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PaPežský dokument
o charitativních institucích

Svatý Otec Benedikt XVI. vydal k 1. prosinci 2012 dokument po-
jednávající o charitativních institucích. Motu proprio nazvané In-
tima Ecclesiae Natura, tedy „Vnitřní povaha církve“, zavádí sérii 

norem, které upravují různé církevní formy charitních služeb a s nimi 
související povinnosti diecézního biskupa. Záměrem patnácti článků 
zmíněného Motu propria je vyplnit existující normativní mezery, na kte-
ré papež upozornil již ve své encyklice Deus caritas est. 

Dokument ukládá diecézním biskupům, aby dohlíželi na charitativní 
aktivity z hlediska jejich zákonnosti, ekonomické transparentnosti a slu-
čitelnosti s naukou katolické církve. Zároveň mají dohlédnout na volbu a 
formaci charitních zaměstnanců. Papežské radě Cor Unum pak přísluší 
kontrola zaváděných norem a ustavení mezinárodního charitativního 
organismu. Sekretář zmíněné papežské rady pro Vatikánský rozhlas, 
Mons. Giampietro Dal Toso, hovořil o obsahu papežského dokumentu: 
„Cílem tohoto dokumentu je zdůraznit zodpovědnost biskupů za chari-
tativní činnost církve. Jak stojí na začátku tohoto Motu proprio, podstata 
církve se vyjadřuje trojím úkolem: hlásáním Božího slova, slavením svá-
tostí a službou lásky (Deus Caritas Est, 25). Charitativní služba je tedy 
ustavující dimenzí církve, která má biskupskou strukturu, proto prvotní 
i poslední zodpovědnost za charitativní činnost náleží právě biskupům. 
Konkrétně se to projevuje v pastoraci věřících, které biskup vyzývá ke 
službě lásky. Dále pak v podpoře charitativních institucí v rámci vlastní 
diecéze. A samozřejmě také v osobním vztahu k zaměstnancům těch-
to organismů. Činnost biskupa se tudíž neomezuje na pouhý dohled 
nebo kontrolu finanční trasparentnosti charitativní činnosti. Papežská 
rada Cor Unum bude bdít nad přijetím tohoto dokumentu. Navíc jsme 
jako kanonický subjekt oprávněni ke zřizování takových mezinárodních 
pomocných institucí, které vznikly v katolické církvi a získaly světový 
rozsah.“

Syntézu pětistránkového dokumentu Benedikta XVI. podal sekretář Papežské rady 
Cor Unum. 

Vzhledem ke statusu Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara jako soukromého 
sdružení křesťanů, přejímáme tuto zprávu z vatikánských zdrojů a publikujeme 
v plném rozsahu.

Ondřej F. Vanke
Bailli 



reunion 6/2012 1

slovo na cestuobsah
Aktuálně
(cesta do Říma) 2

Z Velké rady 3

SV. LUDVÍK IX. 4

Lazariánská pomoc 7

ŘÁDOVÝ DEN 2012 8

Milovice 12

Zprávy z komend 14

Dopis postulantky 15

Retro 16

Milí priatelia, bratia a sestry a všetci priatelia lazariánskeho Rádu!
Keď si spomíname na niekoho blízkeho, kto nás už predišiel do večnosti, 

obyčajne si pripomíname chvíle, ktoré sme s daným človekom prežili. Dôvo-
dom je naša prirodzená túžba zachytiť životné posolstvo nám blízkeho človeka, 
jeho nepísaný životný odkaz. Lazariánska rodina si pripomína muža, ktorý 
tejto duchovnej rodine dal meno. Lazara z Betánie, ktorá leží na východnom 
úbočí Olivovej hory. Lazara môžeme vďaka jeho spomienke v evanjeliách 
nazvať biblickým mužom. Čím je ale táto postava výnimočná? Biblické pa-
sáže spomínajúce Lazara a jeho dve sestry Martu a Máriu hovoria o nich 
ako o priateľoch Ježiša Krista. Ježiš sa rád vracal do ich domu a vyhľadával 
ich spoločnosť. Ich vzájomné spoločenstvo napĺňala radosť a pokoj. Betánia 
bola Ježišovým útočiskom, miestom jeho „dovolenky“, oddychu. Prirodzene, 
on takto vnímal skôr srdcia Lazara a jeho sestier. Priateľ je bytosť, v ktorej 
sídli veľký kus teba. Je to človek, s ktorým zdieľame hlboký súzvuk a porozu-
menie. Môžeme povedať, že priateľstvo patrí k definícii lásky na najvyššej 
úrovni. V súčasnosti prežíva pojem „láska“ veľkú dehonestáciu a pokrivuje sa 
jeho zmysel. Rovnako je to aj s pojmom „priateľstvo“. V lacných televíznych 
programoch mnohokrát vidíme to, čo priateľstvo naozaj nie je. Napriek tomu 
takéto čosi formuje predstavu mnohých ľudí o priateľstve. Ježiš mal skutočných 
priateľov a sám je pravým priateľom. Každý lazarián by mal byť teda pre 
svojich bratov a sestry vo viere, ale aj pre celú spoločnosť, akousi ikonou pria-
teľstva. Dnešný svet je totiž plný nepriateľstva, odcudzenia a nenávisti. Kŕmi 
sa sebectvom a nevšímavosťou. Takéto zlá napádajú žiaľ aj mnohých členov 
lazariánskej rodiny. Hriech a diabol napádajú to, čo je v nás najvzácnejšie, 
to čo je našou charizmou par exellence. Ježiš, náš Pán, na tomto svete zažil 
veľa neprijatia a nepriateľstva a v nás to prežíva aj dnes. Veď koľkí úprimní 
kresťania na svete trpia len preto, lebo sú Kristovi. V perspektíve blízkych 
Vianoc, mnohí ľudia odhadzujú priateľstvo Božieho Dieťaťa na perifériu 
smetiska, do hnusu maštale, na hŕstku sena. Koľkí nepotrebujú Boha a ak 
áno, tak len ako akési perpetuum mobile plnenia vlastných prianí a vízií bez 
ohľadu na širšie konsekvencie. Priateľstvo však funguje v prijatí originálnosti 

„TY“ a v dialógu s ním. Preto, aby sme boli skutočne šťastní a mohli sa roz-
víjať, mali by sme prijať aj to, s čím sa v prvom momente nevieme stotožniť, 
len kvôli tomu, že naša vlastná vízia bola iná. Kristus nás prijal za svojich 
priateľov. Prijmime aj my jeho za svojho priateľa. Nech sa Boh v nás narodí. 
Urobme Ježišovi vo svojich srdciach „Betániu“ priateľstva i „Betlehem“ prijatia, 
aby aj ten budúci rok bol pre mnohých, ktorí sa s nami stretnú, lepší a krajší, 
lebo v nás našli pravých priateľov.

Prajem zo srdca všetkým požehnané Vianoce a Nový rok 2013 hojný na 
Božie dary.

Jakubrafael Patay OFMCap, ChLJ
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FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY
Apoteóza sv. Ludvíka IX. ve městě St. 
Louis ve státě Missouri, USA. Vytvořil 
Charles Henry Niehaus, v bronzu pro-
vedl W. R. Rodgers 1904–1906. 
(www.everythingaboutstlouis.com)
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z velké rady
Společně v Římě

Koncem listopadu měli členové Českého a Italského velkopře-
vorství zcela mimořádnou a slavnostní příležitost ke vzájemné-
mu setkání v Římě. Doprovázeli českého primase a pražského 
arcibiskupa, kardinála Dominika Duku na cestě, jejímž jed-
ním cílem bylo převzetí jedné z římských bazilik, kostela sv. 
Marcelina a Petra, která mu byla při jmenování kardinálem 

„přidělena“ jako domovský římský kostel. Shodou časových 
okolností byla však právě na sobotu 24. listopadu 2012 svolána 
konsistoř kardinálů, při níž Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 
šest nových kardinálů. Bohatě naplánovaný program cesty tak 
získal další hlavní cíl.

V pátek 23. listopadu jsme měli společnou večeři s otcem 
kardinálem v Pretoriánských kasárnách. Zúčastnilo se jí ko-
lem padesáti řádových hostů a otec kardinál vysoce ocenil 
přátelskou atmosféru, kterou se italským spolubratrům pod 
vedením velkopřevora Giovanniho Ferrary podařilo vytvořit. 
Toto klidné setkání bylo prologem k následujícímu náročnému 
programu otce kardinála – jednání na Státním sekretariátu, 
účast na veřejné konzistoři spojené se jmenováním šesti nových 
kardinálů a řadě dalších akcí.

My jsme si mezitím užívali podzimního prosluněného Říma, 
kde byly ulice „vytopeny“ na komfortních 17 stupňů (údajně 
nejteplejší listopad za posledních sto let), římských památek 
i římské gastronomie, abychom se v neděli 25. listopadu večer 
zúčastnili slavnostního převzetí kostela. Otec kardinál  byl 
přivítán ve své farnosti sv. Marcelina a Petra místním farářem 
G. S. Liuccim. Slavnostní mši na Krista Krále kardinál Duka 
sloužil s téměř 50 kněžími, mezi nimiž byl i bývalý nuncius 
v ČR a dlouholetý příznivec našeho Řádu Mons. Giovanni 
Coppa, dva římští světící biskupové a řeholníci dominikán-
ské komunity. Po mši následovalo setkání s místními farníky. 
Večer pak otec kardinál zavítal mezi přítomné členy ČVP, Ital-
ského velkopřevorství a naše slovenské spolubratry, kteří se 
také zúčastnili této slavnostní příležitosti.  Bylo to radostné a 
neformální setkání, které bylo asi největším překvapením pro 
personál místní restaurace, mezi kterými se zčistajasna objevil 
kardinál ve své jasně červené klerice.

Náročná cesta zasluhuje jistě malé zhodnocení: není po-
chyb o tom, že splnila svůj účel jako určitá demonstrace čes-
ké přítomnosti v Římě a Vatikánu, ale také veškerá jednání  
s nejvyššími církevními představiteli umožnila osobní a po-
drobné referování o situaci české katolické církve ve chvíli 
přijetí zákona o majetkovém vyrovnání. 

Ondřej Vanke za použití zprávy o. Milana Badala

Z jednání Velké rady 17. října 2012

Jednání probíhalo podle plánu, po úvodní modlitbě členové 
VR schválili zápis a zabývali se plánovaným programem.   

 ◆ ČVP bude pořádat rekolekce v Hejnicích – chev. 
Schauer rezervoval termín 8.–10. března v Hejnicích  
(s možným příjezdem 7. 3.). Informace je publikována ve 
zprávách Severočeské delegace na jiném místě Reunionu.

 ◆ Velká rada se zabývala přípravou Řádového dne – souhlasila 
s přijetím do postulátu csr. Martiny Tesaříkové a cfr. Milana Čejky.

 ◆ V sobotu 3. listopadu se konal pietní akt v Milovicích. 
Cfr. Holman napíše článek do Reunionu. Poděkování or-
ganizátorům, z Itálie přijely čtyři autobusy účastníků. 

 ◆ V neděli 18. l istopadu slouži l P. Porochna-
vec v Lysé n. Labem mši sv. za rod Dohalských. 

 ◆ Členové Lazariánské pomoci – skauti z Kolí-
na – začali číst seniorům v rámci Projektu Pinocchio.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

aktuálně

fo
to

 n
a

 s
tr

. 2
 a

 3
. o

n
d

ř
ej

 f
. v

a
n

k
e,

 g
c

lj
-j

 a
 p

et
r

 j
. ř

eh
o

ř
, k

c
lj

Kostel svatých Marcelina a Petra na křižovatce 
Via Labicana a Via Merulana

Otec kardinál poprvé oficiálně vstupuje do svého 
kostela v Římě

Italský velkopřevor a Velký špitálník Giovanni Fer-
rara předává na páteční večeři dar velkopřevorství 
našemu generálnímu kaplanovi

Velmistr v živé debatě s emeritním nunciem  
J. Em. Giovannim Coppou Počasí v Římě bylo skutečně krásné

Na neformální večeři s členy Řádu v restauraci 
„I fratelli“

v přátelském prostředí Pretoriánských kasáren 
společně s chotí velmistra paní Dianou Dobrzen-
sky a Mons. Luigim Casolinim, kaplanem Italské-
ho velkopřevovorství
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SVATÝ LUDVÍK IX.

R.D. Pavel A. Porochnavec, ECLJ
I stalo se roku 1244 a Bůh dopustil, 
že krále schvátila v Paříži zlá nemoc 
a vedlo se mu prý tak špatně, že jedna  
z paní, které ho ošetřovaly, chtěla mu již 
přes obličej přetáhnout pokrývku a tvr-
dila, že je mrtev, ale jiná paní, jež stála  
z druhé strany lůžka, to nedovolila, 
řkouc, že ještě dýchá. Král zaslechl hád-
ku obou žen, Pán náš v něm zasáhl a vrá-
til mu ihned zdraví, ačkoliv byl oněměl  
a ztratil schopnost řeči. Jakmile byl  
s to promluvit, požádal, aby mu podali 
kříž, což se i stalo.

Jean de Joinville, Paměti křižákovy

Je zapotřebí vracet se ke kořenům 
v našem životě, zvláště pak v du-
chovním životě; to v samotné identitě 

řádu samozřejmě platí také. Připomeň-
me si významnou postavu dějin našeho 
řádu a současně řádového patrona, fran-
couzského krále Ludvíka IX., a poukaž-
me na jeho osobnost rytíře v tom pravém 
slova smyslu.

Někteří historikové jej po právu nazý-
vají mnichem, rytířem a králem v jedné 
osobě. Narodil se pravděpodobně roku 
1214. Po předčasné smrti svého otce Lud-
víka VIII. se již jako dvanáctiletý stal 
králem Francie. Ale než dosáhl plnole-
tosti, vládla místo něj energická matka 
Blanka Kastilská. Roku 1234 se Ludvík 
oženil s Markétou Provensálskou. Z je-
jich manželství se narodilo deset (podle 
některých 11) dětí. Po převzetí vlády Lud-
vík usiloval uspořádat vnitřní poměry 
Francie a vztahy k sousedům, s kterými 
jeho předchůdci i nástupci vedli četné 
války. On sám byl nucen chopit se zbraně 
proti Angličanům, kteří se spojili s od-
bojnými feudály. Ludvík porazil anglická 
vojska roku 1242. Aby zamezil další válce, 
uzavírá roku 1258 kompromisní dohodu 
s anglickým králem Jindřichem III. Po-
dobnou smlouvu udělá na jihu s aragon-
ským králem Jakubem. Vítězstvím nad 
revolučními šlechtici Ludvík upevňuje 
ústřední královskou moc. Velice mu ale 
záleželo na tom, aby král a všechna jeho 
ustanovení vedla k spravedlivému vlád-
nutí. Aby zajistil co největší nestrannost 
soudnictví, vytvořil pařížský parlament 

jako nezávislou soudní a odvolací in-
stanci. Zakazuje souboj jako prostředek 
soudního rozhodování, soudy měly roz-
hodovat jen na základě svědectví. Udělal 
i významné peněžní a jiné hospodářské 
reformy. Tyto spolu s administrativními 
úpravami a mezinárodními dohodami 
udělaly z Francie nejmocnější evropskou 
zemi. Jako moudrý zákonodárce, přítel 
rozvíjejících se měst a žebravých řádů, 
zakladatel nemocnic a podporovatel pa-
řížské university pozvedl velice i morální 
autoritu  královské koruny. 

Bohatou vladařskou činnost spojoval 
Ludvík s hlubokou nábožností a nevšed-
ní askezí.

Každým dnem se účastnil slavení Eu-
charistie a zpívané denní modlitby církve, 
k těmto oficiálním pobožnostem života 
církve připojoval dlouhé soukromé mod-
litby, zvláště v noci. Zpovídal se každý 
pátek a po vyznání hříchů se dával bičo-
vat svým zpovědníkem – i tím se chtěl 
připodobnit mistrovi Kristu mučenému. 
K svatému přijímání přistupoval podle 
tehdejších zvyklostí jenom šestkrát do 
roka, ale s mimořádnou úctou a po delší 
důkladné přípravě. Půst prováděl často a 
přísně. V jídle se vyhýbal pochoutkám a 
první vzácné plody na začátku sezony vě-
noval chudým. Obecně věnoval chudým 
a nemocným velikou pozornost. 

Denně poskytoval jídlo 120 chudým, 
přičemž některé obsluhoval přímo on 
sám. Založil více nemocnic. Po otevře-
ní jedné z nich (v Compiègne) s pomo-
cí svého zetě navarrského krále přinesl 

osobně prvního nemocného až na lůžko. 
Významné osobnosti jeho průvodu se 
tehdy nechtěly nechat zahanbit a tedy 
se ujímaly dalších nemocných. Úkony 
nábožnosti a ponížené služby spojoval 
zvláště při návštěvách cisterciáckého 
opatství Royaumont, které dal zbudo-
vat a pokládal jej za svůj druhý domov. 
Při návštěvách v tomto klášteře se nejen 
účastnil pobožností, ale i sloužil mni-
chům u stolu, navštěvoval jejich nemoc-
né, zvláště jistého malomocného řehol-
níka, který býval v chatrči oddělen od 
ostatních. Jeho úcta a náklonnost k řá-
dům se vztahovala zvláště na chudé a 
žebravé řády františkánů a dominikánů. 
Sám byl členem Třetího řádu sv. Fran-
tiška a toužil po tom, aby některé z jeho 
dětí si zvolilo řádové povolání. To se ale 
nestalo. Král Ludvík neměl v oblibě války. 
Přitom ale nebyl žádný zbabělec – když 
bylo zapotřebí bránit zájmy země, šel do 
boje s rytířskou rozhodností. Usiloval 
ale o to, aby pokud možno takové války 
vyloučil. Proto uzavírá se sousedícími 
vladaři smlouvy a nebojí se udělat i jisté 
kompromisy, aby zabezpečil dlouhotrva-
jící mír. Bylo ale jedno citlivé místo, které 
nenechalo lhostejným tohoto rytířské-
ho krále nejmocnější křesťanské země. 
Tímto citlivým bodem byl osud země 
posvěcené životem a utrpením Ježíše 
Krista. Jak dobře víme z dějin, Svatou 
Zemi obsadili v 7. století mohamedánští 
Arabové. I když křesťany bolela ztráta 
těchto míst, zpočátku ji nepociťovali 
tak silně, neboť Arabové se chovali vůči 
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lazariánská pomoc

7

poutníkům snášenlivě. Situace se ale 
velice zhoršila v 11. století, když Pales-
tinu obsadili divocí mongolští Seldžu-
kové. Odpovědí na jejich divokost  byly 
křížové výpravy, ve kterých křesťanská 
vojska usilovala osvobodit Svatou Zemi.

Nejúspěšnější byla ta první v letech 
1096–1099, ve které křesťané dobyli část 
Sýrie a Palestinu spolu s Jeruzalémem. 
Ale roku 1187 Jeruzalém opět padl do 
rukou muslimů. Teprve roku 1229 se 

podařilo římskému císaři Fridrichovi 
II. diplomatickým tlakem znovu získat 
tato místa pro křesťany. Ale ne na dlou-
ho. Roku 1244 obsadila Jeruzalém znovu 
mohamedánská vojska a bylo jasné, že 
už nemíní ustoupit. Tehdy na podnět 
papeže Inocence IV. francouzský král 
Ludvík IX. rozhodl, že zorganizuje proti 
nim novou křížovou výpravu. Po čtyř-
letých přípravách vyplouvají roku 1248 
francouzská vojska ze středomořského 

přístavu Aigues Mortes a po přezimování 
na Kypru míří do Egypta. V Egyptě tehdy 
sídlil sultán, který vládl i nad Palestinou 
a Ludvík ho chtěl vojenskou silou při-
nutit, aby se vzdal míst, která jsou pro 
křesťany posvátná. Francouzská vojska 
se vylodila u Damiette a podařilo se jim 
tento přístav získat. Ale při dalším po-
stupu na Káhiru utrpěli křižáci drtivou 
porážku, při které se král dostal do zajetí. 
Propuštěn byl jen za veliké výkupné. Se 
zbytky vojsk odplouvá Ludvík do pa-
lestinského přístavu Akko (Arci) který 
patřil mezi poslední křesťanská opevně-
ní ve Svaté Zemi. Tam usiloval upevnit 
křesťanské pozice a pokoušel se navázat 
i diplomatická jednání s mohamedány, 
ale bez zřetelnějšího úspěchu. Roku 1254 
se vrací do Francie. Neúspěch pokořil, 
ale nezlomil krále. Po třináctileté pře-
stávce začíná roku 1267 připravovat další 
výpravu. Jeho blízcí spolupracovníci ale 
neprojevili dostatek ochoty. Nakonec se 
roku 1270 podaří králi sestavit potřebné 
vojsko. Tentokrát se rozhodl začít výpra-
vu v blízkém Tunisu, o kterém slyšel, že 
tamější mohamedánský vládce míní 
přijmout křesťanství. Před začátkem 
výpravy jako by cítil, že se už nevrátí; 
určil regenty, kteří ho měli zastupovat 
po dobu nepřítomnosti a sepsal testa-
ment. Osmnáctého července se vylodil 
s vojskem u severního pobřeží Tunisu, 
v blízkosti někdejšího Kartága. Ale v ar-
mádě vypukl mor, kterému podlehl i král 
Ludvík IX. 25. srpna 1270. Jeho smrtí se 
prakticky skončilo období křížových vý-
prav. Když roku 1291 padla v Palestině 
poslední křesťanská pevnost Akko, už 
nikdo neprojevil vážný zájem bojovat  
o Svatou Zemi. Tělesné ostatky Ludví-
kovy byly převezeny do Francie, kde je 
pohřbili nejdříve v Saint-Denis a pozdě-
ji v Paříži. Jeho srdce uložili v opatství 
Montreale u Palerma na Sicílii, kde byl 
králem Ludvíkův bratr Karel z Anjou. Pa-
pež Bonifác VIII. vyhlásil Ludvíka IX. za 
svatého roku 1297.

Tolik ony dlouhé a poučné dějiny ži-
vota a duchovního života krále, který ve 
svém životě usiloval o naplňování křes-
ťanských ctností, jež jsou stálou výzvou  
i pro nás, žijící v této moderní době.

Listina Ludvíka IX.

V sobotu 24.11.2012 probíhal druhý den školení ve-
doucích mládeže SDH (Sbor dobrovolných hasičů) 
Praha-západ ve školícím středisku Skryje u Rakovníka. 
Lazariánská pomoc, receptorie Praha sem byla ve spo-
lupráci ještě s dalšími organizacemi a vzdělávacími cen-
try (Junák, SDH Kbely, Vzdělávací a relaxační centrum 
Thai-Dzi apod.) přizvána k vyplnění hlavního sobotního 
odpoledne. V prvních třech hodinách se budoucí vedoucí 

Ve dnech 6.– 8. 7. 2012 se v Sokolově pořádalo mistrov-
ství České republiky v hasičském sportu pro dorostence 
z celé republiky. Sokolov tak navštívili chlapci a dívky od 
třinácti do sedmnácti let ze všech krajů naší země. Tito 
mladí sportovci se zde snažili lámat jeden rekord za dru-
hým a to se jim i podařilo. MČR v Sokolově se však také 

mládeže účastnili kurzu první pomoci pro pedagogy, 
který byl rozdělen na teoretickou a praktickou část, kde 
vypomáhaly i děti SDH Skryje. Další dvě hodiny si ve-
doucí vyslechli zážitkovou přednášku vztahující se ke 
krizové psychologii, syndromu CAN a šikaně. V poslední 
hodině měli účastníci možnost zažít pedagogiku v pra-
xi – nikoliv však nudné poučky z učebnic, ale klasickou 
pedagogiku od profesionálního lektora. 

Lazariánská pomoc, receptorie Praha a Středočeský kraj

Lazariánská pomoc na Mistrovství ČR v hasičském sportu v Sokolově 

neobešlo bez lehkých a těžkých zranění. Všeobecnou 
první pomoc zde zajišťovala profesionální zdravotnická 
jednotka HZS ze Sokolova a o zdravotní péči a rekon-
valescenci pražského družstva mladých hasičů z Kbel 
a Letňan (Kbelet) se staral člen Lazariánské pomoci 
Mgr. Martin Maxmilián L. Janda, BLJ.             —mmjan
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V sobotu před svátkem svatého Lazara, hlavního patro-
na našeho Řádu, se tradičně sešli členové, postulanti, 
společníci, přátelé a příznivci našeho velkopřevorství 

na Řádovém dnu. Letos jsme využili nabídky sester boromejek 
z Nemocnice pod Petřínem a celé setkání uskutečnili zde.

Řádový den nemohl začít jinak, než v kostele sv. Karla Bo-
romejského při společném slavení Eucharistie. Hlavním cele-
brantem byl o. Pavel Porochnavec, kterému asistovali o. Milan 
Badal a liberecký arciděkan njdp. Radim Jurnečka. Otec Pavel 
při svém kázání zdůraznil pravé hodnoty křesťanského milo-
srdenství, spočívající v neokázalé prostotě a pokorné službě 
bližním. O hudební doprovod se postarali členové Verner Col-
legia, kteří připravili zcela naplněnému kostelu krásný zážitek. 

V závěru mše sv. jsme měli příležitost ke slavnostním řádo-
vým záležitostem. Společníky Řádu (CompLJ) se stali Ing. Petr 
Stříbrnský z Příbrami a p. Aleš Randl z Tábora, kteří již delší 
dobu pracují v Nadační delegaci. Do postulátu se jako noví 
čekatelé zařadili Mgr. Martina Tesaříková z Brna a Ing. Milan 
Čejka z Černošic. Velká rada poděkovala spolupracovníkovi 
ČVP MUDr. Janu Hoftovi za dlouholetou spolupráci a udělila 
mu bronzový záslužný kříž ČVP „Pro Fide et Merite“. Stejné 
vyznamenání ve zlatém stupni, které je nejvyšším oceněním 
Českého velkopřevorství a jehož udělování se řídí zvláštním 
statutem, obdržel chev. Petr Verner, KLJ-J. Toto vyznamená-
ní předal spolubratru Vernerovi senior Sboru nositelů chev. 
Antonín Schauer společně s velmistrem. Velmistr následně 
dekoroval chev. Antonína Schauera nákrční dekorací mezi-
národního vyznamenání „komtur za zásluhy“, CMLJ.

Vyvrcholením tohoto řádového obřadu bylo žehnání pra-
poru velmistra. ČVP zařídilo našemu velmistrovi vyšití vel-
mistrovské standarty podle grafického návrhu našeho spolu-
bratra Zdirada Čecha KLJ a právě slova „Beati, qui custodiunt 
judicium in omni tempore“ (Blahoslavení, kteří střeží právo 
v každé době) se stala úvodem žehnací formule, pronesené 
otcem Milanem Badalem, který dále pokračoval:

„Nechť toto požehnání dodá našemu velmistru sílu a čest 
hájit spravedlnost, nehledět na vlastní prospěch a usilovat  
o společné dobro. 

Bože, 
v tobě má původ každé pravé společenství,
požehnej všem,
které spojuje tento prapor,
aby byli nositeli jedné myšlenky vzájemné pomoci, 
jednoty a pokoje.
Ať jejich práce a snahy upevňují tyto hodnoty,
ve shodě s tvou vůlí
a s Evangeliem tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.“

Po mši sv. následovala druhá část Řádového dne, společ-
ný oběd a neformální setkání v refektáři nemocnice. Opět 
jsme se přesvědčili o vysokém standardu stravovacích služeb  
a profesionalitě personálu, vedeného SM Stanislavou. Setká-
ní se společně s námi zúčastnila řada hostí a byly přítomny  
i děti z DPL v Opařanech, které předaly členům Řádu drobné 
vlastnoručně vyrobené dárky. Neformální setkání se protáhlo 
do pozdních odpoledních hodin a závěrem se všichni roz-
cházeli s radostným pocitem ze setkání s přáteli a řádovými 
spolubratry.

Závěrem zbývá poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do 
přípravy či zajištění tohoto setkání přímo na místě.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

FOTOREPOR
TÁŽBeati, qui custodiunt judicium in omni  tempore 

aneb o Řádovém dnu 2012

V první řadě zleva cfr. Přibyl, cfr. Zahálka, J. E. velmistr, 
chev. Vanke
V druhé řadě zleva chev. Verner, cfr. Beránek, chev. Sušický Zleva cfr. Royt, chev. Andrysek, chev. Stibor, chev. Schauer

Přímluvy. Chev. Ondřej Vanke, KCLJ-J, bailli ČVP

Celebranti: P. Milan Badal, ECLJ, P. Pavel Porochnavec, ECLJ 
a liberecký arciděkan P. Radim Jurnečka

Ředitelka DPL Opařany MUDr. Iva Hodková, CompLJ a Jan 
Jeřábek, CompLJ s P. Porochnavcem
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Pozdravení pokoje. Cfr Jan Royt a P. Milan Badal, ECLJ MUDr. Jan Hofta přebírá bronzový záslužný kříž ČVP

Nově přijatí společníci Řádu Petr Stříbrnský a Aleš Randl Chev. Petr Verner dekorován zlatým záslužným křížem ČVP 
J. E. velmistrem a seniorem Sboru nositelů chev. Schauerem

Noví postulanti: Mgr. Martina Tesaříková a Ing. Milan Čejka J. E. velmistr předává mezinárodní záslužný kříž Řádu stup-
ně komtur za zásluhy chev. Antonínu Schauerovi

Žehnání nové standarty J. E. velmistra
Opařanské děti podělily členy Řádu vánočními dárky vlastní 
výroby

Představená kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského sestra Bohuslava

Opařanské děti na obědě s členy řádu

Bailli chev. Ondřej Vanke v krátkém projevu zhodnotil uply-
nulý rok činnosti Řádu
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J
iž třetím rokem cestuji na toto zvlášt-
ní místo. Vystupuji z rychlíku v Lysé 
nad Labem a přesunuji se na další 

nástupiště. Vítá mne nádražní tlampač 
a krákání havranů. Tihle černi ptáci jsou 
zde pravidelnými podzimními návštěv-
níky a společně s ranním mlžným opa-
rem dodávají zvláštní atmosféru celému 
okolí. 

Po chvíli přijíždí regionální vlak do 
Milovic. Je to jeho jediná stanice a cesta 
trvá jen pár minut. Samotné milovic-
ké nádraží je nezvykle dlouhé a svědčí  
o tom, že v minulosti mělo mnohem širší 
význam. Zde se však nezdržuji. Vyjdu  
z nádraží a spatřím věž místního koste-
líka sv. Kateřiny Alexandrijské. Vznikl 
teprve na začátku dvacátého století a 
váleční zajatci se podíleli na jeho vnitř-

ní výzdobě. Jeho směrem však nejdu. 
Vyrážím ulicí vpravo k železničnímu 
přejezdu. Městečko působí tiše. Budovy 
budí dojem, jakoby v nich nikdo nežil. 
Je to však jen klam způsobený časnými 
ranními hodinami. Už za přejezdem stojí 
hned několik supermarketů, které svědčí 
o tom, že se v Milovicích čas rozhod-
ně nezastavil. Od dob světové války, od 
doby odchodu sovětských vojsk, městeč-
ko svou cestu ušlo. Míjím ruch kolem 
nákupních center a pokračuji po cestě 
k vojenskému hřbitovu. Dlouhá cesta je 
lemovaná pomníky opuštěných budov. 
Do některých byl zazděn vchod. Jen další 
slepé uličky... symboly mnohých cest naší 
nedávné historie. 

Snažím si představit, jak to zde asi vy-
padalo před necelými sto lety – za svě-

tové války. Řada budov mizí, stejně jako 
nová asfaltka... Váleční zajatci šlapou  
v těžkých vojenských botách do tábora. 
Jejich pohledy apaticky bloudí po krajině, 
která v mnohém připomíná jejich vlastní 
domov. A přesto jsou na cizí půdě. Po-
znávají to z očí místních. Zajatecký tábor 
je natřikrát obehnán ostnatým drátem. 
Budovy, kde zajatci spí, jsou stlučené  
z prken. Kolem zní několik jazyků. Zajatí 
jsou nejen Italové, ale i Srbové a Rusové. 
Každý z dřevěných příbytků slouží jako 
střecha nad hlavou alespoň pro tři stovky 
lidí. Ve dne se chodí na nucené práce...  
O hygieně se nedá hovořit... Noc míjí noc 
a každý den je jako žití v nežití. Protože 
všichni zajatci mají jednoho společného 
jmenovatele – hlad. A pak velitel tábora 
oznamuje snížení přídělu jídla. Skýva 
chleba se zmenšuje o polovinu, protože 
se ho nedostává ani pro místní obyvatele. 
Válka je nenasytně hladová...

Společně se svým řádovým spolubra-
trem a jeho ženou stojíme v muzeu na 
milovickém vojenském hřbitově. Hle-

díme na zašlou černobílou fotografii  
s patkou chleba, kterou by dnešní člověk 
pohrdnul i k nejchudší večeři. Pro zajatce 
to však byla jediná každodenní spojnice 
se životem.

Venku na hřbitově je již prakticky vše 
připraveno, abychom zemřelým vzdali 
poctu a věnovali modlitbu za spásu je-
jich duší. Vedle diváků je zde Posádková 
hudba hradní stráže, zástupci katolické-
ho a pravoslavného duchovenstva, pan 
starosta Milovic a hosté z Itálie. U po-
mníku jsou položeny věnce. Společně  
s řádovými spolubratry se zde během pi-
ety zastavujeme a ukláníme. Následuje 
italská a česká státní hymna. Italský sbor 
Alpini vzápětí zpívá českou hymnu v ital-
štině, což je pocitově nepopsatelné. Poté 
se přesouváme do kostela sv. Kateřiny 
Alexandrijské. Bez ohledu na národnost 
slavíme mši svatou. Poslední událostí ce-
lého dne je společný oběd v kulturním 
domě. Jazyková bariéra nijak nezabrání 
vzniku smíchu a už tradičně dochází i na 
zpěv. Italské lidové písně jsou poslední 
tečkou za celým dnem. Všichni se vracejí 
domů...

Na počest zesnulých zajatců by se však 
slušelo říci ještě jednu věc. Italský velvy-
slanec během svého projevu pronesl: „Už 
žádné války!“ A možná to nebylo pouze 
zbožné přání. Válka na evropském kon-
tinentu je pro nás skutečně něco ne-
myslitelného. Dokonce i ve zbytku světa 
války mezi státy prakticky vymizely. Ale 
vznikl tím mír? Na začátku tohoto textu 

MILOVICE  2012

Milovice. Každý rok se toto malé městečko stane centrem události, 
během které je uctěna památka několika tisíců mrtvých válečných 
 zajatců. Překryti pouze zemí místního hřbitova, navěky spočívají – pře-
devším italští vojáci – ve společných hrobech. Životy a jména se změnily  
v pouhá čísla. Ale zapomenuti nebyli...

Mgr. Jakub Holman, BLJ

je zmínka o cestě. Necestujeme pouze  
z místa na místo. Cestujeme naším vlast-
ním životem. Evropský vývoj dokázal, jak 
moc jsou věci v pohybu. A co zůstává 
stále stejné – to, co je v člověku – dobré 
i zlé. Ve světě je méně válek, ale není  
v něm více míru. Důkazem jsou vyřče-
né i nevyřčené prosby o pomoc, které 
zaznívají ze všech koutů naší planety. 
Ta skutečná výzva pro každého jedince. 
Výzva k rytířským činům. Dle slov jedné 
písně z kancionálu: V časném světě není 
míru, nedejme se k spánku svésti!

Bohoslužba za zemřelé v kostele sv. Kateřiny v Milovicích

Naši Italští přátelé přijeli letos uctít památku svých zemřelých 
krajanů v nebývalém počtu

Jeden z italských pomníčků: 
desátník 10. alpinů Agostino 
Piccone

Při slavnostním obědě byl před-
staven Bartolomeo Lamonarca, 
nová posila italského velvysla-
nectví.  Tlumočí paní Ferrari, 
čelem k objektivu pan starosta 
Milovic.
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zprávy z komend

V době, kdy se konala v Praze Generál-
ní kapitula, zahajovali v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích 
významnou mezinárodní kulturní akci 
s duchovní náplní, kde nás zastupoval 
chev. Alan Uhura. Šlo o putovní výsta-
vu Žitavských postních pláten, která 
začínala svou cestu právě v Hejnicích, 
významném poutním místu, v historic-
kém trojmezí, na přechodu Čech, Lužice 
a Slezka.

Těmito plátny ve středověku, až do 
reformace, byly v postní době odděleny 
pro věřící prostory oltáře. Kněz sloužil za 
tímto plátnem. Půst tělesný tak doplňo-
vat půst očí. Na plátnech se později ob-
jevovaly biblické výjevy. Podrobnějšímu 
popisu a historii jejich téměř zázračného 
zachránění věnujeme v budoucnu samo-
statný článek. Zde jen uvádím, že tak 
zvané „Malé plátno“ je se svými patnácti 
metry čtverečními malé jen ve srovnání  
s „Velkým“, které má rozlohu 56 čtvereč-
ních metrů.Obě postní plátna jsou od 
roku 2006 výchozím bodem evropské 
kulturní cesty Via sacra po šestnácti sak-
rálních místech Horní Lužice, severních 
Čech a Dolního Slezka.

Vystupování na venek jsme letos 
ukončili 10. prosince přednáškou s ne-
obvyklým názvem „Narodil se Ježíš 
v Liberci?“ doc. PhDr. Mireii Ryškové, 
Th.D., biblistky z katolické teologické 

Severočeská delegace z pověření Velké rady připra-
vuje na postní dobu příštího roku exercicie (Exer-
citia spiritualia) v Mezinárodním centru duchovní 
obnovy v Hejnicích. Chceme tak pokračovat v tra-
dici, kterou založil P. Miloš Raban, a která po jeho 
onemocnění a skonu byla přerušená. Pro rekolekce 
je zajištěný termín 8. až 10. března 2012 s možností 
příjezdu, ubytování a společných modliteb již ve 
čtvrtek 7. března.

Program budeme společně s P. Pavlem Poroch-
navcem, SChLJ postupně upřesňovat a budeme 
vás včas informovat prostřednictvím komend  
i aktualit  řádového webu. Zatím uvádíme termín, 
abyste si mohli již s předstihem rezervovat onen 
víkend. Sledujte proto aktuality řádových webových 
stránek. Těšíme se na setkání v Hejnicích.

 Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ
velitel Severočeské delegace.

PoSTNí REkoLEkCE V HEJNICíCH

fakulty UK, o historii Vánočního příběhu 
a jeho poslání pro současnost. Přednáš-
ku, tradičně pořádanou v sále univerzitní 
knihovny, vyslechlo se zájmem asi třicet 
posluchačů převážně střední věkové ka-
tegorie. Vzhledem k vysoké vrstvě čers-
tvého sněhu se starší, tradiční účastníci 
omlouvali. Bylo to pro nás i poučení, že 
musíme pokračovat v hledání témat, kte-
rá zaujmou nové, zejména mladší poslu-
chače. A k tomu si vyprošujeme přímlu-
vu patronky naší delegace sv. Zdislavy. 

Antonín Schauer,KCLJ, CMLJ
Severočeská delegace

Severské akce

Tzv. Malé žitavské plátno

Výstavu zahájil hejtman Liberec-
kého kraje Mgr. Stanislav Eichler
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dopis postulantky

Jmenuji se Martina Tesaříková a velice ráda bych se vám 
představila jako nový postulant řádu. Téměř před osmi lety 
jsem se seznámila díky zaměstnání, do kterého jsem ten-

krát nastoupila, s mým váženým kolegou Dr. Ivanem Koláčným, 
KCLJ. Díky jeho ochotě a zájmu jsem poznala pro mě tenkrát 
téměř neznámé společenství lidí, Vojenský a špitální řád sv. 
Lazara Jeruzalémského. Myšlenky a tradice tohoto starobylého 
řádu mě tenkrát velmi oslovily, a když jsem později poznala 
další členy, chtěla jsem se též nějak zapojit do společného díla. 
Nicméně mě čekala dlouhá pouť: jednak jsem musela po letech 

„přešlapování na místě“ vyřešit otázku mé konfese, kde mi opět 
velice pomohl najít správnou cestu dnes již můj kmotr Ivan Ko-
láčný, KCLJ, a také uzavřít církevní sňatek, což jsme s manželem 
udělali s radostí na naše 20. výročí sňatku civilního. Během let, 
kdy jsme s Ivanem Koláčným, KCLJ, byli kolegové v zaměstnání, 
se zrodilo několik nápadů, jak konkrétně pomáhat potřebným 
lidem. Charitativní akce jsem vždy pokládala za nedílnou součást 
práce pro řád. V letech 2007 až 2009 jsme zorganizovali a také 
zrealizovali tři sbírky pro brněnský Klokánek. Kromě starších 
sportovních potřeb a oblečení jsme nakoupili na konci prázdnin 
školní potřeby pro děti (dle instrukcí a požadavků bývalé paní 
ředitelky), aby děti měly do nového školního roku vše, co potřebují. 
Stejně tak jsme nakoupili například barevné ložní prádlo, aby 
vybavení pokojíčků bylo veselejší a příjemnější. Po odchodu paní 
ředitelky z funkce už spolupráce s Klokánkem nebyla obnovena, 
ale cítím to jako svůj dluh, proto bych velice ráda s týmem lidí 
z Moravské komendy a dnes i LP, kteří se vždy účastnili, tuto 
činnost opět oživila.

V létě roku 2009 Moravu postihly velké povodně, které napá-
chaly mnoho škod. Proto jsem, prakticky během jednoho víkendu, 
mezi členy Moravské komendy a našimi známými, uspořádala 

sbírku, ze které jsme nakoupili několik tlakových ostřikovačů 
(wapek) a s mým manželem jsme je zavezli do značně poško-
zeného Nového Jičína, kde usnadnily mnohým lidem úklid po 
velké vodě. V té době se již rodila myšlenka pro tyto akce zřídit 
tým lidí, který by byl schopný a ochotný pomáhat i v takovýchto 
krizových situacích – a vznikl nápad oživit bývalou LPS. Společ-
ně s Pavlem Ondráčkem, BLJ a Ivanem Koláčným, KCLJ jsme 
dávali dohromady plán činnosti a vůbec nějakou strukturu této 
skupiny lidí. Dnes je již zřízena a funguje Lazariánská pomoc, 
receptorie, a to díky mnoha dalším lidem, kteří se do projektu 
zapojili a především díky vedení řádu, které tuto myšlenku přijalo 
za svou a dokončilo ji. 

S Lazariánskou pomocí samozřejmě stále spolupracuji a velice 
ráda bych se této činnosti, vedle práce pro řád, i nadále věnovala. 

V létě letošního roku tomu byl rok, co nečekaně zemřel náš 
kolega, postulant André Vícha. Ve spolupráci se členy Morav-
ské komendy a vznikající Lazariánské pomoci jsem uspořáda-
la zádušní mši sv. za tohoto talentovaného člověka. Mše sv. se 
zúčastnila i Andrého rodina a celebroval ji vždy úžasný P. Jan 
Josef Budil, OSA, SChLJ.

Stejně tak se podílím na přípravě cyklu přednášek, které bude 
Lazariánská pomoc organizovat v Duchovním centru ve Vranově 
u Brna, kde má tato receptorie své zázemí. 

Budu se snažit dále naplno věnovat všem projektům, do kte-
rých jsem se už dříve zapojila a také novým příležitostem a 
úkolům, kterými budu pověřena a budu tak pomáhat společ-
nému řádovému dílu.

S úctou
Mgr. Martina Tesaříková
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Holandský malíř Geertgen tot Sint-Jans se narodil kolem roku 1467 v Leydenu. Jeho jméno se v záznamech objevuje také jako 
Geraart van Haarlem, Gérard Haarlem, Gerard van Haarlem, Gerardus Leydanus, Gerrit van Haarlem, Gerritt, Gheerkin van 
Leyden a znamená v překladu Malý Gerard Rytířů sv. Jana, což svědčí o jeho spojení s řádem johanitů. Geertgen je rovněž jedním  
z prvních malířů zaznamenaných v haarlemských matričních knihách. Podle Karla van Mandera byl žákem Alberta van Ouwatera 
a pro kapli Rytířů sv. Jana v Harlemu vytvořil po roce 1484 rozměrný triptych, ze kterého se do dnešní doby zachovalo oboustranně 
malované křídlo s výjevy Oplakávání Krista a Pálení kostí sv. Jana Křtitele (Kunsthistorisches Museum, Vídeň), zbytek oltáře byl 
bohužel zničen roku 1573 při obléhání Haarlemu. Z let 1480–85 se nám dochovalo jeho mystické Noční narození Krista (National 
Gallery, Londýn). Po roce 1485 vzniká také Triptych Klanění tří králů, uložený ve sbírkách NG v Praze. Předpokládá se, že pražský 
triptych byl původně určen pro městský kostel v Haarlemu. Jde o mistrovské dílo: tak jako všichni Nizozemci, uměl i Geertgen 
pomocí olejomalby do všech podrobností zachytit nejrůznější realistické detaily, od charakteru drahých textilií až po lesknoucí se 
zlaté ozdoby. Jeho líčení děje je jako vyprávění krásné pohádky s dobrým koncem. Už historik umění Erwin Panofsky, ve slavné 
knize Early Netherlandish Painting (1953), přiznal Geertgenovi významné postavení mezi největšími nizozemskými umělci druhé 
poloviny 15. století. Geertgen tot Sint-Jans zemřel velmi mlád, pravděpodobně kolem roku 1495 v Haarlemu, a je pohřben v klášteře 
johanitů, kde strávil většinu svého života.         Zdroj: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty University Karlovy
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České velkopřevorství přeje všem svým členům, přátelům a příznivcům
požehnané vánoce a úspěšný nový rok 2013
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