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Vzkříšení v srdci rytíře Řádu sv. Lazara
V samém jádře víry Církve, zapsaném v srdci věřícího, je geliu, ke společenství Církve. Toto je blízká Boží rodina, kde
původní vzkaz Dobré Noviny: On povstal z mrtvých. Jako je pěstován život, vedoucí k věčnosti se sv. Lazarem, Pankvalitní křesťané, rytíři sv. Lazara hlásají tutéž víru, ale pro nou Marií a všemi svatými ve slávě Boží důvěrnosti nebes.
nás existuje v srdci Řádu zázrak dalšího vzkříšení – svaté- Majíce na paměti náš ekumenický charakter, vzpomeňme
ho Lazara. Byl pozdvižen z mrtvých, jako první na tomto tradice mnoha ortodoxních církví, držících svátek sv. Lasvětě, na příkaz vtěleného Ježíše a poté ve světě příštím, zara (den před Květnou nedělí). Lazarská sobota a Květná
neděle zaujímají jedinečné místo v církevním roce jako
jako náš patron na nebesích.
Jeho první vzkříšení na tomto světě bylo činem lidské dny radosti a triumfu mezi kajícností a Velkým půstem a
lásky v tom smyslu, že on a jeho rodina byli přátelé Je- oplakáváním ve Svatém týdnu. Svatý Lazar je příčinou radosti ze vzkříšení i vprožíšovi, jenž chtěl postřed půstu. Je to další
máhat svým přátelům
připomenutí, že naše
v hodině jejich potřeby.
svědectví jako synů a
Vzkříšení Lazarovo bylo
dcer sv. Lazara v nataké výchovným mošich vlastních životech
mentem v pastýřství
a v naší dobročinnosti
Našeho Pána; svědectví
musí přivolat radost a
ukazující na Jeho vlastnaději vprostřed lopoty
ní vzkříšení, které na
tohoto světa. Volat svět
oplátku dá všem, kdo se
od kultury smrti ke kulhlásí k víře v Něho, natuře života.
ději věčného života.
Vzkříšení Páně je samoNás, jako syny a dcery
zřejmě v samém středu
sv. Lazara nás toto učí,
víry, ale pro všechny
že každý z nás musí sdív Řádu sv. Lazara exislet tyto dva významy
tuje zvláštní výzva žít
vzkříšení našeho patradost z Dobré Noviny
rona. Nejprve musíme
v našich vlastních živojednat z lásky k našim
tech a v řádovém díle.
přátelům v hodině jeVždy by mělo být pravijich potřeby – nicméně
dlem, že naše bratrství,
mějme na paměti, že
naše modlitba a naše
našimi přáteli jsou všichpráce odkrývají Pravdy
ni, stvoření k obrazu
v srdci víry a tak přináBožímu, každá lidská
duše: „Cokoli jste nejmenším udělali, mně jste udělali“. Za šet opravdovou naději a radost lidstvu. Že malá vzkříšení
druhé, my též musíme podávat svědectví o Dobré Novi- ve zmírňování chudoby a utrpení svědčí a volají druhé ke
ně – Evangeliu – v samém srdci naší víry: těm, kteří věří, sdílení Velkého Vzkříšení k životu věčnému. Proč bychom
dává Náš Pán naději na věčný život. Naše dobročinnost tu jinak byli?
(v biblickém slova smyslu lásky) je volat lidi k víře, k Evan- P. Simon Henry, duchovní převor Britského velkopřevorství

PO UZÁVĚRCE

V pátek 1. listopadu 2013 se na zámku v Brně-Líšni setkali velmistr Řádu sv. Lazara Jan hrabě
Dobrzenský z Dobrzenicz a další členové Velké rady s hrabětem Ludvíkem Belcredim. Jednali
o styčných bodech zájmu, možnostech další spolupráce a personálních otázkách.
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Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách
Foto Daniel Vojtíšek
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Svatost – projekt pro každého z nás
Umím si představit, milí spolubratři a spolusestry, že i když se pokládáme
mnozí z nás za křesťany a dobré křesťany, jak bychom zareagovali na otázku: Chcete být svatí? „Ne“, poví někdo pohotově, „to není nic pro mne“. Na
druhých to rádi obdivujeme. Ale sám? Tu ctižádost nemáme. Projekt svatost
přenecháváme radši druhým: těm, kteří žili kdesi ve středověku, anebo těm,
kteří mají více času. Vždyť my potřebujeme celou svou sílu na přežití každodenního života a v něm nemusíme být bezpodmínečně dokonalí – myslíme si.
Mohlo by se ale stát, že pokud takto uvažujeme, lžeme sami sobě. Přiznejme si, že dobře skryté a maskované úsilí po dokonalosti je v každém z nás.
Vrtá to v našem sebevědomí a živí se neustále zvenčí abychom něco získali,
protože kdo z nás by nechtěl být, vyjádřeno jazykem reklamy „total-fit“, „na
výšce v módě“, „všude oblíben“ anebo „dokonalý hostitel“ anebo „mistr ve
svém oboru“ – tedy jednoduše perfektní. A kdo z nás by neměl rád: spolehlivé
auto, „špičkovou kávu pro dokonalý požitek“, „totální uvolnění“, „to čisté co
nám nabízí příroda“, „dokonalou krásu“ – tedy to nejlepší?!
My všichni, přiznejme si to, jsme výslovnými učni rafinovaně maskované
iluze dokonalosti. Koketujeme se sváděním zdánlivě nepředstihnutelného a
oslavujeme tím naše malé triumfy být „top“ ve vystoupení a životním způsobu, i když se to povětšinou zdá a není. Tady je náš problém. Máme snahu
po dokonalosti, ale přenesli jsme to do formálnosti na povrch, tam kde to
všichni vidí, slyší o tom a obdivují nás. U svatých je to jinak. I když ve svém
životě vykonali veliké činy, všichni začali v tichosti svého srdce a ve skrytosti
malé lásky. I když později vystoupili zvláštní askezí, vynikající zbožností,
radikálním se zříkáním světa, všichni začínali jednoduchostí každodenního
života, v zápasu o malé jednoduché věci. Jak se tedy můžeme stát svatými?
Jistě ne tím anebo jenom tím, že jsme podivíni v očích jiných. Anebo jak
mluví Němci, když tancují z řady: „svatí měli rádi každodennost a vědomě
jí žili, protože věděli, že Bůh je uprostřed“. Věděli také to, že ani jeden člověk
není skutečně dokonalý a proto vkládali svou vlastní nedokonalost do Božích
rukou. Nemějme obavy! Světci byli otcové a matky, řeholnice a kněží, učenci
i negramotní, chudí i bohatí, králové i sluhové, známí i neznámí, malí i velicí.
Světci byli jako my. Projekt svatost není nic pro extrémní křesťany. I když
svatost musí mít znaky extrémnosti. Je to projekt pro každého z nás. Neodvádí
od každodenního života člověka a křesťana, ale obohacuje a naplňuje. Má
prostor pro lidské záležitosti.
I světci měli těžkosti se svým životem. Měli otázky a pochybnosti jako my.
Jenomže se neustále odvažovali věřit. Světci nebyli bezchybní bez hříchu. Ale
vždy znovu hledali odpuštění. Světci prožili strach a trápili se ve tmě. Ale
nepřestávali důvěřovat, že Bůh je silnější než noc, dokonce silnější nežli smrt.
Světci vždy věděli, že potřebují Boha. Věděli, že jde o to stále se trochu měnit,
trochu více doufat, trochu více důvěřovat, trochu více milovat a tak vyzařovat
víru a dobrotivost, které jsou chytlavé. A proto byli s to být ke druhým dobří,
druhé posilovat, utěšovat a jiným dodávat důvěru. Světci byli celí lidé. Jenom
snad důslednější, nežli jsme my. Projekt svatost je tu pro všechny. Všichni,
kteří přijímáme Boha, kteří přijímáme jeho spásu a dáváme se léčit od tíhy a
ran svého života, jsme na cestě svatosti. Vyplatí se žít uprostřed každodenního
života z této osvobozující jistoty. Náš život získá na kvalitě a bude zárukou
naší budoucnosti se svatým Bohem.
P. Pavel Porochnavec, SchLJ
vikář duchovního převora ČVP
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aktuálně
Jmenování cfr. Zdeňka Kučery velitelem Moravské komendy
Před měsícem jsme měli vzácnou příležitost setkat se Generální kapitule ve
Křtinách. Kromě důležitého jednání o budoucnosti našeho velkopřevorství
jsme také strávili náš čas s členy Slovenské, Polské a Rakouské komendy,
které jsou po určitou dobu součástí našeho velkopřevorství. Tyto skupiny
pracují na svých vlastních cílech, kdy za splnění definovaných podmínek
budou prohlášeny nezávislými národními jurisdikcemi. Každá ze tří zemí,
v nichž máme své komendy, má rozdílné problémy, avšak všechny mají podobné úkoly – mít dostatečný počet členů, mít stanovy akceptované státem,
být akreditováni biskupem nebo biskupskou konferencí církví jako sdružení
křesťanů podle CIC a odvádět dobrou charitativní práci. Každá z těchto tří
zemí si sama zvolila své tempo a priority a my se snažíme vytvářet takové
podmínky, aby těchto cílů bylo dosaženo co možná nejdříve.
Hlavním úkolem je však rozvoj Řádu v České republice, proto jsme s radostí
přizvali ke členství řadu nových členů a kvalitních postulantů. Dveře jsou stále
otevřeny pro všechny, kteří chtějí být v našem sdružení křesťanů, uchovávat
a rozvíjet rytířskou tradici a myslet na ty, kteří si sami pomoci nedovedou.
Jak se dočtete na jiném místě Reunionu, přijali jsme také příslušné kroky
na Moravě a jsme přesvědčeni, že dalšímu rozvoji Řádu na území celé Moravy
dnes již nebude stát nic v cestě – i k tomu však potřebujeme vaši pomoc a
děkujeme za jakoukoliv podporu či radu, kterou nově jmenovanému moravskému komturu poskytnete.
Závěrem mi dovolte malou úvahu o tom, jakým způsobem reprezentujeme náš Řád, jak jsme o něm schopni mluvit a přiblížit jeho život a činnost
dalším lidem, věřícím i nevěřícím. V poslední době jsem se setkal s několika
„bezradnými“ členy, kteří byli na Řád dotázáni a nebyli na odpověď připraveni. Reprezentovat Řád a poskytovat správné informace není pouze úkol
či výsada členů Velké rady, ale je to povinnost každého člena. Každý z Vás
může být dotázán, co je to za odznáček, který nosí v klopě, nebo co vlastně
v tom našem Řádu děláme. Není nic trapnějšího, než rozpačité vysvětlování
a skoro omlouvání se, že jsem členem…
Zde by snad mohla pomoci jedna praktika z významné celosvětové organizace, která existuje již přes 100 let. Její členové automaticky nosí malý odznak
na klopě a jsou vždy připraveni podat relevantní informaci – jsou k tomu
dokonce motivováni a připravováni - představte si, že v přízemí hotelu čekáte
na výtah a někdo se vás zeptá: „co to máte za odznak, co ve vašem klubu
děláte?“ Nastoupíte spolu do výtahu a než vyjedete do šestého patra, máte
půl minuty na to, vysvětlit, co děláme, koho sdružujeme a co potřebujeme.
V závěru svému spolucestujícímu nabídněte vizitku.
To je výborné cvičení, protože pokud zaujmeme během půl minuty (více
času pro vzbuzení zájmu není zapotřebí), můžeme takto získat nového příznivce, přítele či sponzora – anebo naopak zcela odradit potenciálního spolupracovníka. Pokud nezaujmeme, je to ztracená šance. Během minulých
let jsme udělali velký pokrok, již si žádné šance nemůžeme dovolit ztrácet.
Zkuste si tedy každý/každá z vás takové krátké představení připravit a být
(jako skauti) připraveni jej také použít. Kdo jsme a kdo nejsme, proč to
děláme, proč to konkrétně já dělám a co mi to přináší…
Omlouvám se všem, kteří zde čekali prefabrikovaný návod, co během té
půlminuty říct. Ten nedostanete. K tomu musí každý člen dojít sám.
Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP
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Vážené spolusestry a spolubratři,
vedeni trvalou snahou o zajištění
a růst řádového díla na Moravě
a ve Slezsku a ve shodě s vaším
dlouholetým voláním po přidělení aktivního a důsledného velitele komendy jsem se rozhodl
tomuto přání vyhovět. Projednal
jsem proto možnosti a návrhy
s J. E. velmistrem a zároveň velkopřevorem Českého velkopřevorství Janem hr. Dobrzenským
z Dobrzenicz, členy Velké rady a s naším nominovaným spolubratrem a po vyslyšení obecného souhlasného stanoviska
rozhodl o jmenování cfr. Mgr. Zdeňka Kučery, SBLJ, MMLJ,
advokáta a sekretáře ČVP, do funkce velitele Moravské komendy. Toto jmenování vstoupilo v platnost v den svátku sv. Havla,
tedy k 16. říjnu 2013 a je omezeno na dobu trvání dvou let.
Spolubratr Zdeněk Kučera je doma v Bludově a je sňatkem
spřízněn se starými moravskými šlechtickými rody. Má velký
rozhled, rozsáhlé kontakty a zároveň jako člen Velké rady poskytuje právní služby nejen našemu velkopřevorství, ale také
mezinárodní řádové vládě.
Dlouhodobě si přejeme, aby Moravská komenda byla hrdou
a svébytnou organizační jednotkou našeho velkopřevorství,
reprezentující Řád a jeho charismata na celém území Moravy
a Slezska. Hlavní úkoly, které jsme společně definovali, jsou
zejména:
AAzajištění pravidelné, otevřené a včasné komunikace mezi
členy v rámci MK a reprezentaci komendy směrem k Velké
radě,
AAstabilizace členské základny a zajištění rozvoje
prostřednictvím příchodu nových postulantů z řad
katolických duchovních i laiků,
AAvytvoření takového prostředí na území Moravy a Slezska,
kde bude Řád respektovaným partnerem církevní a státní
správy při naplňování svého duchovního a charitativního
poslání.

Těchto cílů není možno dosáhnout bez vás, stávajících členů Moravské komendy, bez vaší podpory, pomoci a modliteb.
Prosím tedy vás všechny o spolupráci, férovou komunikaci a zahájení společného díla na naplňování tohoto úkolu. Emeritní
velitel chev. Ivan Koláčný jistě poskytne cenné rady, chev. Jiří
Prášek vítanou podporu v oblasti špitálních aktivit a zemský
velitel Lazariánské pomoci cfr. Pavel Ondráček nadšení a enthusiasmus. Nezapomeňme ani na naše spolubratry z Armády
ČR, kteří sice slouží v Praze, ale vzhledem ke svému trvalému
bydlišti jsou také členy Moravské komendy.
Jsem přesvědčen, že v dohledné době započnete s novou
prací, první velkou příležitostí k setkání a jednání může být
například Řádový den, který se bude konat 14. prosince 2013
v Praze. Věřím také, že toto administrativní opatření přijmete
s radostí, naplní vás novou energií a chutí rozvíjet řádový život na Moravě a v dohledné době pozvedneme s Boží pomocí
Moravskou komendu na vysokou úroveň.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP
Na fotografii je cfr. Kučera (druhý zleva) s rodinou v rozhovoru s duchovním převorem ČVP Mons. Františkem biskupem
Lobkowiczem.

 Eva Marie Menčíková z Menštejna
České velkopřevorství vzpomíná na csr. Evu Marii Menčíkovou z Menštejna, justiční dámu, nositelku velkokříže, členku
Řádu od roku 1973, která zemřela 18. října 2013 ve věku 91 let. Spolusestra Eva byla manželkou emeritního bailliho Českého velkopřevorství Ferdinanda Menčíka z Menštejna (1916–2009), bývalého personálního ředitele baťových závodů
po celém světě. R.I.P.
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z velké rady
Z jednání Velké rady 18. září 2013

Z jednání Velké rady 16. října 2013

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po
úvodní modlitbě zahájil bailli jednání a omluvil nepřítomné.
AAJednání se věnovalo zejména hodnocení Generální kapituly.
Ta byla hodnocena pozitivně všemi členy, z některých
nedostatků jsme si vzali ponaučení pro příští akce. Těm, kteří
se na přípravě podíleli, byly zaslány děkovné dopisy. Je nutno
vyzdvihnout práci cfr. Pavla Ondráčka, který navrhl místo,
mnohé věci předjednal a obětavě připravil. Také výkon cfr.
Petra Blechy jako ceremoniáře byl výborný.
AAVelká rada vyjádřila jisté rozladění nad členy ČVP, kteří
se objeví jednou za rok, vyrušují, dělají si z kapituly vlastní
zábavný program a nezajímá je jednání. Bylo by jistě jednodušší,
aby se objevili na jour-fixe i v průběhu roku, průběžně se
seznamovali s řádovými aktivitami a z nadšení, že opět vidí
ostatní spolubratry, pokud možno nerušili jednání kapituly.
AAVelká rada bude od Rakouské komendy v budoucnosti
vyžadovat kvalitní spolupráci, precizní duchovní přípravu,
účast na vigilii, dodržování všech termínů, bezhotovostní
placení v předstihu a zejména slušné a křesťanské chování.
Obdobné zavedení pořádku bude vyžadováno od Polské
komendy, byla stanovena „komunikační pravidla“,
pravidla předávání kompletní dokumentace v originální a
vlastnoručně podepsané formě. Platby budou realizovány
v předstihu a bezhotovostně. Uvedené body jsou pro
dobro těchto zahraničních komend, protože jim pomohou
v komunikaci s Mezinárodním sekretariátem v okamžiku
jejich osamostatnění a povýšení na nezávislé národní
jurisdikce.
AAVelká rada se začala zabývat přípravou Generální kapituly
2014, Milovické slavnosti 2013 a Řádového dne 2013.
AAVelké generální kapituly ve Valencii se zúčastní cfr. Zdeněk
Kučera, P. Pavel Porochnavec, cfr. Robert Šíma, cfr. Michal
Zahálka a csr.Kamila Malinská.
AAOtázkami právní subjektivity Slovenské komendy (zejména
navrženými stanovami) se bude VR věnovat na říjnovém
zasedání, po obdržení stanoviska cfr. Zdeňka Kučery.

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Bailli zahájil jednání, po modlitbě připomenul naše nemocné,
oznámil narození vnuka J. E. velmistra Alexandra a omluvil
nepřítomné. K zápisu z minulého jednání nebylo námitek a
byl schválen.
AAVelká rada vzala na vědomí písemnou zprávu z Velké
generální kapituly 2013 ve Valencii a poděkovala cfr. Zdeňku
Kučerovi za její sestavení.
AAVelká rada se zabývala detailní přípravou Řádového dne
2013 a stanovila úkoly velitelů komend k zajištění tohoto
setkání.
AAVelká rada projednala soukromou komunikaci chev.
Koláčného ve vztahu ke Španělskému velkopřevorství a
konstatovala, že nebyla koordinována se špitálníkem, což je
nezbytný přepoklad oficiálních aktivit ČVP.
AAV souladu se stanovami ČVP (Hl. II, čl. 5) a po schválení
velkopřevorem rozhodl bailli o pověření cfr. Zdeňka Kučery
funkcí velitele Moravské komendy s působností od 16.
listopadu 2013 na dobu dvou let.
AAŘádové exercicie se budou konat ve dnech 28.–29. března
2014 v Hejnicích.
AAVelká rada přijala informace špitálníka o jednání pracovní
skupiny na Generální kapitule a o dalším jednání s AČR.
AAVelká rada ocenila knihu První pomoc pro pedagogy,
sepsanou cfr. Martinem Jandou a děkuje mu za toto dílo.
AAŠpitálník ve spolupráci s velitelem LP bude hledat cesty
k vytvoření skladu zdravotnických pomůcek (vozíky,
chodítka) a jejich možnou distribuci a zapůjčování.
AABailli a csr. Kamila Malinská představili možný
řádový projekt v Jižních Čechách – revitalizaci pivovaru
v Ostrolovském Újezdě a přestavbu na zařízení, sloužící
potřebným a seniorům. Účastníci obdrželi architektonickou
studii s tím, že v debatě bude pokračováno na příštím jednání
Velké rady.
Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

Vizitace Polské komendy
Ve dnech 18.–20.10.2013 se konala „kapitula Polské komendy“, svolaná jejím
velitelem chev. Janem Szmydem, KLJ, do
Staré Vsi u Krosna. Cesty se zúčastnil
bailli a kancléř, protože České velkopřevorství zodpovídá mezinárodní řádové
vládě za přípravu a koordinaci akcí, vedoucích k vytvoření samostatné polské
národní jurisdikce. Jednání a ubytování
bylo zajištěno v impozantním jezuitském
domě.
Při setkání bylo představeno 12 nových
postulantů, zejména z Krosna a Poznaně,
se kterými bylo podrobně diskutováno
o Řádu, jeho charismatech, činnosti a historii. V minulém roce povýšil
J. E. velmistr v Polsku 6 spolubratrů do
rytířských hodností, došlo k několika
transferům z Maltské obedience a byli
přijati čtyři noví spolubratři. Existují

krátce
Náš řádový společník prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr. h. c.,
CompLJ, byl dne 25. září 2013 vyznamenán Rakouským čestným křížem Za vědu a umění 1. třídy. Vyznamenání mu na
rakouském velvyslanectví v Praze předal velvyslanec Dr. Ferdinand hrabě von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg, který
při předání uvedl, že vyznamenaný jako filosof, teolog a dlouholetý děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze rozhodujícím způsobem spoluvytvářel vývoj Církve
československé husitské. Přednášel na mnohých renomovaných
univerzitách a zasloužil se především o prohloubení spolupráce
mezi Karlovou univerzitou a Univerzitou Vídeň.
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Čestný kříž Za vědu a umění (německy Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst) je vysoké rakouské vyznamenání,
udělované za zásluhy v oblasti vědy a kultury, které navazuje
na Vyznamenání za vědu a umění (německy Ehrenzeichen für
Kunst und Wissenschaft), také zvané literis et artibus (řádové
heslo „Vědám a umění“), jež založil císař František Josef I.
roku 1887 jako rakousko-uherské vyznamenání pro vědce a
umělce. Z Čechů je nosili například Antonín Dvořák, Josef
Václav Myslbek, Václav Brožík, Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Goll
a Antonín Randa. Foto z události na 3. straně obálky.
—red
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V závěru večera, před recepcí byla
připravena prezentace činnosti dobrovolníků (záchranářské akce a poskytnutí
první pomoci) mladými dobrovolníky
v krojích – zelených mikinách s lazariánským křížem. Tato ukázka a následující
prezentace Řádu, připravená chev. Janem
Szmydem byla vysoce hodnocena přítomnými hosty – zúčastnilo se cca 60
osob – velitelé hasičů, záchranáři, policie, poslanci, starostové, ředitelé škol.
Je nutno zdůraznit, že tato propagační
část programu byla zvládnuta perfektně
a na místě byla přislíbena další hmotná a
finanční pomoc z několika stran.
O Polské komendě se můžete více dozvědět na jejích internetových stránkách
http://www.lazarus.pl
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

FOTO JAN SZMYD, KLJ

Prof. Zdeněk Kučera, CompLJ, vyznamenán Rakouským čestným křížem

tři delegace (Podkarpatská – velitel Jan
Szmyd, Kujawsko-Pomorska – velitel Krzystof Polasik-Lipinski a Lodžská), které
se po vyhlášení Polského velkopřevorství
stanou jeho základními komendami.
Řád je od května 2013 registrován jako
„občanské sdružení“, jednání s biskupstvím v Przemyślu o registraci probíhají
a během setkání jsme měli možnost záležitost důkladně projednat se soudním
vikářem P. Dr. Józefem Barem.
Během velmi precizně připravené mše
sv. se uskutečnila investitura, během níž
byl do Řádu přijat P. Pawel Samborski
(nový kaplan Polské komendy) a na rytíře byl pasován cfr. Bartosz Panek, dlouholetý koordinátor záchranářských aktivit a dobrovolníků v hospici v Krosnu.
V závěru mše bylo přijato 12 kandidátů
do postulátu.
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Generální kapitula
Českého velkopřevorství
Křtiny u Brna
13.–15. září 2013

Kromě členů Českého velkopřevorství z ČR se jednání
zúčastnili také naši spolubratři ze Slovenské a Polské
komendy, kteří v důkladných prezentacích představili velkou a užitečnou práci,
kterou nadšeně vykonávají.
6
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ednání Generální kapituly se
uskutečnilo ve dnech 13.–15. září
2013 ve významném moravském
poutním místě – ve Křtinách. Měli jsme
možnost navštívit tento barokní komplex,
postavený Janem Blažejem SantinimAichlem a bydlet v jeho bezprostřední
blízkosti – zámeckém hotelu, patřícímu
lesnické fakultě Mayarykovy university.
Účastníci se setkali již v pátek a v podvečerních hodinách došlo k zasvěcení
místní kostnice-kaple ve jménu sv. Lazara Jeruzalémského. Místní farář, Mons.
Jan Peňáz, pak předal tento prostor do
patronátu Řádu sv. Lazara, konkrétně
za správu odpovídá Moravská komenda. Bezprostředně poté zde P. Pavel Porochnavec vedl vigilii postulantů před
přijetím do Řádu.
V sobotu 14. září byla zahájena Generální kapitula, které se po delší nepřítomnosti, zaviněné nemocí, zúčastnil
také velmistr J. E. Jan hr. Dobrzenský
z Dobrzenicz. Kromě členů Českého
velkopřevorství se jednání zúčastnili také
naši spolubratři ze Slovenské a Polské
komendy, kteří v důkladných prezentacích představili velkou a užitečnou práci,
kterou nadšeně vykonávají. Celkem bylo
přítomno 35 osob a oficiální zápis tvoří
přílohu tohoto Reunionu.
Z aktuálních oznámení stojí za zopakování fakt, že členský příspěvek na
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rok 2014 je splatný ve výši 6.000 Kč
do 31. ledna 2014. Všichni členové byli
upozorněni na nutnost dodržet termín
splatnosti členského příspěvku a při
převodu uvést správné číslo bankovního konta. Generální kapitula ČVP v roce
2014 se bude konat ve dnech 12.–14. září
v Hejnicích.
Odpoledne pak v kostele Jména Panny
Marie započala mše sv. spojená s investiturou. Mši sv. předcházelo ještě vysazení
několika „lazariánských stromků“, které
v blízkosti kostela doplní sadovou úpravu. Ještě těsně před vstupem do kostela
se do průvodu zařadili naši rakouští
spolubratři (jejich aktivnější zapojení do
ČVP budeme v následujících měsících
důrazně projednávat) a mše sv. s předsedajícím Generálním kaplanem Řádu
J. Em. kardinálem Dominikem Dukou,
započala. Kázání se vztahovalo k aktuálnímu svátku Povýšení Svatého kříže a
poté dal p. kardinál souhlas k zahájení
investitury.
Bailli přijal do Řádu postulanty (cfr.
Milana Čejku, csr. Ivanu Králíkovou,
csr. Martinu Tesaříkovou a csr. Kamilu
Malinskou z České republiky a csr. Leopoldine Martschitz z Rakouska). Dále
byl cfr. Jan Royt povýšen na SBLJ a cfr.
Zdeňkovi Kučerovi byl za jeho mezinárodní právnickou činnost předán záslužný kříž MMLJ.

J. E. velmistr pak pasoval na justičního
rytíře chev. Ernsta von Stejskal a jako justiční dámu přijal jeho manželku Andreu
von Stejskal.
Senior záslužného kříže Pro Fide et
Merite chev. Antonín Schauer pak dekoroval různými stupni členy ČVP a
řádové spolupracovníky. Bronzový stupeň obdržel cfr. Stanislav Přibyl, cfr. Leoš
Halbrštát a cfr. Michal Zahálka. Stříbrným stupněm pak byli dekorováni chev.
Vladimír Stibor a generálmajor Hynek
Blaško. Stříbrný záslužný kříž obdržel
také nepřítomný P. Jan Budil, vyznamenání bylo proto svěřeno do rukou chev.
Ivana Koláčného s pověřením, aby bylo
jménem ČVP co nejdříve důstojným
způsobem předáno.
V závěru mše sv. bylo do postulátu
přijato několik kandidátů – MUDr. Juraj
Lexmann, pplk. Ing. Vojtěch Prýgl, Mgr.
Bronislava Halbrštátová a Pavel Kupec.
Všem novým postulantům přejeme mnoho úspěchů v Řádu, do kterého je vítáme
s otevřenou náručí.
Večer byl zakončen rautem v zámeckých prostorách a následujícího dne se
účastníci rozjeli do svých domovů.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP
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Jak jsem prožíval své přijetí do řádu

Moje cesta do řádu nebyla krátká ani nijak
jednoduchá. Dozrával jsem a rozhodoval
se pro členství velmi dlouho a pomalu.
Vlastně teprve moje účast na Generální

kapitule ve Křtinách mi umožnila poznat
náš řád tak komplexně, že jsem si pak
moje přijetí při mši svaté mohl opravdu
naplno užít. Jedna věc je vidět řád zvenčí

při různých slavnostech a úplně něco jiného je poslouchat zprávy o konkrétních
skutcích a třeba i maličkostech běžného
života bratří v řádu, jimiž se pomáhá
potřebným. Všechno tak dostává úplně
jiný rozměr.
Jsem v letech, kdy pro mě začíná být
důležité vědět, že někam patřím, že
jsem někde zakotvil. Mám pocit, že řád
mi tohle může dát. Uvidíme, kam se to
posune dále.
Myslím ještě na jednu věc, která mě
uvnitř doslova nadchla: srdečnost a
přátelské chování mých bratří i sester
v řádu. I když jsem byl pro některé
vlastně úplně neznámý člověk, chvílemi
to vypadalo, že se známe hodně dlouho.
Cítil jsem se v té řádové rodině prostě
jako doma. To je dobře a je třeba za to
děkovat. Tak tedy všem děkuji a těším se
na dny budoucí.
Milan Čejka

Komorní slavnost v kapli sv. Lazara
ve Křtinách

ATAVIS ET ARMIS!
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Již více než měsíc uplynul od našeho setkání při konání generální kapituly ČVP ve
Křtinách u Brna, když konečně mohl být
za přítomnosti většiny členů Moravské
komendy slavnostně předán otci Janu J.
Budilovi, OSA, SChLJ Stříbrný záslužný
kříž Českého velkopřevorství OSLJ.
Otec Budil, který toto vyznamenání
obdržel jako výraz díků a vděčnosti
za dlouholetou duchovní službu pro
Moravskou komendu, se nemohl naší
zářijové kapituly zúčastnit, a tak v jeho
zastoupení tehdy záslužnou dekoraci
převzal em. velitel komendy chev. Ivan
Koláčný, KCLJ. Ten také, po krátké
bohoslužbě slova, kterou sloužil sám
oslavenec, mu předal spolu se záslužným
křížem i udělovací dekret. Slavnostní setkání ve křtinské kapli sv. Lazara bylo poté
zakončeno společnou neformální večeří
v zámecké restauraci.
Mgr. Martina Tesaříková
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Velká Generální kapitula Řádu
Valencia 2013
V 15. století město vzkvétalo a přitahovalo obchodníky z celé Evropy. Místní
bankéři například půjčili peníze Kryštofu Kolumbovi na jeho objevitelskou
výpravu a místní podnikatelé vytvořili
jednu z prvních evropských burz, Lonja
de la Seda, pro obchod s hedvábím. Tato
burza měla v jedné budově banku, konzuláty, obchodní soud, ale i kapli.
Bohužel město utrpělo za španělské
občanské války, kdy se stalo hlavním
městem Španělské republiky. V polovině
20. století následovalo několik ničivých
povodní, kterým učinilo přítrž až přeložení koryta řeky dále od města.

Město Valencia je starobylé a velmi půvabné. Leží
u Středozemního moře na
březích řeky Turia a má
přes milion obyvatel. Kupodivu městské centrum
není nijak rozlehlé a často
jsme se náhodně potkávali
s ostatními členy výpravy.
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alencia je jedno z nejstarších
měst ve Španělsku, neboť bylo
založeno již roku 138 př. Kr.
jako římská kolonie Valentia
Edetanorum. Poté bylo město
vypáleno Pompeiem, znovu postaveno a
kolem 4. století se zde rozvinula rozsáhlá
křesťanská komunita. Roku 625 bylo dobyto Vizigoty a mizí v oparu dějin, když
jedinou loučí vzdělanosti bylo biskupství
valencijské. Již roku 714 padlo do rukou
muslimských Maurů, kteří přeměnili katedrálu sv. Vavřince na mešitu a zřídili
zde autonomní panství pro syny emíra
z Cordoby. Z této doby se dochovaly
městské hradby a městské lázně Baños
del Almirante. V průběhu 11. století se
stalo hlavním městem samostatného
muslimského království.
Město je neoddělitelně spjato se jménem Rodriga Diaz de Vivar, zvaného
El Cid, který roku 1094 město dobyl a
vládl mu až do roku 1099, kdy byl zabit
při obležení muslimy. Obnovil kostely

a biskupství a jeho vláda je zvěčněna ve
slavné Písni o Cidovi. Sám Cid je považován za prototyp křesťanského rytíře,
který je věrný svému králi i přes jeho
nepřízeň, pomáhá Církvi a bojuje proti muslimům. Měl novátorský přístup
k plánování strategie, když před bitvami
pořádal porady, aby se prodiskutovala
taktika a byl otevřený k návrhům svých
vojáků a připouštěl možnost svých chyb.
Jako jeden z prvních rozvinul umění
psychologické války, uměl vyčkávat,
než nepřítele paralyzuje strach a pak
nečekaně zaútočil, přičemž narušoval
manévry nepřítele malými skupinami
vojáků. Legenda praví, že i po smrti děsil
nepřítele, neboť když zemřel při obraně
Valencie, na jeho přání nechala jeho žena
přivázat mrtvé tělo na koně a poslala ho
do bitvy, aby zabránila demoralizaci své
armády. Nepřátelská armáda se tak obávala nepřemožitelného El Cida, že prchla
do svých lodí a tak El Cid zvítězil i po
smrti ve své poslední bitvě.
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Zdeněk Kučera, SBLJ a Kamila Malinská, SSLJ

Svatý grál
V katedrále je ve zvláštní kapli uctíván
Svatý grál. Jedná se o pohár z rudého
achátu, se zlatým dříkem a dvěma uchy,
spočívající na chalcedonovém podstavci. Achátový pohár samotný odpovídá
popisu sv. Jeronýma a dle španělského
archeologa Antonio Beltrána pochází
z oblasti Palestiny a Egypta a vznikl mezi
4. stoletím př. Kr. a 1. století po Kr.
Grál byl dle tradice použit naším Pánem při Poslední večeři při ustanovení
Eucharistie a poté byl sv. Petrem vzat do
Říma, kde byl následně užíván papeži až
po Sixta II. Jeho přítomnost v Římě je
patrna ze slov Římského kánonu „accipiens et hunc praeclarum Calice“ tedy
„vzal tento slavný kalich“.
Autenticita poháru je potvrzena v pergamenovém listě z r. 262. Podle kronik
v tom období čelila římská obec strašlivému pronásledování a bylo rozhodnuto
rozptýlit relikvie po římské říši, aby nepadly do rukou pohanů. Grál byl svěřen sv. Vavřinci, který s ním uprchl do
Španělska a po jeho mučednické smrti
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byl uchováván v Pyrenejích v různých
úkrytech a klášterech.
V r. 1982 s tímto pohárem sloužil mši
bl. Jan Pavel II., a v r. 2006 s ním sloužil
mši papež Benedikt XVI., který v průběhu moderní mše výslovně použil slov
„tento slavný kalich“, což je bráno jako
potvrzení jeho autenticity.
Jistě si mnozí vzpomenou na slavný
film o Indiana Jonesovi, který popsal
Svatý Grál jako dřevěný pohárek, neboť
Spasitel byl synem tesařovým, a jak se
s tím srovnává pohár z polodrahokamu?
Realita je taková, že židovské rodiny od
pradávna používají pro slavení Velikonoc co možná nejcennější pohár, který se
dědí po generace. A není snad přirozené,
že rodina, která Krista a jeho učedníky
hostila, nepostavila před Pána svůj sváteční pohár? Zvláště pak v kontextu, že
Poslední večeřadlo se nachází přímo nad
hrobem krále Davida a Ježíš Kristus je
jeho potomek.
Je nutno poznamenat, že na rozdíl od
legend není s valencijským svatým grálem spojována žádná nadpřirozená moc.
Z. K.
Kapitula
Přemýšlím, jak začít s „krátkým“ popisem a sdílenim pocitů z návštěvy Generální kapituly ve Valencii!! Snad jeden
dojem na začátek a tím je překvapení...
Této mezinárodní události jsem se zůčastnila krátce po své investituře v Křtinách u Brna, což byl úžasný zážitek nejen
tím, že jsem byla poctěna přizváním ke
členství ve starobylém Vojenském a špitálním Řádu sv. Lazara, ale také závazkem, jenž z takového členství vyplývá!!
Ačkoliv jsem byla sympatizantkou Řádu
sv. Lazara již delší čas a sledovala četné

aktivity, kterým se věnuje, teprve svým
členstvím jsem si uvědomila v celém
významu i duchovní rozměr takového
společenství a odpovědnost současně!
Snad pro komunistickou minulost naší
země, či neustálé „aktuální“ politické
otřesy, je obecné povědomí o takovém
společenství jako je Řád sv. Lazara velmi
malé, ba dokonce nulové v horším případě, či plné předsudků v případě lepším,
jakoby se ani nejednalo o společenství
s tak starou tradicí zakládající se na
principu pomoci těm, jež jsou v nouzi
jakéhokoliv druhu a bez „podané ruky“
se neobejdou! Teprve svým členstvím a
následně seznámením se s dalšími členy Řádu, s aktivitami, kterým se Řád
věnuje a posléze i návštěvou Generální
kapituly ve Valencii, jsem toto spojení
pocítila mnohem výrazněji. Má návštěva ve Valencii tento pocit jen umocnila...
Byla jsem překvapena atmosférou setkání, lidmi, které jsem tam potkala,
rozsahem činností, kterým se Řád věnuje na mezinárodní úrovni, specifiky,
jimiž se vyznačují jednotlivá velkopřevorství atd. Překvapením pro mne byl
také hluboký pocit „propojení“ mezi
jednotlivými členy Řádu z různých
zemí, jazyk, ani vyznání, neb se jedná
o ekumenický Řád, tak důležité nebyly,
jako ten pocit vzájemné sounáležitosti!
Na závěr musím ze srdce poděkovat
svým spolubratrům z Čech, kteří mi byli
skvělými průvodci při mé „ premiéře“ ve
Valencii! A také jsem velmi vděčná za
seznámení se zahraničními členy a jejich
činností v Řádu sv. Lazara a doufám, že
se nám podaří propojit vzájemné aktivity na mezinárodní úrovni.
K. M.
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zprávy z komend
Každý kresťan je pútnikom a objaviteľom nových ciest
ale neraz i prekvapujú. Svätý Otec však
v duchu dnešného evanjelia len objavuje
cesty, ako prinavrátiť cirkev k pôvodným
hodnotám a tradíciám prvých kresťanov.
V závere homílie o. Bublinec preto povzbudil prítomných veriacich, aby sa
nebáli a s odvahou, posilnení Duchom
svätým a pod ochranou Panny Márie, vykročili ´vpred´, ako to od nás kresťanov
očakáva aj Svätý Otec.
Pred i počas slávnosti zaisťovala Lazariánska pomoc zdravotnú predlekársku
službu prvej pomoci a v rámci pitného
režimu rozdala bezplatne viac než 200
porcií horúceho čaju, ktorý ocenili najmä starší pútnici a prítomné deti.

chev. Radovan Ocsovay, KLJ
veliteľ Slovenskej komendy ČVP

foto radovan ocsovay, klj

Októbrová Fatimská sobota patrí v Starých Horách k najnavštevovanejším. Aj
v tomto roku hneď po rannej bohoslužbe
obsadili priestory na Studničke stovky
veriacich, aby sa najskôr spoločne pomodlili sv. ruženec a zúčastnili sa slávnostnej liturgie. Hlavný celebrant, Mons.
Marián Bublinec, v kázni nadviazal na
dnešné evanjelium a vyzdvihol poslanie
apoštolov v šírení Božieho slova medzi
nežidovské národy. Všetkých kresťanov
zároveň prirovnal k pútnikom a objaviteľom nových ciest, ktorí sa podobne ako
apoštoli nesmú báť vykročiť do neistoty
a nechať sa pritom viesť Duchom svätým
bez toho, aby presne vedeli kam ich vo
svojej viere zavedie. To je aj cesta, akou
dnes, podľa o. Bublinca, vedie veriacich
súčasný Svätý Otec František, ktorého
novátorské myšlienky mnohých tešia,

Záverečná procesia po skončení liturgie na Studničke

lazariánská pomoc
Zdravotnická asistence na poutních dnech Vranov u Brna
centrum sv. Františka z Pauly. Zejména
jejich horký čaj a teplý oběd nám přišel
opravdu velmi vhod.
Mé poděkování za vytrvalost patří
spolusestrám Martině Tesaříkové, Lucii
Svadbíkové, spolubratru Ivanu Koláčnému a panu Vilému Waltrovi. Studentům,
slečně Júlii Hudecové a pánům Martinu
Knápkovi, Tomáši Sittovi a Janu Sajbrtovi byly uděleny pamětní listy zemského
velitele LP Morava za přítomnosti vedení
školy.

foto pavel ondráček

V měsíci září Lazariánská pomoc Morava sloužila poutníkům v areálu kláštera
Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly.
Sloužili jsme všech pět poutních nedělí, vždy od 07:00 hodin do 15:30, kdy
končila poslední bohoslužba dne.
Kromě členů LP a našeho řádu se
služby účastnil vždy jeden profesionální
zdravotník z řad zdravotnické záchranné
služby a skupina studentů VZŠ Brno.
Bylo nám dopřáno klidného průběhu
celého poutního období. Nic vážného se
nepřihodilo i díky chladnému počasí
v září, které řádně prověřilo naši odolnost. Zázemí nám poskytlo Duchovní

Pavel Ondráček, Dis.
Zemský velitel LP pro Moravu.

nadační delegace
Jak jeden ze statutárních zástupců
 SLJ–B, n. g. o., jsem se ujal od druO
hé poloviny tohoto roku dohledu nad
činností Nadační delegace, která byla
vytvořena účelově naším Řádem k získávání finančních prostředků na naše
projekty. Díky činnosti dr. Zahálkové
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v minulém roce jsme registrováni fórem poterapie dětským pacientům. Kromě již
dárců takzvaných DMS, které jsou, jak jmenované dr. Zahálkové patří díky též
jsem se dozvěděl, českým prvenstvím a cfr. Michalovi Zahálkovi a pánům Aleši
nápadem! Výtěžek z tohoto typu dár- Randlovi a Petru Stříbrnskému.
covských zpráv bude po odečtu přímých
nákladů na zajištění celého projektu daPetr J. Řehoř, KCLJ, OMLJ
rován DPN Opařany k poskytování hikancléř ČVP
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Blahoslavený Fra Angelico (v Itálii znám jako Il Beato Angelico), vlastním jménem Guido di Pietro, řeholním jménem Jan z Fiesole (? 1395,
Vicchio di Mugello – 18. února 1455, Řím) byl italský mnich a malíř
rané renesance.
Fra Angelico se narodil jako Guido di Pietro ve Vicchiu poblíž Fiesole, v toskánské provincii Mugello někdy koncem 14. století. Přesné
datum není známo. O jeho rodičích rovněž nic nevíme, má se za to, že
nepocházel z chudých poměrů. Ještě jako chlapec požádal o vstup do
kláštera San Domenico ve Florencii známého svými přísnými řeholními pravidly. Noviciát ukončil v roce 1408, stal se řádným dominikánským mnichem a přijal řeholní jméno Giovanni (Jan).
Fra Angelico začínal spolu se svým starším bratrem Benedettem
jako iluminátor rukopisů. V chrámu sv. Marka ve Florencii jsou dochovány rukopisy zdobené jeho rukou. O jeho malířské vzdělání se v té
době staral malíř sienské školy Lorenzo Monaco. V jeho raných dílech
je Monacův vliv zřetelně patrný. Zanedlouho se Giovanni stal známým
a vyhledávaným malířem oltářních obrazů. Podle středověkého životopisce Vasariho byl Angelicovým prvním dílem oltářní obraz pro kartuziánský klášter ve Florencii, který se nedochoval.
V letech 1408 až 1418 pracoval Angelico na freskách v dominikánském klášteře v Cortoně v Toskánsku, které se nedochovaly. Poté až
do roku 1436 žil v klášteře ve Fiesole, kde rovněž vytvořil řadu fresek a
oltářní obraz zobrazující Kristovu slávu. Kristus je obklopen více než
250 postavami mezi nimiž zobrazil všechny významné dominikány.
V roce 1436 byl ve Florencii vybudován nový klášter San Marco a
Fra Angelico se se skupinou mnichů z Fiesoly stal jeho prvním obyvatelem. To znamenalo zásadní zvrat v jeho životě i tvorbě. Dostal se
tak do centra renesančních uměleckých aktivit a kromě toho získal
významného ochránce v osobě Cosimo de´ Medici, jednoho z nejbo-

hatších a nejvlivnějších členů městské Signorie. Na jeho podnět byl
Fra Angelico pověřen výzdobou kláštera a obdržel zakázku na oltářní
obraz pro chrám sv. Marka. Obraz dokončil v roce 1439 a dnes patří
mezi nejčastěji reprodukovaná umělcova díla. Obraz Madony s dítětem
obklopené anděli a světci měl na svou dobu neobyčejnou kompozici.
Postavy zde netvoří pouhou stafáž, ale jsou zobrazeny v přirozených
skupinkách, jakoby spolu hovořily o mimořádné události, které se staly
svědky. Pro tento styl se ujal název „svatá konverzace“ a byl později často použit v dílech umělců jako byli Giovanni Bellini, Pietro Perugino
nebo Rafael Santi.
V roce 1445 jej papež Evžen IV. povolal do Říma, aby vyzdobil kapli Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Petra. Kaple však byla později odstraněna papežem Pavlem III. Podle pozdějších pramenů bylo umělci
papežem nabídnuto arcibiskupství ve Florencii, ale on ze skromnosti odmítl a sám nabídl za sebe náhradu. Na žádost papeže odešel se
svým žákem Benozzo Gozzolim do Orvieta, kde pracoval na výzdobě
katedrály. Tuto práci nedokončil, neboť byl opět povolán do Říma, aby
vytvořil fresky pro soukromou kapli papeže Mikuláše V., zobrazující
umučení sv. Štefana a sv. Vavřince. Fresky v kapli Madonna di San Brizio v Orvietu dokončil později Luca Signorelli.
V roce 1449 se vrátil do starého kláštera ve Fiesole, kde se stal převorem. V roce 1455 navštívil Řím, aby dokončil výzdobu kaple papeže
Mikuláše V. a při této práci zemřel. Byl pohřben v chrámu Santa Maria
sopra Minerva.
Ačkoliv ve všeobecném povědomí byl již dávno zapsán jako Blahoslavený Angelico, formální blahoslavení učinil až papež Jan Pavel
II. v roce 1982. V Římské martyrologii je zapsán jako „Beatus Ioannes
Faesulanus, cognomento Angelicus“ (Blahoslavený Jan z Fiesoly zvaný
Andělský). Svátek se slaví v den jeho úmrtí 18. února.
Wikipedie

Fr� Angelico − Všichni svatí (1423−1424), tempera na dřevě,31,9 x 63,5 cm National Gallery, London
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