnů. Jeho sláva nás neutlačuje, ale 
pozvedává a podepírá. Tato nádhera plná pravdy sahá do naší skutečnosti. 
Není to krása jenom zdánlivých světů. Může zazářit uprostřed událostí našich 
všedních dnů a dávat takto našemu životu světlo a smysl. Není možné pochy-
bovat, že opravdu mnohem více, než zvuk kouzelné hudby anebo nádherná 
kytice květů v našich rukou.

Moji milí, požehnané Vánoce, radost z narození našeho Pána a úspěšný 
Nový rok 2014, kdy si náš Řád připomene výročí 25 let návratu z exilu zpět 
do vlasti.

Váš otec Pavel
vikář duchovního převora ČVP
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z velké rady

Je složité psát článek do posledního vydání Reunionu v roce a „ne-
fušovat“ při tom do práce našich duchovních. Jistě, bylo by na místě 
hodnotit naši činnost (to jsme udělali nedávno na Generální kapitule), 
vzpomenout na krásné setkání plné úsměvů a rodinné atmosféry během 
Řádového dne, nebo se opakovat v některém z často připomínaných 
témat. Ani jedno není zajímavé pro čtenáře a nesvědčilo by také o 
schopnosti autora napsat něco nového a sdělného.

Tak snad přeci – v současné době ve Velké radě pracujeme na bodech, 
popisujících duchovní formaci postulantů a členů. Cítíme potřebu toto 
téma uvést v život, protože mnohé věci se od r. 1937 zaváděly, některé 
byly opět zapomenuty a je to škoda. Naše společenství je společen-
stvím duchovních hodnot, modlitby a akce. Velmi dobře se nám daří 
angažovat se na charitativním poli, avšak musíme si uvědomit, že 
nejsme primárně charitativní organizací. Řádová pravidla, defino-
vaná staletími a určená zejména Řeholí sv. Augustina, jsou pro nás 
stále platná. Povinnost modlitby za Řád a jeho zesnulé nebyla nikdy 
z jeho členů sejmuta. Opravdu se každý člen za náš Řád každodenně 
modlí? Není vytisknutá řádová modlitba založena někde na psacím 
stole a zapomenuta? Opravdu se aktivně účastníme exercicií, řádo-
vých bohoslužeb a života své komendy, jako základní řádové buňky? 
Vždyť i každé pravidelné měsíční setkání, „jour fixe“, má svoji jasnou 
duchovní část.

To vše jsou otázky, na které si musíme dávat odpovědi a zejména 
naši duchovní musí být těmi, kteří své řádové stádce doprovázejí, pod-
porují, inspirují, ano i kárají… Požadavky duchovní formace nejsou 
nikterak neúnosně přísné, jsou diferencovány pro postulanty, členy a 
rytíře. Jejich nedodržování dokonce ani není nijak sankcionováno. Je 
to „pouze“ otázka opravdovosti či povrchnosti, s jakou přistupujeme 
k našemu Řádu.

Přeci jenom si tedy v tomto posledním čísle 37. ročníku našeho Reuni-
onu můžeme něco do příštího roku přát – žijme a jednejme tak, jak to 
bylo vždy v našem Řádu zvykem, jak se očekává od každého aktivního 
křesťana. A vzpomeňme také na výzvu p. kardinála Tomáška, inspiro-
vanou Novým zákonem (Lk 21,28): „Napřimte se a zdvihněte hlavy!“

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Z jednání Velké rady 20. listopadu 2013

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Bailli 
zahájil jednání, omluvil nepřítomné a požádal o schválení zápi-
su z minulého jednání. K zápisu nebylo námitek a byl schválen.  

 AVelká rada projednala stav příprav a aktuální stav přihláše-
ných a hostů na Řádový den. Velká rada projednala a schvá-
lila kandidáty do postulátu a seznam oceněných stříbrným 
stupněm vyznamenání „Pro Fide et Merite“. Velká rada po-
děkovala senioru Sboru nositelů chev. Antonínu Schauerovi 
za tlumočený souhlas s udělením zlatého stupně.

 AVelká rada požádala špitálníka o spolupráci při zajiště-
ní dárkových balíčků pro děti z DPN Opařany s tím, že by 
bylo hezké, aby balíčky opět předala csr. Zuzana Zahálková, 
CompLJ.

 AVelká rada přijala a podpořila projekt „Ostrolovský Újezd“, 
představený na minulém jednání Velké rady. Cílem je etab-

lovat Řád na území jižních Čech a vytvořit v prostorách bý-
valého pivovaru v Ostrolovském Újezdě objekt pro rekreaci 
seniorů z Čech a Rakouska. Využití přinese práci nejen míst-
ním lidem v obci, ale v širším rozměru též lidem v regionu. 

 AVedoucí projektu byla jmenována csr. Kamila Malinská 
SSLJ, která si sestaví tým dle potřeby.

 AVelká rada konstatovala, že všechny nutné dokumenty pro 
získání právní subjektivity Slovenské komendy jsou již k dis-
pozici a budou zaslány chev. R. Ocsovayovi. Organizační 
formu si zvolí Slovenská komenda nejvýhodněji dle možností 
a zvyklostí na Slovensku.

 A Velká rada vzala na vědomí informaci špitálníka o rezignaci 
cfr. Pavla Ondráčka na funkci metodika LP.  

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Generální kaplan Řádu, arcibiskup pražský a primas český kardinál Dominik Duka OP zasílá všem členům Řádu 
mezinárodní přání k Vánocům 2013
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České velkopřevorství v historii 
několikrát ocenilo významné 
osobnosti duchovního, poli-

tického, či kulturního života. Vyzname-
návání osob, stojících mimo Řád, je vždy 
ošidné, někdy se takovéto ocenění může 
stát z hlediska pozdějšího vývoje disku-
tabilní, i když ve své době byly k dekoro-
vání dobré důvody. Oceněné osobnosti 
významně napomohly či podpořily roz-
voj řádového díla a byly příznivci Řádu. 
V následujícím přehledu se můžeme 
seznámit s nositeli různých stupňů me-
zinárodních záslužných vyznamenání. Ta 
se (vzestupně) udělují následovně: 

člen za zásluhy MMLJ, 
důstojník za zásluhy OMLJ, 
komtur za zásluhy CMLJ, 
velkodůstojník za zásluhy GOMLJ,
nositel záslužného velkokříže GCMLJ. 
Je samozřejmé, že mezinárodní zá-

služné vyznamenání se v daném stupni 
udílí pouze jednou, případně je možno 
oceněného dekorovat vyšším stupněm, 
pokud existuje.

 
J. Em. František kardinál Tomášek 

(1899–1992), pražský arcibiskup a symbol 
nezlomnosti Církve během komunistic-
ké diktatury. Byl nositelem záslužného 
velkokříže GCMLJ od 17. ledna 1980. 

Jeho opatská milost Tomáš Josef 
Martinec OSA (1925–1995) desátý opat 
a obnovitel augustiniánského kláštera a 
baziliky na Starém Brně. Byl nositelem 

velkodůstojnického stupně GOMLJ. Pře-
dával velkopřevor Radslav Kinský.

J. Em. Miloslav kardinál Vlk přijal po 
svých 60. narozeninách záslužný velko-
kříž GCMLJ dne 10. září 1992 z rukou 
kancléře ČVP Ferdinanda Menčíka 
z Menštejna a dalších členů Řádu jako 
poděkování za podíl na boji proti totalitě. 
Na protější straně otiskujeme dobovou 
vzpomínku z předání. Fakt ocenění pana 
kardinála je významně poznamenán sku-
tečností, že v listopadu 2013 přijal toto 
vyznamenání po druhé od ekumenicky 
široce rozkročeného spolku tzv. Maltské 
obedience. 

Při příležitosti mezinárodního reu-
nionu, konaného v Praze v září r. 1998, 
byly předány záslužné kříže MMLJ 
předsedovi senátu Petru Pithartovi, 
primátoru Janu Koukalovi a expertu 
na protidrogovou problematiku Pavlu 
Bémovi. Čestným členem (MMLJ) je  
P. Karel Havelka, kanovník Katedrální 
kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, 
nyní farář v Žitenicích. Dalším nosite-
lem vyznamenání ve stupni OMLJ byl  
P. František Holeček OM z Vranova  
u Brna za podporu Moravské komendy 
a působení v iniciativě smíření „Auster-
litz“.

Dne 8. října 2005 převzal na Straho-
vě kříž OMLJ prof. Radovan Lukavský 
a poprvé byly uděleny kříže ČVP „Pro 
Fide et Merite“. Převzali je pracovníci 
České televize pan Martin Mahdal a 

paní Lada Arnautová za výrobu filmu 
Rytíři zeleného kříže.

Nositelem kříže OMLJ je také hudeb-
ní skladatel prof. František Xaver Thuri, 
autor řádové intrády.  

V současné době jsou záslužná vyzna-
menání nečlenům předávána zpravidla 
ve formě záslužných křížů ČVP „Pro 
Fide et Merite“ zejména z toho důvodu, 
že České velkopřevorství takto děkuje 
za spolupráci a dílo zejména pro řád  
v České republice.

V roce 2011 převzali bronzový záslužný 
kříž ČVP p. Michal Pavlíček a p. Sta-
nislav Klíma, skautští vedoucí pracující 
v Lazariánské pomoci. Stříbrný stupeň 
přijal p. Dr. Milan Novák, rytíř Řádu 
sv. Řehoře a skautský činovník p. Karel 
Trávníček. O rok později převzal bronzo-
vý záslužný kříž MUDr. Jan Hofta.

14. září 2013 převzal stříbrný stupeň 
kříže Pro Fide et Merite genmjr. Hynek 
Blaško a při Řádovém dni 14. prosince 
2013 pak P. Metoděj Hofman OT, vikář 
velmistra Řádu Německých rytířů a pan 
Lubomír Macek FamOT, představený fa-
miliářů Řádu Německých rytířů. Nejvyš-
ší zlatý stupeň pak přijali papežský nun-
cius J. E. arcibiskup Giuseppe Leanza, a  
J. E. hr. Karel Paar, emeritní kníže-vel-
kopřevor Řádu Maltézských rytířů.  

Ondřej Vanke
bailli ČVP

opat Tomáš Josef Martinec Radovan Lukavský kardinál František Tomášek

ZÁSLUŽNÉ   KŘÍŽE
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Řádový den k poctě sv. Lazara
14. 12. 2013
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M
ěsto Milovice, které leží v zalesněné 
krajině nedaleko Lysé nad Labem, 
evokuje u většiny obyvatel naší 

země vzpomínky na pobyt a odsun sovět-
ských vojsk, vždyť v době největšího roz-
machu v 80. letech v něm žilo na 100 000 
občanů Sovětského svazu. Ti zde měli roz-
sáhlá vojenská kasárna, sídliště a dokon-
ce vlastní letiště, z nějž létala do Moskvy  
i dopravní letadla.  Málokdo však ví, že 
vojáci se usadili v blízkosti obce již v roce 
1904, kdy zde byl zřízen vojenský tábor a 
cvičiště Milovice–Mladá pro Rakousko-
Uherskou armádu. Zanikla přitom obec 
Mladá s kostelem sv. Kateřiny. Část jeho 
barokního zařízení, zejména sochy z dílny 
kosmonoských Jelínků, byla přenesena do 
v roce 1907 zřízeného novogotického kos-
tela v Milovicích, zasvěceného taktéž sv. 
Kateřině. Na dekorativní výzdobě nového 
kostela se podíleli později i pravoslavní 
váleční zajatci. 

Za První světové války byl u Milovic 
zřízen zajatecký tábor pro válečné zajatce 
různých národností a náboženství. Nej-
více zde bylo zajatců italských. Poměry 
v táboře byly po stránce hygieny a výživy 
zajatých vojáků přímo otřesné, jak je to 
zřejmé z dokumentů vystavených v ma-
lém muzeu, zřízeném s italskou pomocí 

v budově stojící vedle vojenského hřbitova. 
Zpočátku byli zemřelí zajatci pohřbíváni 
na místním hřbitově, avšak v důsledku 
vysílení a nemocí jejich úmrtnost stou-
pala natolik, že u tábora byl v roce 1915 
zřízen hřbitov. Do konce války na něm 
bylo pohřbeno na šest tisíc lidí, z toho 
kolem 5 000 zajatců ze slunné Itálie. Vedle 
nich nalezli na hřbitově místo poslední-
ho odpočinku zajatci z Ruska a ze Srb-
ska, hlásící se k pravoslavné, muslimské 
i židovské víře. Je třeba si připomenout  
i skutečnost, že duchovní službu zajatcům 
poskytoval člen našeho řádu a mučed-
ník z doby nacistické okupace Antonín 
Bořek–Dohalský (1889–1942). V sobotu  
2. listopadu, v den Vzpomínky na všechny 
věrné zemřelé, se na vojenském hřbitově 
v Milovicích konala vzpomínková slav-
nost k uctění památky zde pochovaných 
zajatců. Tradičně se jí zúčastnila velká 
skupina hostů z Itálie – příbuzných ze-
mřelých zajatců, kteří každoročně jezdí 
do Milovic připomenout si osud svých 
krajanů. Na připomínku svých předků si 
muži pokryli hlavy vojenskými čepicemi 
z doby První světové války. Představite-
li obce byli přivítáni zástupci italského 
velvyslanectví a velmi srdečně také čle-
ny našeho řádu, kteří se ve velkém počtu 

aktu zúčastnili. Italové připravili venku 
před budovou muzea v duchu raně křes-
ťanské tradice „agapé“ – malé pohoštění, 
jak to činili první křesťané, aby naznačili 
sounáležitost živých a mrtvých. Slavnos-
ti se dále zúčastnili duchovní katolické 
i pravoslavné církve, vojenští přidělenci, 
naši armádní představitelé a zástupci obce.

Vlastní vzpomínková slavnost se ode-
hrála u pomníku věnovaného zemřelým 
zajatcům uprostřed hřbitova. Nastoupila 
čestná jednotka armády České republiky a 
za tónů smutečního pochodu, který hrála 
Posádková hudba Hradní stráže, položili 
představitelé naší armády, italského velvy-
slanectví a italští příbuzní zde pochova-
ných zajatců ku pomníku věnce a květiny. 
Padlým vzdali čest sestry a bratři našeho 
řádu, účastnící se v pláštích slavnosti. 
Na závěr zazněly  hymny České a Italské 
republiky a Italové ještě uctili své mrtvé 
vzpomínkovou písní. 

Po skončení slavnosti se její účastníci 
odebrali do kostela sv. Kateřiny Alexan-
drijské v Milovicích, kde duchovní správ-
ce farnosti a vikář duchovního převora 
ČVP Otec Pavel Porochnavec SChLJ slavil 
mši svatou, při níž jsme si připomněli ze-
mřelé zajatce a posilnili se ve víře a rytíř-
ských ctnostech. 

Milovice 2013  Jan Royt SBLJ

Dnes, kdy žije již jen málo 
pamětníků První světové 
války  je nanejvýš  důležité  
připomínat si, kolik obětí 
přinesla a jak je třeba rytíř-
ských ctností, aby se již  tako-
véto válečné střetnutí, které 
přineslo oběti a utrpení na 
obou  stranách konfliktu, ne-
opakovalo. 
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Milí přátelé,
ráda bych Vám pověděla více o svých 

aktivitách, které mě přivedly do Řádu 
sv. Lazara. Myslím, že mě k vám přivedl 
Bůh a já mám nyní práci, které se mohu 
věnovat a kterou nemohu opustit.

V roce 1996 jsem navrhla pro Sva-
toštěpánský dóm ve Vídni metrový paš-
kál, velikonoční svíci, zapalovanou vždy 
na památku našich předků a s vírou na 
vzkříšení a posmrtný život. Protože se 
tato svíce líbila, v následujících letech 
jsem byla požádána o výrobu většího 
množství podobných paškálů. Pomohla 
mi malá skupina lidí, s níž jsme začali 
vyrábět miniaturní rodinné velikonoční 
svíce s obdobnou tématikou. Výnos z pro-

deje byl použit pro speciální projekty Ka-
tedrály. Každý rok jsme takto prodali asi 
1 000 svíček. 

O několik let později jsem navrhla 
kardinálu Christophu Schönbornovi, že 
bychom měli takto získané peníze užít na 
podporu lidí v nouzi. Tak bychom mohli 
udělat mnoho dobrého.

V roce 2004 zemřel vídeňský arcibiskup 
kardinál Franz König a ke své poslední 
vůli vlastnoručně připsal prosbu: „Prosím, 
nezapomeňte také na paškál u mé rakve!“. 
To již nebyla žádost, ale přímo rozkaz. Zá-
dušní mši sloužil tehdejší kardinál Joseph 
Ratzinger a o několik měsíců později jsem 
za svoji práci dostala papežské vyzname-
nání „Bene Merenti“.

Výroba svíček pro svatoštěpánský dóm

Pak se kardinál Ratzinger stal pape-
žem Benediktem XVI. a jednoho večera 
jsem obdržela telefonát z Říma s prosbou 
Svatého Otce, abych osobně se svým man-
želem přijela do Říma předat nový paškál.

Ve stejném roce se stal kardinál Schön-
born naším patronem a otevřeli jsme 
sociální bazar – second hand „Hand in 
Hand Center“, kde shromažďujeme vše 
možné od A do Z a z výnosu financujeme 
charitativní projekty. Obchod má výměru 
400 čtverečních metrů, ale udržet jej není 
snadné. Minulý rok to vypadalo, že jej bu-
deme muset zavřít a věci rozdat. Pak jsem 
od známého kněze dostala kontakt na bis-
kupa Ghergela v Iasi (východní Rumun-
sko). Jeho ceremoniář P. Mihai Budau je 
také ředitelem nemocnice v Barticesti.

Nyní pravidelně posílám zboží, které 
je prodáváno v jím zřízených obchodech 
v Iasi a Barticesti. Výsledkem je, že dva 
lidé získali v těchto prodejnách stálou 
práci a čistý zisk šel na podporu místní 
oční kliniky. Nyní se již získávají peníze 
na domácí paliativní péči a pro hospic.

Takže vidíte, že moje práce je již mno-
ho let dobře podporující duch Řádu sv. 
Lazara. Věřím v Boží vedení, přišla jsem 
k vám oklikou. Myslím, „že všechno má 
svou chvíli“ (kn. Kazatel, kap.3).

Tři hlavní úkoly mé svíčkařské ma-
nufaktury u sv. Štěpána (webová adresa 
http://www.lichterwerkstatt.at) jsou:

Ochrana a zachování kulturního dě-
dictví katedrály svatého Štěpána ve Vídni;

Rozvoj a propagace diversity a udržo-
vání kultury a duchovního života;

Podpora osob se speciálními potřebami, 
znevýhodněním či v nouzi.

csr. Leopoldine Martschitz, SLJ,
upravil Ondřej Vanke
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V nedeľu, na sviatok sv. Alžbety Uhor-
skej navštívili zástupcovia Slovenskej ko-
mendy Českého veľkopriorstva rádu sv. 
Lazara Jeruzalemského svoje patronátne 
zariadenie, hospic Dom Božieho milosr-
denstva v Banskej Bystrici. Po spoločnej 
svätej liturgii, ktorú v miestnom kostole 
celebroval o. Jakubrafael Patay, OFMCap  
kaplán svätolazarskej komendy, prítom-
ní členovia a hostia zhodnotili doteraj-
šiu podporu hospicu, ktorá od roku 2011 
predstavuje materiálnu a finančnú po-
moc v celkovej hodnote vyše 6.300 EUR, 
z toho v tomto roku vo výške 1.237 EUR. 
Popoludní navštívili lazariáni v sprievo-

Starostlivosť o chorých, postihnutých 
a núdznych ľudí patrí už viac ako 900 
rokov k základnému poslaniu rádu sv. 
Lazara Jeruzalemského. Rád zakladal 
vlastné špitálske zariadenia už počas 
križiackych výprav vo Svätej zemi a po 
návrate do Európy mu boli neraz zverené 
do starostlivosti zdravotnícke ustanoviz-
ne, hospice či chudobince, ktoré sväto-
lazarskí rytieri spravovali či inak pod-
porovali. Po vzore špitálov pod správou 
lazariánov sa neskôr všeobecne začali 
označovať nemocničné zariadenia ako 

‚lazarety‘. Aj v súčasnosti rád sv. Lazara 
podporuje viaceré zdravotnícke zariade-
nia u nás i v zahraničí. Na Slovensku ide 
predovšetkým o diecézny hospic a dom 
sociálnych služieb v Banskej Bystrici 
(Dom Božieho milosrdenstva). 

Dňa 15. decembra 2013, pri príležitosti 
osláv sviatku sv. Lazara prijala Slovenská 
komenda Českého veľkopriorstva Vojen-
ského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeru-

zalemského pod svoj patronát Centrum 
duševného zdravia v Bánovciach nad 
Bebravou. Ide o ambulantné neštátne 
zdravotnícke zariadenie zamerané na 
starostlivosť o psychiatrických pacien-
tov. Centrum bolo založené v roku 1995 
a patrí medzi prvé neštátne psychiatric-
ké ambulantné zariadenia založené po 
roku 1989 v regióne, kde sa psychiat-
rická starostlivosť dovtedy neposkyto-
vala. Denne tu ošetria cez 40 pacientov 
z celého bánovského okresu. V duchu 
historickej tradície rád sv. Lazara už od 
apríla 2013 bezplatne poskytuje pitný re-
žim pre pacientov centra a ambulancie 
všeobecného lekára. Pri tejto slávnost-
nej príležitosti posvätil rádový kaplán,  
o. Jakubrafael Patay, v prítomnosti čle-
nov Slovenskej komendy priestory cen-
tra a odslúžil pobožnosť za zdravotnícky 
personál a klientov, ktorí toto zariadenie 
navštevujú. 

Oslavy sviatku hlavného rádového 

zprávy z komend

poděkování

Lazariáni si pripomenuli sviatok svojej patrónky sv. Alžbety charitou 

Rád sv. Lazara prijal pod patronát Centrum duševného zdravia
v Bánovciach nad Bebravou

de riaditeľa banskobystrickej diecéznej 
charity o. Radoslava Bujdoša, Dom pre 
núdznych na Tajovského ulici, kde cha-
rita prevádzkuje ubytovňu pre bezdo-
movcov. Svätolazarskí rytieri prisľúbili 
tomuto zariadeniu zaistenie materiálnej 
pomoci v objeme 42.000 ks jednorazo-
vých PVC príborov, misiek a pohárov pre 
celoročný výdaj bezplatnej teplej poliev-
ky určenej pre ľudí bez domova. Charita 
tu ročne vydá viac než 14.000 porcií pre 
približne 40 odkázaných ľudí.

Sv. Alžbeta Uhorská, dcéra uhorského 
kráľa Ondreja II., patrí oddávna k hlav-
ným rádovým patrónom všetkých laza-

riánov. Podľa gothajskej kroniky v roku 
1223 jeden z ostrihomských svätola-
zarských rytierov sprevádzal Alžbetu na 
ceste za svojim manželom do Durínska, 
kde táto princezná v meste Gotha ne-
skôr založila špitál sv. Márie Magdalény 
a zverila ho do správy rádu sv. Lazara 
Jeruzalemského. Tridsať rokov po smrti 
Alžbety vydal durínsky gróf Albert sväto-
lazarským rytierom osvedčovaciu listinu 
potvrdzujúcu ich držbu špitála v Gothe.
(foto 3. str. obálky)

chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
veliteľ Slovenskej komendy ČVP

patróna pokračovali svätou liturgiou 
v žilinskom Sirotárskom kostole. „Stále 
je veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc psy-
chológa či psychiatra a dnes sme v Bá-
novciach boli svedkami toho, že existujú 
ľudia, čo sa ich s láskou dotýkajú a uzdra-
vujú ich duše cez dar svojej odbornosti“, 
povedal vo svojej kázni o. Jakubrafael 
Patay na margo prevzatia rádového pat-
ronátu nad Centrom duševného zdravia. 
V závere homílie prítomných povzbudil, 
aby kresťanská láska a srdce otvorené 
Bohu patrilo spolu s ideálom charity k 
tomu najdôležitejšiemu, o čo by sa mali 
usilovať všetci veriaci.
(foto 3. str. obálky)

chev. Radovan Ocsovay, KLJ,
veliteľ Slovenskej komendy ČVP

 A MUDr. Zuzaně Zahálkové, Complj, za obstarání a zaplacení dárků pro opařanské děti, které 
velmistr předal na Řádovém dni;

 A Csr. Kamile Malinské, SSLJ, za dodávku osvěžujících italských vín;
 A Milosrdným sestrám sv. Karla Boromejského za již druhé poskytnutí přístřeší Řádovému dni a za 

krásnou atmosféru našeho tradičního lazarského setkání, kterou pomohly vytvořit.
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Sebastiano del Piombo  (kolem 1485, Benátky – 21. červen 1547, 
Řím),  původním  jménem  Sebastiano  Luciani,  byl  italský  renesanční 
malíř benátské školy, který působil v Římě.

Základům  malířství  se  patrně  vyučil  u  Giovanniho  Belliniho,  od 
něhož přešel do ateliéru Giorgioneho. Projevoval také hudební nadání 
(zvláště ve hře na loutnu) a byl vynikajícím společníkem. Roku 1511 jej 
pozval bankéř a mecenáš Agostino Chigi do Říma, kde se Sebastiano 
prosadil zvláště jako portrétista a kde strávil většinu svého života. Spřá-
telil se s Raffaelem Santim a Michelangelem Buonarrotim. S úřadem 
papežského pečetníka roku 1531 získal také přízvisko del Piombo (Frate 
del Piombo). Podle svědectví Vasariho se však díky tomuto pravidelné-
mu příjmu věnoval malířství stále méně a dával přednost pohodlnému 
životu. Zemřel 21. června 1547 a byl pohřben v kostele Santa Maria del 
Popolo v Římě.

Práci  del  Piomba  nalezneme  také  v  českých  sbírkách,  konkrétně  
v  Arcidiecézním  muzeu  v  Olomouci.  Zde  se  nachází  tzv.  Madona  
s  rouškou,  vytvořená  kolem  roku  1520.  Panna  Maria  drží  průsvitnou 
roušku nad spícím Ježíškem, který ke své tváři tiskne stehlíka. Jeho spá-
nek je zde symbolickým vyjádřením spánku smrti, zatímco zamyšlená 
madona je předobrazem truchlící Panny Marie nad mrtvým Kristem. 
Inspirace pro  tento obraz můžeme nalézt v antickém umění a u Raf-
faela a Michelangela. Dílo bylo také hojně kopírováno jinými umělci.

—Wikipedie

Studie Lazara a dvou účastníků vzkříšení, kterou vypracoval Mi-
chelangelo Buonarroti pro přítele del Piomba jako základ pro 
malbu obrazu

Lazariáni zo Slovenskej komendy ČVP na návšteve Domu pre 
núdznych na Tajovského ulici (zľava: Mgr. Radoslav Bujdoš, Mgr. 
Daniel Holeček, Mgr. Jakubrafael Patay, Mgr. Radovan Ocsovay, 
MUDr. Juraj Lexmann, Ing. Marek Sobola, PhD.)
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1 – Pobožnosť Slovenskej komendy rádu sv. Lazara za zdravotníc-
ky personál a klientov Centra (zľava: Ing. Marek Sobola, PhD.; Ing. 
Miroslava Holečková; Mgr. Daniel Holeček; Mgr. Radovan Ocsovay; 
Mgr. Jakubrafael Patay; MUDr. Juraj Lexmann – riaditeľ Centra)

2 – MUDr. Juraj Lexmann ukazuje prítomným informačný panel 
o ráde sv. Lazara a jeho patronáte nad Centrom duševného zdravia

3 – Spoločná prehliadka zdravotníckeho zariadenia
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