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Často vzpomínám na naše poslední řádové setkání a slova, která zazněla 
v homilii při mši svaté. Téma rytířských cností a žité víry si jsou tak přirozeně 
blízké a přesto v životě tak těžko praktikované. 

V evangeliu čteme Ježíšova slova: Milujte se navzájem, jako jsem já mi-
loval vás. A láska by měla být ústředním motivem našeho života. Podle 
naší vzájemné lásky svět pozná Kristovy učedníky. A my přece jsme Jeho 
učedníky. Rytířské cnosti a jakékoli ostatní ideje pro nás z této skutečnosti 
přirozeně vyplývají.

Pozorný čtenář si jistě v evangeliu podle Matouše všiml hned trojí výzvy 
Pána Ježíše k učedníkům: „Nebojte se!“ Učedníci se mají zbavit strachu a 
hlásat radostnou zprávu, která nemá a nemůže být utajena. A Pán Ježíš 
říká ještě více: jednou přijde čas, kdy všechny skutečnosti budou hovořit pro 
Boha. I to, co je dosud skryté. A tento čas už začal. Začal vzkříšením Pána 
Ježíše Krista a vylitím Ducha svatého. A bude to ještě vše zřejmější, až přijde 
Boží čas v plnosti. Teď už je zřetelné, co je smyslem Ježíšovy výzvy: nebojte 
se. Nemusíme se bát, že by se někomu mohlo podařit umlčet, co je určeno 
pro všechny. Radostné poselství si najde cestu k lidem. Jen jednoho je třeba: 
pozorně naslouchat a nedat si evangelium ničím přehlušit. Proto musí být 
naše ucho blízko u Kristových úst, u jeho Slova, neboť co nám chce říci, je 
velmi osobní věc. Ale pak to musíme povědět dál, aby i jiní přiložili ucho 
na Ježíšova ústa, aby uslyšeli od něho, co jim chce osobně povědět. A potom  
s tím i oni mají jít mezi lidi do ulic a povědět to všem. Tak si Pán Ježíš Kristus, 
jednoduše vyjádřeno, představoval misii. 

Poslání našeho řádu je na poli charitativním. Bylo takovým v převážné 
míře od počátku. První lazariánští rytíři ve Svaté zemi byli malomocní. Kvůli 
tomu byli vyloučeni ze společnosti a přece v sobě našli sílu k práci pro druhé, 
kteří na tom byli hůř než oni. Tím dali smysl své existenci a naplnili čas, který 
jim ještě zbýval, dobrem. 

Podstata naší víry spočívá v šíření radosti evangelia. Bůh chce svoji štědrost 
prokazovat prostřednictvím našich rukou. Blahoslavená Matka Tereza chtěla 
toto vyjádřit, když řekla, že Ježíš nemá žádné jiné ruce, nohy a oči než právě 
ty naše. A žitá víra je taková, že v ní dostáváme úžasnou příležitost, abychom 
zažili, jaké to je, patřit Ježíši a dávat se mu plně k dispozici. On skrze nás a 
ve spolupráci s námi, dělá obrovské dílo lásky. Že je to velice potřeba, ostat-
ně potvrzují hrozivé zprávy ze světa, kde pro víru v Krista mnoho věřících 
utíká z domovů, jsou pro víru pronásledováni a zabíjeni. Slyšíme to každý 
den ze sdělovacích prostředků o věřících křesťanech ze Sýrie, Iráku, Egypta. 
Lidé v zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky trpí obrovskou bídou a bojují 
s hladomorem, negramotností a nakažlivými nemocemi. 

Všichni kolem nás hovoří o tom, jak by se mělo řešit to či ono, schůzují a 
debatují. Ale lidé umírají hladem dál, proud uprchlíků do Evropy se nezastavil 
a člověk v mém sousedství trpí samotou.  Nebojme se tedy přestat diskutovat 
jak a komu by se mělo pomáhat, JDĚME A POMÁHEJME.

Dotýkejme se Kristových ran a prosme o přímluvu sv. Terezii z Lisieux – 
patronku misií a všechny svaté, aby i u nás platilo, co říká papež František, 
ať chudé nenecháváme nikdy samotné.

Mgr. Leoš Halbrštát, SChLJ
ředitel Papežského misijního díla v České republice
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slovo bailliho z velké rady

aktuálně

Z jednání Velké rady 7. října 2015

Vážené spolusestry a spolubratři,
období od Generální kapituly uteklo jako voda a zřejmě nejvýznam-

nějšími událostmi, které se našeho velkopřevorství dotýkají zdánlivě 
pouze okrajově, byly dvě zahraniční akce, o nichž se na dalších strán-
kách můžete dočíst. Jednalo se o návštěvu Polské komendy a účast 
našich činovníků na jednání Řádové vlády v Amsterdamu. Na obou 
setkáních jsme měli možnost mluvit a prezentovat činnost a situaci 
v našem velkopřevorství. Máme se čím chlubit, co děláme – to vlastně 
víme všichni, kteří se zúčastnili Generální kapituly, občas se podívají 
na naše internetové stránky a přečtou si Reunion. Opakovat to by bylo 
pověstným nošením sov do Athén a zásobováním lesů dalším palivem…

V Amsterdamu jsem proto měl možnost mlčet, poslouchat a porov-
návat náš přístup s ostatními zeměmi. Můžeme vypozorovat trend, 
kdy zejména bývalé koloniální země stále udržují kontakty a poskytují 
pomoc ve svých bývalých koloniích – stavby škol, ordinací či nemocnic 
jsou v těchto případech nejčastěji poskytovanou činností. Do jisté míry 
tedy může být škoda, že po 1. světové válce nevzniklo Československé 
Togo, jak si prvorepublikoví politici malovali, kde bychom nyní mohli 
působit. 

Druhou významnou oblastí činností je práce v domácích zemích, 
viditelná zejména ve dvou hlavních oblastech – jednak je to lokální 
pomoc dobrovolníků – ošetřovatelů v nemocnicích a hospicích, nebo 
pravidelné poskytování zdravotnické pomoci při různých diecézních 
poutích.  

České velkopřevorství a jeho zahraniční komendy jsou svým zamě-
řením skutečně odlišné. Klademe významně větší důraz na dimenzi 
křesťanského řádového života. Formace členů, společná modlitba a 
exercicie jsou pravidelnou součástí našeho řádového života. Stejně 
tak jako významné zaměření na kulturní život a historické bádání, 
spojené s upevňováním lazariánské identity. Naprostým unikátem 
je pak zaměření na hudbu a heraldiku, které je u nás na té nejvyšší 
úrovni. Prožíváme naši řádovou příslušnost hlouběji, neokázale a 
tišším způsobem, a přesto jsme i v poskytování pomoci potřebným 
velmi efektivní, výjimečné je například poskytování právního pora-
denství nebo čtení dětem v Opařanech. Zde ovšem patří dík těm, kteří 
se do jakékoliv činnosti pro Řád zapojují – činností, almužnou nebo 
modlitbou, jak často rádi zdůrazňujeme.

Věřím, že si naše společenství tyto rysy bude uchovávat i v budouc-
nosti, k čemuž nám všem přeji mnoho zdaru.

  
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

V září se jednání Velké rady z důvodu konání Generální ka-
pituly nekonalo a potřebné záležitosti projednali její členové 
operativně v Teplé. Říjnové setkání Velké rady řídil kancléř.   
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. V úvo-
du se přítomní pomodlili za zesnulého bývalého člena řádu 
dr. Zdeňka Trefného a za nemocného chev. dr. Petra Vernera. 
Úvodem kancléř zdůraznil přítomným nutnost „vzdělávat“ 
nově přijímané členy a postulanty v historii, tradicích, poslá-
ní a projektech Řádu, k čemuž slouží nejen formační setkání 
postulantů, ale zařazení do celkového života komend. 

Dále kancléř informoval přítomné o vyúčtování nákladů 
Kapituly a její ziskovou bilanci. Přítomní se shodli na tom, že 
na příště bude práce ve skupinách předem definovaná, včetně 
okruhů, které má projednat, bude určen „zpravodaj“ skupiny, 
který seznámí Kapitulu s výsledky jednání.

Řád obdržel Osvědčení o konání veřejných sbírek od 1. 11. 
2015 na dobu neurčitou za účelem finanční podpory DPN Opa-
řany a nového Řádového projektu podpory „Sarcoma centra“. 
Velká rada schválila poskytnutí úročené mikrofinanční inves-
tice (20.000 Kč) na podporu sociálního podnikání v projektu 

„Šance pro rozvoj“. Předmětem plnění je poskytnutí peněžních 
prostředků na předfinancování nákupu dřeva pro truhlářství 
komunity Magdaléna o.p.s. Velká rada také schválila finanční 
podporu vydání kalendáře Nemocnice milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského.

Špitálník představil nový projekt podpory „Sarcoma centra“ 
a podmínky spolupráce ČVP s Nadačním fondem prof. Pavla 
Pafka. Dále členové VR přijali aktuální informace v projektu 
poradenské činnosti v Apolináři, zejména o možnostech spo-
lupráce s mladými advokáty.

Velká rada diskutovala  směrem ke komendám zejména  
o personálním zajištění jednotlivých řádových akcí, konstato-
vala možnosti zlepšení a přijala interní dokument, který v pěti 
bodech shrnuje úkoly organizátorů k zajištění jednotlivých 
akcí.

Dalšími projednávanými body byla příprava účasti zástupců 
ČVP na pietním aktu v Milovicích dne 7. 11. 2015 a prezentaci 
knihy o historii DPN Opařany, spojené s adventním koncertem 
dne 18. 12. 2015, tedy v předvečer Řádového dne.

Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli 

Dne 25. 9. se v nemocnici v Opařanech uskutečnilo slavnostní 
otevření nové haly pro pohybové a rehabilitační aktivity dětí. 
Ani Řád sv. Lazara při této příležitosti nechyběl, tentokrát jsme 
se připojili uspořádáním koncertu italského zpěváka Roberta 
Caporali. S největší pravděpodobností to byl v dlouhé historii 
DPN vůbec první Ital, který v této historické budově vystupoval. 
Očekávání dětí byla veliká a my všichni jsme byli zvědaví, jak 
si Roberto s vystoupením v tak nezvyklém prostředí poradí.  
Výsledek byl ohromující: děti se úžasně roztančily a rozezpívaly 
včetně jejich vychovatelek. Uvědomili jsme si tak, že hudba 
je velkým impulsem a zdrojem radosti. Děkujeme Roberto!!

Mgr.Kamila Malinská

Roberto Caporali v Opařanech
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Skvostná  kaple,  pro  niž  se  zažilo 
pojmenování Sv. Kříže, ve velké 
věži  hradu  Karlštejna  obsahuje 

jeden z nejúchvatnějších středověkých 
světeckých cyklů, které se dochovaly do 
našich časů. Z původních 130 deskových 
obrazů je ztracen pouze jediný. Obsáhlý 
soubor byl vytvořen pražským malířem 
mistrem Theodorikem a jeho dílnou v le-
tech 1365–1367. Třebaže tomuto jedineč-
nému prostoru českých zemí byl osud tak 
příznivě nakloněn a my můžeme hledět 
do tváří mnoha světců, jejichž robustně 
pojatá fysiognomie je charakteristická 
pro mistra Theodorika, nedokážeme je 
dnes již z větší části pojmenovat. Převa-
ha jejich atributů je totiž klasifikační a 
nikoliv identifikační, a je tak možno ho-
vořit pouze o svatém biskupovi, svatém 
panovníkovi, svatém rytíři a podobně. 
Naši předkové měli situaci přece jenom 
snadnější. Do obrazových rámů byly to-
tiž většinou vloženy relikvie příslušných 
světců, dnes ztracené, které byly jistě na 
páskách vložených do ostatkových kap-
sulí pojmenovány. A znali  jistě  i další 
skutečnosti. Pro nás je však identifikace 
mnoha světců jednou provždy nemožná. 
Přesto lze pozornou prohlídkou obrazů 
občas objevit něco, co bádání dosud uni-
kalo. Ze zapomnění se tak podařilo osvo-
bodit tabuli s vyobrazením sv. Lazara.

Obraz je vsazen do paneláže uprostřed 
spodní řady severní okenní špalety na 
evangelijní straně presbyteria kaple. Svě-
tec je tu vyobrazen v pro něho ikonogra-
ficky méně obvyklé podobě biskupa – dle 
tradice  totiž působil, po nuceném od-
chodu ze Svaté země, jako první biskup  
v Marseille. Z jeho liturgického oděvu 
je na obraze vespod patrná zelená dal-
matika s nezvykle dlouhými rukávy (jak 
je však na theodorikovských obrazech 
běžné), opatřenými zlatým lemem, přes 
kterou  má  oblečenu  červenou  kasuli 
s úzkým zeleným pruhem vpředu, s tem-
ně zeleným lemem kolem krku, která je 
technikou  kolkování  bohatě  zdobena 
čtvercovými vegetabilními ornamenty, 
střídajícími se s kvítky, či spíše malinovi-
tými hrozénky. Dvojice kvítků se objevují 
také na lemu kolem krku, kde jsou stří-
dány bohatými srdcovitými ornamenty. 
Vpředu pod bradou je na červeném po-
kladu vytvořen bohatý květ, míněný snad 
jako monile. V tomto místě desky jsou 

zřetelné otvory nasvědčující, že zde moh-
lo být umístěno in natura. Teoreticky by 
se mohlo jednat i o sponu a tím pádem 
by svrchní liturgické roucho nebylo ka-
sulí, nýbrž pluvialem a pod sponou by 
se tak nejednalo o textilní pruh, nýbrž o 
vespod oblečenou dalmatiku, což by však 
nebyla liturgicky korektní varianta. Na 
hlavě sv. Lazara spočívá bílá biskupská 
mitra, zdobená kolem spodního lemu a 
uprostřed zlatými pruhy, zbylé plochy 
jsou pak posázeny kvítky, obdobnými 
oněm na kasuli, a velkými hroznovitý-
mi aplikami. Na rukou má svatý biskup 
nataženy bílé pontifikální rukavice, na 
hřbetě opatřené čtvercovým vegetabil-
ním ornamentem, totožným opět s těmi 
na kasuli. V levici svírá berlu, jejíž vinutí 
je zakončeno a po obvodu zdobeno révo-

vým listovím. V pravici pak třímá knihu, 
uzavřenou dvěma bohatě zdobenými ze-
lenými přezkami, zakončenými zlatými 
sponami. Viditelná přední hnědá deska 
je  bohatě  zdobena  již  známými  orna-
menty. Biskup, jehož tvář pokrývá sotva 
znatelný plnovous, upírá pohled svých 
modrošedých očí na oltářní stěnu kaple.

Všechny zde zmíněné atributy jeho 
kněžského  a  učitelského  úřadu  by 
opravdu  neumožňovaly  více,  než  jej 
identifikovat  jen obecně  jako  svatého 
biskupa. Dosavadní badatelé, s jedinou 
výjimkou, o které bude řeč dále, dosud 
však až nepochopitelně přehlíželi iden-
tifikační atribut světce, jenž umožňuje 
jeho bezesporné určení,  jakožto vyob-
razení sv. Lazara z Betánie. Polopostava 
světce totiž vyrůstá z otevřené zelenavé 

Jan Adámek,
postulant

Karlštejnský obraz 
svatého Lazara
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Neznámý sv. biskup, jehož F.  Fišer mylně identifikoval 
jako sv. Lazara. Dílna mistra Theodorika, asi 1365–1367
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hrobové tumby, jejíž stěny jsou zdobe-
ny architektonickou paneláží. Malíř tak 
vlastně použil nejcharakterističtějšího 
svatolazarského atributu, který však zů-
stal nerozpoznán kvůli vyobrazení světce 
jako biskupa a nikoli právě vzkříšeného 
muže, ovinutého ještě pruhy plátna, jak 
se dělo nesrovnatelně častěji.

Jediný, kdo atribut ve své inspirativní 
knize o karlštejnských svatyních zare-
gistroval, byl dominikánský řeholník P. 
František Fišer, jenž se dosud nejvážně-
ji věnoval problému identifikace světců, 
vymalovaných na stěnách kaple. Fišer 
se však příliš nechal unést svou hypoté-
zou, že světce lze rozpoznat podle jejich 
zastoupení a pořadí v textu tzv. Pražské 
apokalyptické  litanie ke všem svatým, 
která měla být předlohou pro koncepci 
uspořádání obrazů na stěnách kaple. Ji-
nak poctivě promýšlená a originální hy-
potéza však nebude platit bezvýhradně. 
Podle této předlohy Fišerovi na místo 
s obrazem sv. Lazara „vycházel“ obraz 
sv. Kornélia, zatímco sv. Lazara naproti 

tomu spatřoval ve vyobrazení 
sv.  biskupa  na  severní  stěně 
okenní špalety lodi kaple. Hlav-
ním argumentem pro toto urče-
ní mělo být údajné vyobrazení 
vzkříšeného  Lazara  v  hlavici 
biskupské berly tohoto nezná-
mého biskupa. Problém však je, 
že dnes tu lze nic podobného 
není  k  vidění.  Fišera  tak  asi 
zavedla poškození malby  ješ-
tě  nerestaurovaného  obrazu, 
popřípadě práce  s nekvalitní 
fotografií.  Navíc  by  takovéto 
pojetí atributu bylo v celé sku-
pině theodorikovských maleb 
zcela ojedinělé, neboť pokud 
jsou již identifikační atributy 
v asi čtyřech desítkách přípa-
dů použity, děje se tak výrazně, 
v souladu robusticitou figur a 
nikoli téměř utajeně. Fišerovu 
identifikaci nemůže zachránit 
ani přiřazení obrazu svatého 
biskupa do takzvané skupiny 

sv. Máří Magdalény, jak ji vytváří, neboť 
tu vlastně prokazatelně o žádnou skupi-
nu nejde. Nesporně zde totiž může být 
určena  jen sv. Máří Magdaléna. Svatý 
biskup Maximin, společník sourozenců  
z Betánie, je spatřován v jiném sousedí-
cím obraze sv. biskupa, opět bez jedno-
značných atributů a Lazarova a Mariina 
sestra sv. Marta je pak již pouze deduko-
vána – měla být vymalována na jediné 
dodnes nedochované desce. Tím však 
celá podpora pro Fišerovu identifikaci 
sv. Lazara padá a nejde tak o nic jiného, 
než umně sestavenou tautologii.

Skutečný  svatolazarský  obraz  pak 
přiřkl, jak již bylo řečeno, sv. Kornéliovi. 
Atribut v podobě hrobové tumby inter-
pretoval velmi nepřesvědčivě jako rodný 
dům tohoto světce, přeměněný na kostel; 
sám však na jiném místě připouští, že 
by se jednalo o atribut odjinud neznámý. 
Nelze však ani souhlasit s tím, že jde o vy-
obrazení kostela, respektive chrámových 
stěn, bez střechy. Motiv hrotitých oken a 
zejména rozet může sice připomínat sa-
krální stavbu, nicméně je jasné, že tu jde 
pouze o výzdobu stěn formou paneláže. 
Údajné okenní otvory nejsou průchozí a 
sokl i římsa by vůči nim byly nepřiměře-
ně mohutné. Nelze se ani příliš odvolá-
vat na nutnost schematizace – vzhledem 

k uspokojivému rozměru obrazové desky. 
A především: na boku vlevo je obdélná 
vpadlina,  kterou  již  pro  chrámovou 
stavbu  v  žádném  případě  akceptovat 
nelze. Malíř tedy prokazatelně maloval 
hrobovou tumbu, jejíž čelní stěnu jen 
vyzdobil architektonickou paneláží ve 
formě hrotitých oken se středním pru-
tem, střídajících se s rozetami s kružbou 
tvořenou kvadriloby, do jejichž ramen 
jsou dále vepsány tzv. jeptišky. Pohledově 
méně exponovanou boční stranu tumby 
pak členil pouze výše uvedenou vpadli-
nou. Pro potvrzení, že se vskutku jedná  
o hrobovou tumbu, netřeba chodit dale-
ko. Uprostřed oltářní stěny, jen pár met-
rů od popisovaného obrazu, je umístěna 
deska  s Bolestným Kristem, podobně 
vystupujícím z hrobové tumby, která je 
ovšem nezdobená. Princip vyobrazení 
je však naprosto totožný.

Nově rozpoznaný deskový obraz sv. 
Lazara, byť jej lze připsat spíše malířské 
dílně než Theodorikovi samému, je tak 
dnes jistě naší nejvýznamnější svatola-
zarskou uměleckou památkou 14. věku, 
která se do našich dnů dochovala.

BiBLiograficKá poznámKa:
Literatura k theodorikovským malbám 
na Karlštejně je velmi rozsáhlá. Pro účel 
tohoto článku postačí odkázat pouze na 
posmrtně vyšlou práci Františka Fišera 
Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejn-
ských kaplí, Karmelitánské nakladatelství 
Kostelní Vydří 1996. Jde o jedinou práci, 
která se s rozsáhlou argumentací pokou-
ší, mimo jiné, vyrovnat s identifikací atri-
buty neurčených obrazů světců v hlavní 
karlštejnské svatyni. Poslední reprezenta-
tivní shrnutí celé problematiky tamních 
maleb přináší kolektivní katalog Magister 
Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. 
Umělecká výzdoba posvátných prostor 
hradu Karlštejna, ed. Jiří Fait, Národní 
galerie  v  Praze  1997.  Autoři  reflektují 
a posléze odmítají Fišerovu hypotézu, 
sami  však  na  možnost  určení  světců  
v podstatě rezignují. Z této knihy jsou 
také převzata všechna vyobrazení.

Bolestný Kristus z oltářní stěny 
hlavní kaple hradu Karlštejna. 
Mistr Theodorik, asi 1365–1367. 
Z hrobové tumby vystupující Spa-
sitel je kompozičně pojat stejným 
způsobem, jako sv. Lazar. (Detail)

Na říjnovém jednání Velké rady byl 
představen a přijat nový samostat-

ný projekt Českého velkopřevorství. Je 
jím podpora rozvoje Centra pro léčbu 
sarkomů měkkých tkání III. chirurgické 
kliniky 1. lékařské fakulty UK a FN Motol.

Centrum pro léčbu sarkomů měkkých 
tkání  je vysoce specializované a ojedi-
nělé pracoviště pro léčbu těchto nádorů. 
Sarkomy stojí na špičce zákeřnosti všech 
maligních nádorových onemocnění, pro-
tože postihují zejména mladé lidi, mají 
velmi rychlou nepříznivou prognózu a 
jsou odolné vůči radiologické (ozařová-
ní) i onkologické léčbě (chemoterapie).

Lékařský tým III. chirurgické kliniky 
ve spolupráci s radioterapeuty a onkolo-
gy plní zásadní úkol v komplexní léčbě 
sarkomů, tedy včasné a pokud možno 
úplné  chirurgické  odstranění  nádoru. 
Operační výkony tohoto druhu, často 
mnohahodinové, kladou vysoké nároky 
na nejen teoretickou přípravu lékařů a 
diagnostiku, ale i na zručnost a erudici 
operování vzhledem k velké variabilitě 
těchto nádorů.

Je  zřejmé,  že  léčba  sarkomů  měk-
kých tkání klade vysoké nároky nejen 
na lékaře – operatéry, ale i na technické 
vybavení umožňující zajistit takto spe-
cializovanou péči.

Za důležitý fakt považujeme zaháje-
ní naší spolupráce už v období raného 
rozvoje tohoto pracoviště. První, zaha-
jovací mezinárodní sympozium se kona-
lo 3. dubna 2014 v pražských Emauzích 
za  účasti  Dr.  Alessandra  Gronchiho  
z Milána, který patří k nejvýznamnějším 
světovým chirurgům specializovaným 
výhradně  na  léčbu  a  organizaci  léčby 
těchto maligních nádorů.

Na III. chirurgické klinice v součas-
né době roste soubor nemocných zde 
operovaných s touto diagnózou, je ško-
len tým mladých lékařů zabývajících se 
cíleně těmito operacemi. V provozu je 
Speciální  ambulance  pro  léčbu  sarko-
mů měkkých tkání s celorepublikovým 
spádem.

Našemu  rozhodnutí  předcházelo 
osobní jednání s přednostou III. chirur-
gické kliniky profesorem MUDr. Rober-
tem Lischkem, Ph.D., který vzájemnou 
spolupráci vítá. Nyní jsme před podpi-
sem dohody o spolupráci, která bude 
pro tento projekt uzavřena s Nadačním 
fondem profesora Pavla Pafka, který byl 
zřízen pro získávání prostředků pro dal-
ší vzdělávání lékařů, zajištění přístupu  
k nejmodernějším lékařským postupům 
a vědeckým informacím. 

Celý náš záměr vyvěrá z pravé lazari-
ánské myšlenky pomoci vytvářet pod-
mínky a vzdělávat lékaře specialisty, kteří 
budou pečovat o bezpočet nemocných 
s tou nejhorší prognózou!

centrum pro léčbu sarkomů měkkých 
tkání – nový projekt MUDr. Michal Zahálka, KLJ, špitálník ČVP

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
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GenerÁLnÍ KAPiTuLA
ČeSKÉHo VeLKoPŘeVorSTVÍ
KLÁŠTer TePLÁ, 12. ZÁŘÍ 2015
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Počátkem  října  se  vypravili  J.  E. 
velmistr  Jan  hr.  Dobrzenský 
z Dobrzenicz, bailli Ondřej Vanke 

a kancléř Českého velkopřevorství Petr 
Řehoř na pravidelnou a plánovanou vi-
zitaci Polské komendy. Cílem bylo jed-
nání s různými církevními a řádovými 
představiteli a konečné posouzení, zda 
bude  možné  přednést  mezinárodní 
řádové vládě doporučení k  tomu, aby 
v příštím roce mohla být zřízena samo-
statná polská národní jurisdikce. Cesta 
byla uskutečněna od 1. do 3. října 2015. 
Ve čtvrtek večer již probíhala první jed-
nání v Gniezně (Hnězdno) s velitelem 
stávající Polské komendy chev. Janem 
Szmydem, KLJ a baillim Krzysztofem 
Połasikem-Lipińskim, KLJ-J.

Hnězdno je  jedno z nejstarších pol-
ských měst s velkým symbolickým vý-
znamem pro katolickou církev a roku 999 
zde byl po své mučednické smrti pocho-
ván sv. Vojtěch. O rok později se zde se-
tkal kníže Boleslav Chrabrý s německým 
císařem Otou III. a bylo zde založeno 
první arcibiskupství. O 1015 let pozdě-
ji, v pátek 2. října zde došlo k prvnímu 
historickému setkání velmistra Řádu sv. 
Lazara s polským primasem, J. Em. ar-
cibiskupem Wojciechem Połakem.  Pan 
arcibiskup  byl  podrobně  informován  
o historii Řádu, jeho současném rozvo-

ji, směřování a charitativních aktivitách. 
Mohl  se  také  osobně  seznámit  s  jeho 
současnou polskou reprezentací a živě 
se o řádovou činnost zajímal. V Polsku 
se jednotlivé rytířské řády nyní teprve 
etablují, kromě řádu Maltézských rytířů 
je zde velmi aktivní Řád božího hrobu, 
Řád Německých rytířů zde zastoupen 
není a do budoucna se s jeho existencí 
v Polsku ani nepočítá. 

Po tomto důkladném představení se 
v odpoledních hodinách J. E. velmistr 
přesunul do Paříže a bailli s kancléřem 
pokračovali v dalších jednáních. Krátký 
přesun do Bydgoszcze (Bydhošť), která je 
hlavním městem Kujavsko-pomořského 
vojvodství a zároveň sídlem před 10 lety 
založeného biskupství. Večerní setkání 
s J. E. biskupem Janem Tyrawou, Mons. 
Józefem Kubalewskim SChLJ, který je ře-
ditelem Hospice bl. P. Jiřího Popiełuszka, 
ředitelem diecézní charity Mons. Wojcie-
chem Przybyłou a Mons. Przemysławem 
Książekem, ekonomem diecéze se při vý-
borném jídle, reprezentujícím polskou 
národní kuchyni, protáhlo do pozdních 
večerních hodin.

Sobotní  jednání  bylo  věnováno 
budoucnosti  Polské  komendy.  Ta  je 
v současné době složena ze dvou dele-
gací,  Kujawsko-Pomorskej  (Krzysztof 
Połasik-Lipiński) a Podkarpackej (Jan 

Zpráva o vizitaci
Polské komendy

Szmyd). Komenda byla ustavena jako 
součást Českého velkopřevorství v roce 
2011 a v současné době má 23 členů a 
více než 12 postulantů. Status sdružení 
křesťanů dle kanonického práva má Řád 
v 8 diecézích. Bailli a kancléř projednali 
s představiteli komendy personální ob-
sazení, úkoly a procesy, které musí být 
dokončeny před jejím prohlášením za 
samostatnou národní jurisdikci. To je 
plánováno na říjen příštího roku. Sou-
časné delegace se pak stanou komendami 
a je plánován vznik nových skupin na 
rozsáhlém polském území. Měli  jsme 
možnost opět se setkat s heroldem pol-
ské komendy Piotrem Badziągem KLJ-J, 
který  zřídil  v největším bydhošťském 
kostele  Sv.  Vincence  z  Pauly  oficiální 
sídlo  komendy  a  společně  s  tamním 
farářem, P. Sławomirem Barem SChLJ 
organizují např. každodenní přípravu a 
distribuci 300 večeří pro potřebné, chudé 
a bezdomovce. Službu financuje diecéz-
ní charita, avšak je zajišťována mladými 
lazariánskými dobrovolníky. 

Závěrem zbývá poděkovat polským 
spolubratřím za výbornou a inspirující 
práci. Těšíme se na ustavení nového Pol-
ského velkopřevorství, které dodá celému 
mezinárodnímu řádu novou dynamiku.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP

Vlevo:  J.  E.  velmistr  s  polským  primasem,  J.  Em.  Wojciechem 
Połakem. Nahoře: J. E. bailli ČVP v rozhovoru s J. E. bydgoszczským 
biskupem Janem Tyrawou. 
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enerální kapitula Českého 
velkopřevorství Vojenské-
ho a špitálního řádu svaté-
ho Lazara Jeruzalémského 
se letos uskutečnila v sobo-

tu 12. září 2015. Tentokrát se členové a 
příznivci řádu sešli na území plzeňské 
diecéze,  konkrétně v Teplé, malé obci 
nedaleko Mariánských Lázní.

Samotná generální kapitula se usku-
tečnila v klášteře premonstrátů, který 
zde  v  roce  1193  založil  český  šlechtic 
Hroznata,  aby  do  něj  vzápětí  povolal 
premonstrátské řeholníky z pražského 
Strahova.  Hroznata  vstoupil  později 
do tepelské kanonie a stal se členem řádu. 
Řádové roucho přijal přímo z rukou pa-
peže Innoncence III. Hroznata byl blaho-
řečen 16. září 1897. Svátek blahoslaveného 
Hroznaty je dodnes slaven 14. července. 
V září roku 2004 byl zahájen jeho kano-
nizační proces.

První účastníci generální kapituly se 
začali sjíždět na západ Čech již v pátek 

11. září 2015, aby mohli podpořit postu-
lanty, kteří se připravovali na přijetí do 
řádu. Mezi těmito postulanty jsem byl 
i já, který jsem netrpělivě čekal na svůj 
velký den. Nejdříve však bylo nutné zú-
častnit se vigilie, na které jsme slavnost-
ně podepsali řádový slib. Chvíle ztišení, 
zamyšlení, upevnění svého přesvědčení 
vstoupit do řádu svatého Lazara, věnovat 
se řádovému dílu po zbytek života, přiblí-
žit se Bohu – to vše probíhalo v mé hlavě 
a srdci při tom, když kancléř našeho vel-
kopřevorství pozvedl řádový meč a připo-
menul všem účastníkům vigilie, že naše 
bitva je proti nespravedlnosti, nemoci a 
strádání tohoto světa ve znamení kříže.

Na sobotní dopoledne připadlo jedná-
ní generální kapituly. Nejvýznamnějším 
účastníkem byl jistě velmistr řádu sva-
tého Lazara, J. E. Jan hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenicz, který vystoupil se svým 
příspěvkem a informoval o dění v řádu 
na celosvětové úrovni. Zároveň velmi 
podpořil konání Českého velkopřevor-

ství  a pochválil  jeho činnost. Dále  se 
mohli účastníci jednání generální kapi-
tuly dozvědět zprávy o činnosti České-
ho velkopřevorství, dále pak slovenské 
a polské komendy. S aktuálním děním 
v  oblasti  špitální  seznámil  přítomné 
špitálník.  Potom  následovalo  jednání 
v jednotlivých sekcí.

Po obědě nastalo mírné vzrušení a 
všichni  přítomní  se  začali  chystat  na 
nejdůležitější část dne, na slavnostní mši 
svatou spojenou s investiturou řádu sva-
tého Lazara. Mše se uskutečnila v kláš-
terním kostele Zvěstování Páně. Hlavním 
celebrantem byl J. M. can. Jiří Hladík, 
OCr, prelát, probošt Katedrální kapituly 
u sv. Štěpána v Litoměřicích, člen řádu 
křížovníků s červenou hvězdou. Pater 
Jiří Hladík je velmi spjatý s plzeňskou 
diecézí, protože zastával funkci děkana 
v Karlových Varech v kostele sv. Máří 
Magdalény od roku 1995 do roku 2008. 
Při  investituře nastala konečně mnou 
velmi očekávaná chvíle a byl jsem přijat 

spolu se svými bratry do řádu svatého 
Lazara. Pak pokračovala investitura po-
výšeními do vyšších řádových hodností, 
pasováními nových rytířů a dam a na-
konec oceněním členů za významné zá-
sluhy. Po skončení mše svaté následovalo 
společné focení před kostelem a pak už 
se všichni těšili na slavnostní raut.

A jak jsem prožíval generální kapitulu 
já? Pro mě znamenal tento víkend hrozně 
moc! Toto společenství sjednocené spo-
lečným dílem na poli pomoci nemocným, 
chorým, potřebným, vězňům, zajatcům a 
opuštěným, jak je psáno v modlitbě řádu 
svatého Lazara, mě přijalo s otevřenou 
náručí. Cítil jsem obrovskou podporu, 
a to nejen od mého řádového patrona 
Zdirada J. K. Čecha, KCLJ, ale i od ve-
dení Českého velkopřevorství a vlastně 
od všech členů řádu. Tento víkend mě 
dal obrovské množství  sil pro konání 
řádového díla. 

Co říci závěrem? Snad jen to, že už 
teď se moc těším na další setkání, ať už 

na řádovém dnu v prosinci, řádových 
rekolekcích v březnu a zejména na Vel-
ké generální kapitule v říjnu, která se 
uskuteční v Římě.

Ing. Arnošt Linzmaier, BLJ
sekretář Západočeské delegace
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Koncem října se sjeli představitelé 
jednotlivých národních jurisdik-
cí do Amsterdamu, kde se usku-

tečnilo výroční zasedání řádové vlády. 
České  velkopřevorství  reprezentovali 
velmistr J. E. Jan hr. Dobrzenský, bailli J. 
E. Ondřej Vanke, za komunikační výbor 
byl přítomen chev. Petr Řehoř a jako člen 
právního výboru chev. Zdeněk Kučera. 
Dalšími přítomnými byly csr. Kamila 
Malinská a pí. Karla Mornstein-Ziero-
tin, které využily možnosti navštívit toto 
město a během společenského programu 
se setkat se svými přáteli z celého řádu.

Jednání, které se konalo 24. října, ří-
dil předseda řádové vlády J. K. V. princ 
Charles-Philippe  d’Orléans,  vévoda 
z Anjou a předsedal mu J. E. velmistr Jan. 
Přítomni byli představitelé velkopřevor-
ství Belgie a Lucemburska, Čech (repre-

zentující také Slovensko a Polsko), Fran-
cie, Velké Británie, Itálie, Monaka, Černé 
Hory, Holandska, Španělska, Kostariky a 
USA. Poprvé byl přítomen velkopřevor 
Portugalska, které se rozhodlo přestou-
pit do Řádu z organizace reprezentované 
markýzem Geredou, obdobná jednání 
byla za zavřenými dveřmi vedena s ně-
kolika představiteli Švýcarska.

Setkání se zabývalo zejména zhodno-
cením stávající činnosti a naplánováním 
dalších kroků v oblastech charitativní, 
duchovní  i organizační.  J. E.  velmistr 
zdůraznil, že naše poslání  je prostřed-
nictvím aktivních křesťanů poskytovat 
a rozšiřovat charitu, povědomí o rytíř-
ských hodnotách a tradicích a upevňovat 
katolickou víru. J. E. Giovanni Ferrara, 
velký špitálník, referoval, že od r. 2010 
Řád vykonal charitativní práce v celkové 

výši 3,032.117 EUR, z toho v minulém roce 
za 245.727 EUR. 

Nejvýznamnějšími  mezinárodními 
projekty je kontinuální péče o centrum 
SUROL  na  Srí  Lance,  iniciovaná  vel-
kopřevorstvím  Velké  Británie.  Zde  je 
ve staré řádové tradici poskytována lé-
čebná a rehabilitační práce pro pacienty 
postižené leprou. Dalšími aktivitami je 
podpora praktické mininemocnice v Île 
Sainte-Marie na Madagaskaru (minulý 
rok obdrželi od našeho řádu minibus), 
stavba malé nemocnice Sv. Lazara v Guiè 
v  Burkina  Faso  a  praktické  ordinace 
v Kinzambě v Kongu. Na tyto meziná-
rodní projekty Řád přispěje v příštím 
roce  částkou  30.000  EUR.  Zmíněné 
činnosti  jsou mezinárodně významné 
stejně tak, jako činnosti domácí, protože 
Řád si uvědomuje, že i v Evropě je mno-

Jednání Mezinárodní řádové vlády

amsterdam 24. 10. 2015
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ho lidí chudých a potřebných. Zejména 
sem je tedy v následujících letech nutno 
směrovat naši pomoc. Velmistr zdůraz-
nil, že tyto činnosti je nutno kombino-
vat s aktivním fundraisingem, přičemž 
prostředky na administrativu a správu 
Řádu musí být od prostředků, užívaných 
na charitu, oddělovány. Do dalších let je 
nutné i nadále pracovat s vyrovnaným 
rozpočtem a postupně vytvořit „rezervní 
fond“ ve výši cca. 25.000 EUR. V součas-
né době činí největší množství příjmů 
členské poplatky a platby za povýšení 
a insignie. Zajímavé výsledky v oblasti 
získávání zdrojů od různých přispěva-
telů vykazuje velkobailivik USA, kde je 
ovšem tradice přispívat na charitu, for-
my a efektivita na odlišné, v Evropě však 
neuskutečnitelné úrovni.    

Podstatná  debata  byla  věnována 
identitě  Řádu  jako  katolického  spole-
čenství, spolupracujícího v charitativní 
oblasti též s nekatolíky. Jednotlivá vel-
kopřevorství referovala o stavu jednání 

s příslušnými biskupy nebo národními 
biskupskými konferencemi a podrobně 
byla také probrána strategie jednání se 
Svatým Stolcem. Řád má jednotný názor 
na problematiku rozvedených, znovuse-
zdaných lidí a „sňatků“ osob stejného 
pohlaví, kde  jednoznačně akceptuje a 
podporuje vstřícný a přesto zásadově 
konzervativní  názor  Církve  Sv.,  a  ze-
jména závěry právě ukončené biskupské 
synody věnované povolání rodin v církvi 
i ve světě. Důkladný rozbor svobodného 
zednářství a vymezení Řádu proti němu 
přinesl chev. Zdeněk Kučera.

Pozornost byla věnována prvním ná-
vrhům na program a organizaci Velké 
Generální Kapituly v Římě, která by se 
měla konat v říjnu příštího roku, elektro-
nické databázi členů a organizačním čin-
nostem. Jednotlivá velkopřevorství pre-
zentovala svoji činnost a bylo pro mě ctí 
doporučit Řádové vládě vznik Polského 
velkopřevorství, které bude ustaveno na 
nejbližší Velké Generální Kapitule. Řá-

dová vláda tento návrh nadšeně přijala, 
stejně tak jako pozvání této nové národ-
ní jurisdikce na děkovnou celořádovou 
pouť k Panně Marii Czenstochovské na 
jaře r. 2017. Na podzim r. 2017 se bude 
konat jednání Řádové vlády ve Fatimě, 
které připraví portugalské velkopřevor-
ství.

Skutečnosti, že se toto setkání, konané 
na pozvání nizozemského velkopřevor-
ství konalo v samém srdci historického 
Amstrdamu, bylo využito samozřejmě 
také ke konání separátního setkání ho-
landských spolubratří a k zorganizování 
vigilie a investitury nových členů, spoje-
né s představením Lazariánské nadace a 
společnou galavečeří. I když se setkání 
konalo v podzimně pošmourném Am-
sterdamu, bylo naplněno pozitivní ná-
ladou, přátelstvím a odhodláním k další 
společné práci.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP    
 

nové knihy

Soubor studií předních českých historiků o našich nejstarších národních patronech – 
sv. Ludmile, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Prokopovi s úvodním slovem arcibiskupa 
pražského Dominika kardinála Duky a Karla Schwarzenberga. 

Obsah: 
J. Sláma – Čechy za života našich nejstarších národních patronů; Legendy vyprá-

vějící o životech našich nejstarších národních patronů
Z. Hledíková a J. Sláma – Svatá Ludmila
J. Sláma – Kníže sv. Václav
T. Petráček – Vojtěch-Adalbert
P. Sommer – I byl svatý opat Prokop, rodem Čech
Z. Kuchyňka – Místa spojená se životem našich nejstarších národních patronů. 

Obrazový doprovod tvoří fotografie sbírkových předmětů z muzeí v Berouně, Bran-
dýse nad Labem-Staré Boleslavi, Kladně, Mělníce, Příbrami a Vlašimi, příspěvkových 
organizací Středočeského kraje.

Anotace nakladatele

Jiří Sláma a kolektiv autorů:
Střední Čechy, kolébka národních patronů. Sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop
Vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 2015 
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zprávy z komendzprávy z komend

XII. ročník Česko-Slovenských dnů v Plzni 2015

Setkání lékařů ve svatovítské katedrále Kaplnka sv. Lazára v Novej Bystrici

Konání Česko-Slovenských dnů v Plzni 
se stalo již tradicí. O víkendu 24. až 25. 
října 2015 se konal již 12. ročník. Tradiční 
je také účast členů Vojenského a špitální-
ho řádu svatého Lazara Jeruzalémského. 
Jeden z hlavních organizátorů je P. Mgr. 
Miroslav Martiš, SChLJ.

Program  byl  letos  opravdu  bohatý. 
Vše začalo sobotním posezením u zvě-
řinových hodů v  restauraci Na Spilce 
přímo v areálu Plzeňského Prazdroje. 

Hlavní program byl však v neděli. Na 
Chodském  náměstí  probíhal  kulturní 
program, vystoupení folklórní skupiny 
ze Žiarské doliny, vystoupení tradičního 
plzeňského lidového souboru Mladina 
a Mladinečka, divácký kvíz o ceny „Slo-
vensko známé a neznámé…“, hry pro 
děti a další. Návštěvníci mohli ochutnat 
tradiční slovenské produkty z horských 
salaší a dozvědět se spoustu zajímavostí 
o Slovensku.

Nejvýznamnější událostí  byla beze-
sporu slavnostní mše svatá v rámci Pouti 
Slováků do Plzně ve farním kostele Sv. 
Jana Nepomuckého. Hlavním celebran-
tem  byl  J.  M.  Dr.  Josef  Šedivý,  O.Cr., 
velmistr Řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou. Při této mši svaté nesli členové 
Řádu svatého Lazara obětní dary.

Ing. Arnošt Linzmaier, BLJ
sekretář Západočeské delegace

V  sobotu  24.října  se  členové  řádu  zú-
častnili  dalšího  dětského  odpoledne 
konaného již tradičně v zahradě kostela 
svatého Prokopa ve Štěnovicích. Dětské 
odpoledne bylo i tentokráte velmi vyda-
řené. Novinkou bylo pořádání jednotli-
vých her  samotnými dětmi ze základní 
školy ve Štěnovicích. Děti připravily řadu 
her ve kterých se soutěžilo ve zručnosti, 

Odpoledne pro děti i rodiče na farní zahradě ve Štěnovicích.
představivosti, trpělivosti a fyzické kon-
dici. Dospělí byli tentokráte spíše v roli 
pomocníků  a technického personálu. Na 
závěr Lidka Trhlíková připravila pro děti 
tradiční burzu hraček a připravili jsme tá-
borák s občerstvením. Tyto akce pravidel-
ně podporujeme naší pomocí i finančně.  

Do konce roku budeme ve Štěnovicích 
spolupořádat oblíbenou „ Mikulášskou 

nadílku“ a budeme nápomocni při akci 
„Vánoční vyrábění“, kdy děti vyrábí vá-
noční ozdoby, svíčky a další věci s vá-
noční tématikou. 

Petr Lukáš Vavřík
Západočeská delegace 

Na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů, se 19. října 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha setka-
ly od 18.00 hodin při mši svaté významné lékařské osobnosti. Bohoslužba, kterou sloužil pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, byla obětována za všechny lékaře a zdravotníky. Lebka sv. 
Lukáše je součástí svatovítského pokladu od roku 1354, kdy ji pro nově budovanou katedrálu získal 
císař Karel IV. Události se zůčastnili členové Pražské komendy ČVP. Zleva: Jan Hora; Viktor Sušický; 
MUDr. Michal Zahálka, špitálník ČVP; Stanislav Přibyl, velitel Pražské komendy.                       —red

Spodní dvě fotografie jsou z 30. 
srpna 2015, kdy byla kaple slav-
nostně vysvěcena Jeho eminen-
cí kardinálem Dominikem Du-
kou OP. Na horní z nich zasazují  
J. Em. pan kardinál a J. E. biskup 
Tomáš Galis památnou lípu před 
kaplí                                          —red

Dňa  4.  9.  2015  bola  približne  o  14:45 
vložená do cibule na vežičke kaplnky sv. 
Lazára z Betánie časová kapsula, obsa-
hujúca fundačnú listinu, ktorú podpísal 
veľmajster Rádu sv. Lazára gróf Dobr-
zenský z Dobrzenicz, generálny kaplán 
svätolazárskeho rádu Jeho Eminencia 
kardinál  Dominik  Duka  OP,  žilinský 
diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a 
starosta  Novej  Bystrice  Jozef  Balačin. 
Do kapsule bola ďalej vložená nová ne-
používaná sada euromincí z roku 2015 a 
jedna bronzová pamätná medaila, ktorú 
k príležitosti posviacky vydala obec Nová 
Bystrica.Vloženia kapsule sa zúčastnili: 
Jozef Jonek, Jozef Balačin, starosta obce 
Nová Bystrica a Marek Sobola.

Marek Sobola, KLJ
Slovenská komenda ČVP
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zprávy z komend

Rok  2015  je  devítistým  rokem  od  za-
kládající listiny Kláštera  v Kladrubech.  
V zakládací listině je pak zmínka o ně-
kolika obcích, které byly klášteru dány 
do majetku. Pro mnohé obce je to prv-
ní historická zmínka o jejich existenci. 
Zbraslav i Černošice mezi ně patří. Letos 
si  tedy připomínáme devět set let výročí 
existence obce Zbraslavi, dnes již měst-
ské části Prahy 5.  

Téma pouti:
Trpící člověk. Každý člověk  v sobě ale-
spoň na chvíli  objeví potřebu, pomáhat 
trpícím. Prosbou, darem i činem. To je 
to, co by mělo poutníky v této konkrét-
ní  pouti  sjednocovat.  Touha  pomoci 
trpícím, zejména  farářovi naší farnosti 
Pavlu Žákovi. A to je i druhá odpověď 
na otázku proč.

Průběh pouti:
Petr Megela zahájil pouť úvodní modlit-
bou, přemýšlíme o tématu, někteří disku-
tují. Jiní si předávají poslední informace 
o zdravotním stavu pátera Žáka. Olda 
má připraveny a čte do mikrofonu zá-
kladní informace o architektu Santinim. 
Klobouk dolů, to byl pilný člověk, těžce 
zkoušený a zemřel mladý. Přesto nám 
tu zanechal tolik pokladů. I on musel  
v životě velmi trpět. Umřela mu manžel-
ka i několik dětí. To všechno se promítá 

do jeho díla. Jeho symbolika je neopa-
kovatelná.

Jsme na místě, Kladruby nás očekávají, 
vše funguje podle plánu.  

Kombinovaná prohlídka Kladrubské-
ho kláštera proběhla tak trošku nadstan-
dardně. Průvodkyně, místní varhanice, 
se rychle nakazila naší dobrou náladou, 
a tak jsme se občas dozvídali i věci, které 
do běžného výkladu možná ani nepatří. 
Nebyl jsem tu poprvé, ale opět jsem jen 
tiše žasnul nad Santiniho symbolikou. 
Kolik  znamení,  nesmrtelných  sdělení 
a  vzkazů se dá vložit například do ob-
jektu kazatelny.  Jak  lze prostor barok-
ně-gotické lodi kostela rozsvítit vhodně 
zvolenými okny. A ještě jedna zvláštnost: 
Ten kostel je trochu do zatáčky. Když se 
postavíte úplně dozadu, pod varhany, do 
osy lodi, tak to můžete vidět. Celá loď se 
natáčí mírně vlevo. A pak jsme se ztišili 
a místo mše svaté proběhla pobožnost za 
nemocné a trpící. Petr vybral překrásné 
biblické texty, Hanka připravila  noty a 
texty písní.

Hospoda. Přeplněno, potkávám tu ně-
kolik přátel s velkou skupinou poutníků 
z Plzně. Bratři z našeho Řádu sv. Lazara. 
Po obědě nasedáme do autobusu a těšíme 
se na náš další cíl. 

Přijíždíme do Mariánské Týnice, kdysi 
velmi frekventovaného poutního místa. 
Poutní kostel Zvěstování Panny Marie, 

který zde vznikl, byl za éry komunismu 
tak zanedbán, že se hlavní klenba zřítila. 
Sám si pamatuji hromadu suti uprostřed 
kostela, provizorní zastřešení a složitou 
konstrukci lešení. Nyní je vše díky obě-
tavým lidem opraveno. Kostel má snad 
nejdelší dozvuk v republice. Zdejší prů-
vodkyně se vůbec nezlobí, že přijíždíme 
se zpožděním, je na ní vidět, že svoji prá-
ci miluje, a že se na nás celý den těšila. 
Když jsem jí sdělil, že bychom výklad 
začali netradičně Mariánskou zpívanou 
litanií, protože jsme poutní zájezd, roz-
zářila se a celou litanii, uprostřed koste-
la, s tím nevšedním dozvukem, poctivě 
přezpívala s námi. 

Výklad jsme zkrátili a místo něj uspo-
řádali  krátké procesí v ambitu. Šli jsme 
od fresky k fresce. U každé fresky jsme 
se  dozvěděli  něco  zajímavého,  mezi 
freskami jsme zpívali sloky mariánské 
písně. Děti se honily kolem kašny a my 
zpívali a poslouchali příběhy  jednotli-
vých fresek. Když procesí skončilo, ta 
úžasná žena nám nabídla, že nás pustí 
do prvního pat ra objektu, kde se nyní 
nachází Muzeum a galerie severního Pl-
zeňska. Nadšeně jsme souhlasili, rodiče 
pochytali děti a hurá do prvního patra. 
Museum je úžasné, způsob života  lidí  
v dávné i nedávné historii dokumentuje 
dokonale. 

Čas  pokročil,  bylo  třeba  myslet  na 
návrat.Venku zbylo světlo tak akorát na 
hromadnou fotografii. Fotíme se a naši 
průvodkyni bereme mezi sebe. Je nám 
dobře.

Byl  to dobrý den, děkujeme za něj.  
I my teď v tomto okamžiku víme o kama-
rádech, kteří chtěli jet s námi, ale protože 
jsou nemocní nebo se musí o nemocné 
postarat, nebyla jejich účast na poutním 
zájezdu možná. Myslíme na ně, modlíme 
se za ně, máme je rádi. A oni to vědí. Vědí 
to a pomáhá jim to. A o to právě jde, být 
spolu, ve společenství s Bohem.

Tak zase někdy příště.
Milan Čejka, Pražská komenda

19. září 2015 - Pouť za nemocné a trpící
Cíl: Klášter Kladruby, Mariánská Týnice / Účastníci: 36 dospělých, 5 dětí / Počasí: Slunečno, babí léto, úžasné mraky, krásná 
viditelnost / Duchovní vedení : Petr Megela / Písně, noty, zpěv: Hanka Dufková / Četba, film, nápad: Oldřich Vlček
Organizace: Řád Sv. Lazara Jeruzalémského – Milan Čejka SBLJ, Pražská komenda.

lazariánská pomoc

LAZARIÁNSKÁ POMOC
RECEPTORIE

www.lazarianskapomoc.eu

I tento rok je naše jednotka v „jednom 
kole“. Již přelom roku, kdy jsme zajišťo-
vali „kolínský kontingent“ pro setkání 
TAIZE,  jako  by  předznamenal  rok  le-
tošní. Jen během prvních osmi měsíců 
jsme organizovali, či se aktivně zapojili 
do dění v našem nádherném městě na 
mnoha akcích.

Zajišťovali  jsme pořadatelskou služ-
bu na charitativním koncertě „Večer pro 
Josefa“ a koncertě v Kolínské synagoze. 
Dále naši dobrovolníci byli v rámci zdra-
votní služby účastni na Mezinárodním 
festivalu v běhu Kolín, Streetball Cupu, 
ale i na Benefičním Jazzfestu.

To vše se nám daří jen díky aktivitě 
našich členů a těch, kteří s námi dlou-
hodobě spolupracují. Celkově se jedná 
o více jak 7 lidí, většinou skautů a členů 
Orla – jednoty Kolín. Naše jednotka má 
za poslední roky vybudované v Kolíně 
velice dobré jméno. To, že nás sami po-
řadatelé akcí oslovují a chtějí, speciálně 
nás na pořadatelskou a zdravotní službu, 
hovoří samo o sobě.

Jan Hora, velitel LP Kolín

Jak jsme již čtenáře Reunionu dříve in-
formovali (viz Reunion č. 3/2015), sešli 
jsme se v květnu t. r. s bratry Trávníčkem 
a Pauličem, strakonickými skauty, kteří 
dlouhodobě  spolupracují  s  naším  Řá-
dem. Mimo jiných bodů jsme se dohodli 
na společné akci určené klientům Domo-
va pro osoby se zdravotním postižením 
(dále jen DOZP) v Oseku u Strakonic. 

Jak jsme se dohodli, tak se i stalo. Ve 
středu 14.  října  jsme, posíleni o nové-
ho člena jednotky, vedoucího skupiny 
křesťanské  mládeže  v  Písku  Vojtěcha 
Pekárika, vyrazili směr Osek. Po úvod-
ní více jak hodinové schůzce s ředitelem 
Domova, kde jsme pana ředitele infor-
movali  o  poslání  a  aktivitách  Lazari-
ánské pomoci, jsme se vydali přímo za 
klienty. S ohledem na nepříznivé počasí 
byla většina naplánovaných společných 
aktivit přesunuta do prostor Domova. 
Nejprve se klienti dle zájmu rozdělili do 
dvou skupin a akce mohla začít. Jedna 

Kolínská jednotka Lazariánské pomoci – Receptorie nezahálí

Povedená akce Jihočeské jednotky Lazariánské pomoci – Receptorie v Oseku

skupina se, pod vedením br. Trávníčka, 
učila skautskému uzlování, druhá pak 
věnovala svůj čas několika nenáročným 
sportovním soutěžím. Spokojenost byla 
vidět v očích všech a i proto se obě sku-
piny následně prostřídaly. Venku se me-
zitím umoudřilo počasí a tak nám bylo 
umožněno uspořádat pravý táborák se 
vším, co k tomu patří,  tedy s hudbou, 
opékáním špekáčků a zejména dobrou 
náladou.

Po ukončení vlastní akce jsme si ješ-
tě na přání klientů prohlédli zámeckou 
kapli a zařízení jejich Domova. Se slibem, 
že se do Oseka co nejdříve vrátíme, jsme 
odjížděli s přesvědčením, že jsme snad 
rozdali trochu radosti těm, kteří si za-
slouží naši pozornost. Velké poděkování 
samozřejmě patří i sestrám Daně a Aleně, 
které se o klienty Domova poctivě starají 
a samy se do této akce aktivně zapojily.

Aleš Randl, BLJ.
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

François Martin (*1634, 1701, 
�1706)

Na červeném štítě pod sníženou stříbrnou 
krokví provázenou dvěma stříbrnými ko-
šíky na zeleném pahorku dva kolíky, mezi 
nimi řetěz, vše zlaté. Hlava štítu, podlo-
žený kříž a kolana spojených řádů Panny 
Marie z Hory Karmel a svatého Lazara 
z Jeruzaléma

Rietstapův Armorial General a Rol-
landovy dodatky k němu přinášejí více 
než sto různých znakových štítů rodin 
s příjmením nebo predikátem Martin, 
ale tento štít mezi nimi není. Vzácnou 
informaci o něm přináší svatolazarský 
erbovník. Patřil jednomu z mužů první 
generace Francouzké východoindické 
společnosti, zakladateli a prvnímu gene-
rálnímu guvernérovi přístavního města 
Pondicherry  (Pondichéry, dnes Pudu-
cherry) a okolních oblastí, tvořících (až 
do r. 1954) francouzskou kolonii v Indii, 
přijatého do spojených řádů v roce 1701 
na přímou žádost francouzského krále.

J. E. Denis kardinál Dougherty, 
arcibiskup filadelfský (*1865, 
OSLJ 1929, �1951)

Stříbrný polcený štít, vpravo z horního 
kraje štítu vychází zkrácený modrý klín 
ozdobený stříbrnou pětihrotou hvězdou, 
přes něj černé břevno ozdobené třemi stří-
brnými terči s červenými heroldskými kří-
ži, vlevo pod zelenou hlavou ozdobenou 
třemi stříbrnými pětihrotými hvězdami 
vedle sebe červený jelen ve skoku.Nad ští-
tem podloženým svatolazarským křížem 
arcibiskupský kříž mezi mitrou a berlou, 
pod ním deviza CRUCIS IN SIGNO VIN-
CES. Vše převýšeno červeným kardinál-
ským kloboukem.

Syn amerických přistěhovalců z Irska, 
po římských studiích a kněžském svěcení 
pracoval ve filadelfské kurii, 1903 vysvě-
cen na biskupa pro filipínskou Novou 
Segovii, kde dal do pořádku místní cír-
kevní poměry, na koni a v kanoi objížděl 
venkovské oblasti své diecéze a oběta-
vě se podílel na péči o malomocné. Po 
dvanácti letech byl jmenován biskupem 
v Buffalu, kde stavěl katedrálu a školy. 
V roce 1918 byl jmenován filadelfským ar-
cibiskupem a o tři roky později kreován 
na kardinála a až do své smrti pracoval 
ve prospěch své diecéze, veřejného života 
ve Spojených státech, vlasti svých rodi-
čů a jako papežský diplomat a kuriální 
hodnostář ve prospěch Církve.

Jean Paul de Bailleul, markýz de 
Bailleul (*1862, OSLJ 1897, �1925)

Polcený štít, vpravo potažený hermelínem, 
vlevo červený, položený na zelený osmi-
hrotý svatolazarský kříž, ovinutý svato-
lazarskou dekorací a převýšený korunou 
markýzů, vše je položeno na stuhami 
podvázaný erbovní plášť (vnější strana 
je v barvách štítu, pravá polovina je tedy 
červená, levá hermelínová nebo bílá, pro-
tože plášť je oproti štítu převrácený, lícová 
strana je na kresbě vespod. Podšitý bývá 
hermelínem.)

Rod markýzů de Bailleul dal Řádu sva-
tého Lazara tři členy. V roce 1702 Františ-
ka, kněze, převora a komtura, v roce 1711 
jeho synovce Adriena, rytíře a komtura 
(to bylo samozřejmě v době spojených 
řádů Panny Marie z Hory Karmel a sva-
tého Lazara z Jeruzaléma) a v roce 1897, 
v době, kdy Řád už byl ožebračený revo-
lucí a určen k zániku, rytíře Jana Pavla, 
jednoho z tehdejší hrstky neohrožených.



THURIFRANTIŠEK XAVER THURI

LITURGICKÝ ROK
Dvojalbum Liturgický rok představuje celoživotní průřez 
duchovní tvorbou vynikajícího českého  hudebního skladatele 
Františka Xavera Thuriho.  Mimořádný projekt zahrnuje au-
torovy skladby, které se vztahují k církevnímu liturgickému 
roku a dosud nebyly nahrány ve studiové kvalitě.
Cena vč. DPH 200,- Kč + poštovné a balné 70 Kč/kus.

Objednávky na www.decorum.cz

Jedinečný ediční počin ke skladatelovým pětasedmdesátinám, které oslavil v loň-
ském roce. Obal 2CD tvoří krásně vypravená knížka s ilustracemi, fotografiemi a 
profily autora a účinkujících umělců ve dvojjazyčném provedení – česky a anglic-
ky – může se tedy stát vhodným dárkem pro vaše přátele v zahraničí. Objednat je 
možno i písemně na adrese OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, 252 28 Černošice.

KRÁSNÝ VÁNOČNÍ DÁREK



KAT E D R Á L A

Báseň Dr. Jiřího Suchánka, napsaná v době největšího útlaku Církve komunistickým režimem, vrouc-
ná apoteóza víry a pražského metropolitního chrámu. Byla dlouho považována za ztracenou, teprve 
nedávno byla objevena v archivech bývalé Státní bezpečnosti v Suchánkově vyšetřovacím spisu.

Nyní toto unikátní dílo někdejšího náměstného převora (od roku 1948, po emigraci Karla VI. knížete 
Schwarzenberga) Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara vychází vůbec poprvé jako bibliofilský tisk 
v úpravě a vazbě Zdirada J. K. Čecha, KCLJ, který knihu též opatřil šestnácti původními linořezy.

Limitovaná edice v počtu 200 číslovaných výtisků vychází péčí Českého velkopřevorství Řádu.

Formát 17 × 21 cm, 38 stran, ruční sazba Jaromíra Štourala písmem Veneziana na papíře Munken Pure 240 g/m2.

Knihu je možné objednat na adrese OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, 252 28 Černošice
nebo elektronickou poštou na adrese linhartova@stavitelstvirehor.cz
Cena 600 Kč + poštovné a balné.

V á n o c e  s  b i b l i o f i l i í
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