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SVATÁ ALŽBĚTA DURYNSKÁ

Do Měšic jsme se vydali 8.prosince
2008, ve svátek Neposkvrněného
Početí Panny Marie. V pošmourném
odpoledni jsme viděli nejprve sešlou
fasádu měšického zámku, přivítal nás
však srdečně chev. prof. Andrysek
a hned se zlepšila nálada. Návštěvy se
účastnili chev. Řehoř, chev. Stibor, cfr.
Beránek, chev. Verner s chotí. Koncert ve velkém sále v prvním patře
s klasicistními kamny a freskami byl
pro pacienty i personál ústavu, pro
zástupce obce i nás. Na bizarní nástroje nejen z pozdního středověku hráli
historickou muziku vdp. vikář Jaroslav
Konečný a pan Tomáš Najbrt. Mimo
zvonkohru použili i citeru, ﬂétny, různé
zvířecí rohy a mnoho dalších, jejichž
jména jsme nikdy neslyšeli. Jejich umění známe a obdivujeme, v prostorách
zámku byl zážitek nevšední.
Poté jsme se odebrali do přízemí, kam
chev. Řehoř se svolením ředitelství nechal umístit na stěnu vestibulu krásnou
desku se znakem ČVP a textem o patronátu našeho Řádu nad touto nemocnicí. Výše zmínění pánové zahráli fanfáry, pronesl jsem s chev.Andryskem pár
slov o lazariánech i naší spolupráci a cfr.
Beránek desku odhalil. V další besedě
přišlo k chuti červené víno, káva i čaj
a sladkosti. Historický nábytek v pracovně prof. Andryska umocnil krásné
zážitky z koncertu i odhalování pamětní
desky v tento předvánoční čas.
Prosíme Boha, Pannu Marii i svatého
Lazara za zdraví a blaho pro nemocné,
kteří se v této krásné a dobře vedené
nemocnici léčí. Zůstáváme v naději i na
plánovaná hospicová lůžka. Panu prof.
Andryskovi i panu řediteli Kovaříkovi
přejeme krásné Vánoce, zdraví a úspěch
v jejich záslužné práci a děkujeme jim za
spolupráci.
Vladimír Jan Stibor, špitálník ČVP

Rozhovor s primářem nemocnice prof. MUDr. Oskarem Andryskem, KLJ, čtěte na straně 9
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NÁVŠTĚVA NEMOCNICE MĚŠICE

Slovo na cestu
Paradox prvních a současných Vánoc
Adventní a vánoční období, které prožíváme, je časem naplněným zvláštním ovzduším. Předvánoční atmosféra žije
a dýchá kolem nás. Stačí vyjít do ulic a obchodů a jsme jako
celí ponoření do tohoto vánočního koloritu. Ulice a obchody
jsou vykrášleny vánoční výzdobou, posloucháme zpěv koled,
a tak všechno i skoro všichni se připravují na vánoční svátky
Pánova narození, které se považují za nejmilejší a nejkrásnější svátky roku. A to plným právem. Vždyť samo Dobro,
Pravda a Krása přichází na naši Zemi. A mnozí lidé, procházející vánočním obdobím, mají otevřené srdce pro kontemplaci této božské osoby a těchto vznešených hodnot.
Můžeme si ale všimnout té diametrální odlišnosti při skutečném Ježíšově narození a při oslavě jeho narození v dnešní
době.
Při svém příchodu na svět není svědkem takového otevřeného a pestrého koloritu, jakého jsme svědky my. Při prvních
vánocích nejsou ulice Betléma vyzdobeny, aby čekaly na příchod Božího syna. Přicházející do Davidova města neprovází příjemná hudba. Právě opačně. Pro tuto
malinkou skupinku přicházejících z Nazaretu jsou zavřeny jak dveře domů, tak i dveře lidských srdcí.
Taková je realita prvních vánoc.
V současnosti jsme ale svědky toho, že první a současné Vánoce se v tomto neshodují. V tomto porovnání je mezi nimi paradox.
Protože Ježíšova osoba, jeho blahozvěst lidi změnila k lepšímu.
Vánoce dnešní doby jsou poznačeny právě tím, že lidé jsou si mnohem milejší a bližší. Jsou k sobě navzájem ohleduplnější a přátelští. Jejich vzájemné postoje jsou bratrské. Zkrátka řečeno: lidé jsou jemnější
a hebčejší. Uprostřed zimních vánočních svátků mají nejvíc otevřeny dveře svého srdce pro potřeby bližních i pro duchovní hodnoty. Jejich zrak v tomto čase není vzpřímen jenom na zemi, ale při pohledu na
Jezulátko položené v jeslích svůj zrak pozvedají také k duchovním hodnotám nebe. A tak změnu tohoto
lidského postoje v porovnání prvních a současných Vánoc můžeme připsat působení Toho, který kvůli
člověku přišel na zemi, aby jej změnil k lepšímu, aby ho přetvořil v jeho nitru, a tak přivedl k očistě.
Nechme se tedy co nejvíc proniknout vánočním tajemstvím a poselstvím.
Z hloubi kontemplujme čas vánoc - čas radosti a veselosti. Protože právě tento čas z nás dělá lidi ještě
krásnější. Ze srdce vám všem přeji, nechť ty letošní Vánoce tak jako každé, co nejvíce naplní tou krásou
a dobrem, které v sobě v plné míře přinášejí.
P. Pavel Porochnavec, ChLJ
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Slovo velkopřevora
Vaše Excelence,
drazí spolubratři a spolusestry,
J. K. V. princ Charles-Philippe d’Orléans, vévoda z Anjou, náš velmistr,
schválil můj návrat do úřadu předsedy řádové vlády s okamžitou účinností.
Rád bych toto poselství začal poděkováním a poctou našemu dobrému
příteli J. E. Dr. chev. Jaapu Kraaijenhagenovi za zastupování mé osoby
v úřadě předsedy řádové vlády po dobu mých rodinných zkoušek a trápení. Jaap a já budeme nadále pracovat společně jako vaši představitelé
řádové vlády jak nejlépe dovedeme. Víme, že dvě hlavy jsou lepší než jedna.
Jako vaši zástupci tedy předkládáme rámcová témata pro nadcházející rok 2009:
a) Komunikace a dialog mezi námi budou pravidelné. Abychom tento dialog zlepšili, budou předkládána speciﬁcká témata.
b) Kromě každoročního zasedání řádové vlády se zřídkakdy osobně setkáváme a ani pocit velké rodinné pospolitosti není příliš silný. Doufáme ve vytvoření větší pospolitosti podporou širší účasti členů
jiných jurisdikcí na místních událostech, investiturách, atd.
c) Jako člen Velkého Magisteria, spolu s Jaapem jako mým zástupcem, zamýšlím rozšířit naši úlohu jakožto jednoduchých převaděčú informací z tohoto orgánu směrem k vám obrácením trendu v souhlase
s Konstituční listinou. Velké Magisterium vždy bylo dychtivé zvědět vaše informace a názory.
d) Celý řád sv. Lazara Jeruzalémského vchází do dalšího období v nepříjemné ekonomické a politické
situaci celého světa. Nyní nastal čas pro Velké Magisterium a řádovou vládu demonstrovat naši loajalitu k velmistrovi a společně mu dát sílu a moudrost k provedení našeho řádu rozbouřenými vodami.
Jakožto hlavy jurisdikcí a velkopřevorové jsme ve styku s každodenní realitou. Naši členové chtějí vyslovovat své návrhy a názory. Je na nás všech, abychom nejen posílali zprávy směrem nahoru, ale také
řádně přenášeli informace směrem dolů. Vaši funkcionáři se postarají, aby se celý náš řád semknul
v jednotě jako jedno tělo, jedna rodina.
Atavis at armis!
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
předseda řádové vlády
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Slovo bailliho
Milé spolusestry a vážení spolubratři,
opět se blíží konec kalendářního roku. Nebojte se však, nebudu dnes ani bilancovat naši
činnost (to jsme důkladně učinili na velehradské kapitule), ani se pokoušet o duchovní
zamyšlení na téma Vánoc a zázraku zrození (to přenecháme našim aktivním duchovním).
Pojďme se dnes společně zamyslet nad tím, co nás v následujícím roce čeká a jak každý z nás
může ke zdaru našeho díla přispět. Jaké jsou cíle a jak poznáme, že naši dobrovolnou práci
děláme dobře?
Začněme tedy od toho snad zdánlivě nejjednoduššího – od našich cílů. Vždyť ty jsou stálé,
nemění se podle ročního období nebo ekonomické situace. Chtěli bychom pokračovat
v budování přátelského, respektuplného křesťanského společenství, chtěli bychom společně
duchovně růst, mít radost z práce a služby potřebným. Budeme se i nadále pravidelně scházet
v kruhu naší širší řádové rodiny a zcela jistě do ní přivítáme i další členy. To jsou ambice
našeho velkopřevorství a celého Řádu. V posledních letech jsme strávili příliš mnoho energie snahami o zachování existence
našeho společenství a vysvětlováním toho, kdo jsme a kdo nejsme. Dnes stále více a více pozorujeme, že není rozhodující
přesvědčovat desinformované lidi stojící mimo náš Řád, ale že nejefektivnější cestou k rozvoji je pokorná služba a modlitba
v kruhu přátel. To budiž naším programem do dalšího roku!
Během tohoto roku jsme si udělali revizi našich aktivit a stvrdili jsme si životnost a smysluplnost těch, na které se
zaměřujeme. Zároveň jsme rozhodli o ukončení podpory těm projektům, které běžely jaksi historicky bez většího přínosu
pro jejich účastníky a náš Řád. Seznam hlavních oblastí činnosti byl zveřejněn v minulém čísle Reunionu. Není však
samozřejmě deﬁnitivní, každý z nás má možnost navrhovat nové užitečné projekty, na které budeme mít ﬁnanční krytí,
nebo alespoň nápad, jak je získat.
Velkým úkolem je stálé rozšiřování našich řad. V posledních letech máme pravidelný roční nárůst přibližně pěti členů.
To je dobrý trend – přesto znovu žádáme všechny naše členy, aby se opětovně zamysleli nad možnými kandidáty, které
by mohli doporučit ke členství. Kritéria jsou známá – slušný křesťanský život, zájem a loajalita k Řádu a chuť pomáhat
bližním. Velká rada tedy netrpělivě čeká na všechna vaše doporučení.
Velmi potěšitelná je skutečnost, že se do našich řad vracejí i členové, kteří v minulých letech z nějakého důvodu zmrazili své
členství a nyní usoudili, že jim naše řádová rodina chybí.
Úkoly pro komendy jsou také jasné – upevnit své postavení v regionech (Praha, Morava, Severní Čechy) a postupně
expandovat do vytipovaných regionů, které nám zaručí potencionální růst členů.
V příštím roce budeme opět hledat cesty k lepší ﬁnanční soběstačnosti, k vytvoření sítě mladých lazariánských
dobrovolníků a na pořadu dne jsou i konkrétní kroky v oblasti osobní heraldiky členů. Samozřejmě, že toto vše je
nadstavbou nad jednoznačně křesťanským proﬁlováním velkopřevorství a zajištěním našich charitativních aktivit.
Závěrem mi dovolte zdůraznit ještě jednu důležitou událost v životě Řádu sv. Lazara. Náš velmistr, JKV princ CharlesPhilippe d´Orléans, vévoda z Anjou, se stal velmistrem v září 2004 v Blois. Velké generální kapituly se tehdy zúčastnila
řada našich členů a pro všechny to je jeden z velkých životních zážitků – monumentalita inauguračního obřadu skloubená
s lidskostí a přímostí velmistra a přítomných členů francouzské královské rodiny. Řád od té doby prošel dalším vývojem,
pozitivním i tím méně potěšitelným. Každá z národních jurisdikcí získala nové zkušenosti z práce pro potřebné a trpící.
Všichni zaznamenali vývoj v měnícím se světě. Abychom mohli tyto skutečnosti dostatečně reﬂektovat a společně plánovat
další kroky, nejprospěšnější pro náš Řád a jeho charismata, rozhodl velmistr a Řádová vláda o svolání další Velké generální
kapituly. Ta se bude konat na přelomu května a června v portugalské Évoře. Předpokládáme, že z Českého velkopřevorství
vypravíme početnou výpravu našich členů, kteří si uvědomují hodnoty mezinárodní spolupráce v mezinárodním Řádu.
Bližší údaje samozřejmě budou zveřejněny.
S přáním pokojného Adventu, radostných Vánoc a energií naplněného vstupu do nového roku 2009,
Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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P. Ing. Karel Dachovský

Svatá

Alžběta
Durynská

V

roce 2007 jsme si připomněli osmisté výročí narození jedné z patronek Řádu sv. Lazara,
sv. Alžběty v Uhrách (* 7. 7. 1207 v Bratislavě nebo Sárospataku). Alžběta, dcera uherského
krále Ondřeje II. a královny Gertrudy Meranské, byla sestřenicí sv. Anežky České a sv. Hedviky, patronky Slezska. Ve 14 letech se provdala za Ludvíka IV., landkraběte Durynského – rytíře, který
hledal své nejvyšší poslání v osvobození a zpřístupnění Božího hrobu poutníkům. S ním žila Alžběta
na hradě Wartburg u Eisenachu. Až do roku 1227 byla příkladnou manželkou, matkou tří dětí a durynskou landkraběnkou, jednou z nejvznešenějších žen v říši. Jednou, když se Ludvík zdržoval mimo dům,
přiběhl k němu vyděšený posel se zprávou, že jeho manželka přivedla domů malomocného a uložila
ho do vlastní postele. Ulekl se a spěchal domů.
Jaký však byl jeho údiv, když vstoupil do komnaty,
odhrnul přikrývku a na manželském loži spatřil
Ukřižovaného obklopeného nebeskou záři. Zahanbeně Alžbětu odprosil za své podezření a nadále ji
podporoval ve všem jejím konání.
V roce 1227 Ludvík odešel, podobně jako o dvacet
let později řada českých pánů v čele se svým knížetem Vladislavem, na výzvu papeže Řehoře IX. na
křížovou výpravu do Svaté země. V neblahé předtuše ho Alžběta prosila, aby neodjížděl. Výprava
vedla přes Fransko, Švábsko a Bavorsko, potom
přes Alpy a Lombardii na jih. V Brindisi, kde členové výpravy čekali na lodě, dostal Ludvík horečku a v Otrantu podlehl moru. Vdova Alžběta nevyhověla požadavkům dvora, odešla z Wartburgu
a stala se františkánskou kajícnicí. Celý svůj majetek rozdala chudým, výrazně se starala o nemocné,
zmrzačené, těhotné ženy a malomocné. Založila
špitály u Wartburgu, v Gothě a v Liarburgu. Tento
špitál měl po její smrti připadnout do péče řádu
johanitů, kteří jej předali řádu německých rytířů.
Její krátký život byl naplněn službou i utrpením.
Okolí ji nechápalo a její nezištnost a angažovanost
pro chudé byly považovány za bláznovství. Když
byla ještě landkraběnkou, musela v nepřítomnosti
manžela vyřešit problém hladomoru. Neváhala rozdat vše, co bylo v sýpkách jejího manžela.
Osobně posluhovala chudým a nemocným.
V životě dvakrát složila sliby Bohu: ještě za manželova života slib poslušnosti a zdrženlivosti. Po smrti manžela spolu se svými třemi služebnými složila Sv. Alžběta. Litograﬁe podle Hanse Holbeina st.
na Velký pátek 1228 řeholní sliby a tak vznikla na tehdejší dobu nezvyklá řeholní komunita. Všechny
oblékly šedý hábit a slíbily, že budou šířit Boží milosrdenství. Společně pracovaly a jedly, společně vycházely ven, aby navštěvovaly domy chudých a rozdělovaly jídlo potřebným. Alžběta uměla sladit dva
rozměry života: kontemplativní modlitbu a aktivní službu nemocným a chudým - Mariam induit, Martham non eruit - Marii oblékla, Martu neodložila. Dnes je 400 ženských kongregací třetího františkánského řádu s téměř stotisícem řeholnic, které následují Alžbětu v aktivním i kontemplativním životě.
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Alžběta zemřela 17. listopadu roku 1231. Hned po její
smrti začal proces svatořečení, který pokračoval nebývalým tempem, už čtyři roky po smrti byla papežem
v Římě prohlášena za svatou, její svátek byl stanoven na
19. listopadu. Byla to první kanonizovaná žena františkánské spirituality.
Dne 1. května 1236 byla v Marburgu provedena exhumace jejího těla, které se zachovalo neporušené. K této
příležitosti přišel milion lidí, což bylo největší shromáždění do té doby ve střední Evropě. Byla nesmírně populární. Roku 1622 založila Apolonie Radennecherová
řád sester a1žbětinek v Cáchách, který se rozšiřoval po
celém křesťanském světě. U nás jsou v Praze, Jablunkově
a Brně. Svatá Alžběta byla uctívána i u nás: Alžběta bylo
jedno z nejběžnějších českých jmen a na Karlově mostě
je sousoší J. Brokoﬀa z roku 1707, kde je svatá Alžběta
vpravo vedle sv. Barbory.
Sv. Alžběta zazářila svým krátkým životem (24 let) jako
meteor. Těžko spočítat, kolik chudých nasytila a kolik
trpících nemocných bylo ošetřeno její zásluhou. Její svatost byla něčím novým, bohatá na různé odstíny a mimořádné ctnosti. Byli to již nejen mučedníci a panny,
kteří byli uctíváni na oltáři, ale také manželky, matky
Kostel Panny Marie v Marburgu (Hesensko), postavený v letech 1235a vdovy .
1283 nad hrobem sv. Alžběty
Začátkem osmdesátých let jsem katechizoval chromou mládež v Jedličkově ústavu. Byli velmi vděční za
laskavá slova a byli často vstřícnější, než zdraví lidé. Tuto službu u chromých nechtěl nikdo dělat, snad
mě to formovalo v tom směru, že jsem se později stal knězem.
Když si připomínáme narození sv. Alžběty, její jedinečnou osobnost i její citlivost, je to proto, abychom
se prostřednictvím znalosti a obdivu sami stali nástrojem pokoje, abychom se od ní učili, jak dát trochu balzámu na rány lidí na okraji společnosti v naší době, jak zlidštit prostředí, kde žijeme, jak setřít slzy. Rozlévejme dobrotu srdce tam,
kde se podle lidských měřítek zdá, jakoby se Otcovo milosrdenství nedalo nalézt. Kéž je velké nasazení sv. Alžběty povzbuzením i pro naši angažovanost. Kéž její příklad i přímluva
osvítí naši cestu k Otci, zdroji veškeré lásky, který je Dobro, veškeré dobro, pokoj a radost.

Sv. Alžběta ošetřuje malomocného. Freska na hradě Wartburg.
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Obr. na straně 4: busta sv. Alžběty (kolem roku 1500) na hradě
Wartburg.
Obr. na obálce: sv. Alžběta, matka chudých (Mistr oděvních studíí,
kolem r. 1480, výřez z alžbětinského triptychu, Státní síň umění,
Karlsruhe)
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Publikováno s laskavým svolením autora, upravil O. Vanke

Kaple kláštera Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou: přijetí P. Michala Podzimka
do řádu sv. Lazara. Zleva: J. E. velkopřevor Jan
hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, chev. Antonín
Schauer, chev. Petr J. Řehoř, kancléř ČVP, chev.
Ondřej F. Vanke, bailli ČVP, P. Michal Podzimek

Svatováclavská kaple v katedrále sv. Víta:
Zleva: J. E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz,
kníže-velkopřevor Suverénního řádu
maltézských rytířů J. J. kn. Paar, chev. Ondřej F.
Vanke, chev. Petr J. Řehoř, chev. Vladimír J. Stibor

ŘÁDOVÝ DEN 13. PROSINCE
Svatováclavská kaple v katedrále sv. Víta:
Zleva: P. Petr Koutecký, P. Pavel Porochnavec,
P. Jan Josef Budil, J. M. velmistr Rytířského řádu
křižovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko,
P. Michal Podzimek, Mitrofornyj protojerej
Kornel Baláž

Katedrála sv. Víta: Slavnostní odchod ze mše
svaté ve Svatováclavské kapli: v popředí J. M.
velmistr Jiří Kopejsko, J. J. kníže Paar, J. E. Jan hr.
Dobrzenský z Dobrzenicz
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MUDr. Iva Hodková, ředitelka Dětské psychiatrické
léčebny v Opařanech, byla J. E. velkopřevorem
vyznamenána za zásluhy o rozvoj dětské psychiatrie
a vynikající terapeutické výsledky zlatou řádovou
pamětní medailí kn. Schwarzenberga.

Pravidelný milý host řádových dní podplukovník
Petr Milčický hovořil o spolupráci AČR s hnutím
Stonožka - na vlastních nohou.

Csr. Běla Gran Jensen představila novou
stonožkovou knihu o školní šikaně.

Chev. RNDr. Petr H. Verner seznámil přítomné
s posledním vývojem českého projektu na
záchranu antilopy Derbyho v Senegalu
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Kancléř ČVP chev. Řehoř děkuje tajemníkovi otce
kardinála P. Roulemu za podrobnou prohlídku
reprezentačních prostor arcibiskupského paláce.

NEMOCNICE MĚŠICE PATRONÁTNÍM ÚSTAVEM ŘÁDU

V pondělí 8. prosince 2008 byl v zámecké hale Nemocnice
Měšice uspořádán koncert skupiny Musica da Chiesa pod
vedením P. Jaroslava Konečného. Koncert byl proveden pod
patronací a sponzorován Řádem sv. Lazara pro pacienty,
personál a zástupce obce Měšice a získal si pozoruhodný zájem jak mezi pacienty nemocnice, tak personálem
a hosty. Ti, kteří se s ohledem na směnný provoz nemohli
koncertu účastnit, doufají, že příště budou moci tuto pozoruhodnou skupinu historické církevní hudby z 15. až 18.
století, hrané na dobové nástroje, shlédnout a vyslechnout.
Na závěr této akce sešli přítomní rytíři a hosté do foyeru
v přízemí zámku, kde byla odhalena deska se znakem Řádu
a prohlášením o patronátu Řádu nad touto neziskovou nemocnicí. Akce pak byla ukončena besedou v pracovně chev.
Oskara Andryska, který je primářem této nemocnice.
Při této příležitosti redaktoři Reunionu položili prof.
MUDr. Andryskovi několik otázek.
Nemocnice v Měšicích je poměrně málo známá v laické
veřejnosti. Na co je zaměřena činnost tohoto zařízení?
V měšickém zámku byla začátkem šedesátých let zřízena
pobočka okresní nemocnice v Brandýse n/L. a to interní
a neurologické oddělení. Po převratu byla kapacita pomalu
redukována ze 150 na 45 lůžek a při privatizaci 12 nemocnic byla nemocnice v Měšicích převedena do vlastnictví
obce, jejíž zastupitelstvo se rozhodlo pokusit se o zachování nemocničního provozu. Přijalo naší koncepci a 6.
listopadu 1996 jsme přijali prvé pacienty. Nemocnici jsme
koncipovali jako nestátní neziskové zařízení, vedené Občanským sdružením Centra integrované onkologické péče
(CIOP). Sama nemocnice, odhlédneme-li od názvu OS, je
nemocnicí následné péče zaměřené zčásti na pomoc pacientům s pokročilými stádii nádorových onemocnění.
Kdy a proč jste vstoupil do Řádu sv. Lazara a co Vás vedlo
ke spojení činnosti Řádu a této nemocnice?
Bylo to asi v r. 1991, kdy jsem pátral po nějaké organizaci,
která by mohla aktivovat pomoc těžce nemocným paci-
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entům a program Řádu splňoval to, co jsem od podobné
organizace očekával. Zprvu jsem se snažil o pomoc prvému
hospici ve Dvoře Králové, pak jsme zakládali lazariánský
hospic v Praze-Bohnicích a konečně jsem zakotvil v Měšicích. A poslání Řádu bylo v plném souhlasu se záměrem
našeho Občanského sdružení a patronátem byly tyto snahy
završeny.
Jaké máte představy o smyslu patronátu a co od něho očekáváte?
Samozřejmě jako nezisková a nestátní organizace nedostaneme od státu a jeho organizací na rozdíl od běžných
zdravotnických zařízení ani korunu nad stanovené platby
za péči o nemocné od zdravotních
pojišťoven a každá hmotná podpora
je námi vítána. Jsou ale ještě další
a závažnější aktivity Řádu, které jsou
smyslem přijetí tohoto patronátu:
Jednak je to určitá mezinárodní
ochrana nemocnice váženou mezinárodní organizací před skupinou zámožných privatizátorů, kteří by rádi
zámek přeměnili na hotel, rekreační objekt či podobnou
instituci.
Za druhé: pacienti v podobných zařízeních často strádají
osamělostí, nedostatkem psychických podnětů k aktivaci
a prohlubující se apatie se velmi neblaze podepisuje i na jejich somatickém stavu. Návštěvní služba čekatelů na přijetí
do rytířského stavu by mohla značně zlepšit osud těchto
nemocných, ať by šlo o hry, poslech koncertů, promítání
ﬁlmů, vyprávění či jiné činnosti.
Nezbývá než Vám popřát hodně zdaru při této činnosti
a optimální uplatnění řádových aktivit ve spolupráci v Vaší
– a dnes už i naší nemocnicí
Děkuji a s řádovým pozdravem Atavis et armis přeji členům našeho patronátního Řádu úspěšnou činnost v příštím
roce 2009 i dalších letech.

9

FOTO: DANIEL VOJTÍŠEK

Rozhovor s primářem
prof. MUDr. Oskarem Andryskem, KLJ

Zprávy z komend
Severočeská delegace
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stejně jako i v ostatních křesťanských sborech
v Liberci, usilujeme o rozšiřování povědomí lidí
o existenci a činnosti naší delegace.
P. doc. Miloši Rabanovi, Th.D., členu Severočeské
delegace, vyšla v listopadu v nakladatelství Vyšehrad kniha „Duchovní smysl člověka dnes, od objektivního k existenciálnímu a věčnému“. I k této
náročné ﬁlozoﬁcko-psychologické práci, rozebírající přístupy S. Freuda, C . G. Junga, V .F. Frankla
i dalších a ukazující autorův přístup založený na
křesťanském učení, bude nutné se ještě v Reunionu vrátit.
Radostným závěrem roku bylo pro nás přijetí za
člena Řádu P. Michala Podzimka Th.D. pod patronací velmistra-generála našeho bratrského řádu
Křížovníků J. E. Jiřího Kopejska, v historické kapli
v klášteře u Karlova mostu. V pateru Michalovi,
který je mimo jiné i členem interdiecézního soudu
pro Českou církevní provincii, získává Severočeská delegace významnou pomoc jak v oblasti duchovní, tak i v oblasti organizační.
Antonín Schauer,KLJ

FOTO: ARCHIV CHEV. SCHAUERA

V době následující po Generální kapitule na Velehradě se Severočeská delegace zaměřila na splnění
svého ročního plánu. Ve spolupráci s Technickou
univerzitou a místní skupinou České křesťanské
akademie jsme uspořádali dvě přednášky a adventní koncert. První přednášku věnovanou nanotechnologiím a jejich aplikacím, doplněnou praktickými ukázkami, vedl náš přední odborník v této oblasti prof. RNDr. David Lukáš, CSc., rektor
Technické univerzity v Liberci v předcházejícím
období. Druhou, nazvanou „Současná morální
krize a odvaha být jiným“ přednesl před naplněným sálem univerzitní knihovny prof. PhDr. P.
Petr Piťha. Tato přednáška, která vzbudila veliký
ohlas a ve které přednášející provedl hlubokou
analýzu stávajícího stavu jako důsledek porušování božského řádu, si zaslouží větší popularizaci
a vrátíme se k ní ještě v budoucnu.
Svou letošní veřejnou činnost jsme zakončili adventním koncertem duchovní hudby. Protože
adventní koncert měl již v loňském roce velký
úspěch, uspořádali jsme ho letos ve větším kostele
sv. Antonína Paduánského spravovaného jednou
ze dvou libereckých komunit františkánů. Vystoupily sbor a sólistky pěveckého sboru Fakulty pedagogické pod obětavým vedením magistry Jany
Konvalinkové, duchovní promluvy měl P. Antonín
(Paduánský) Kejdana OFM. Autorovi toho článku (také Antonínu Paduánskému), který jménem
lazariánské delegace koncert zahajoval a uzavíral,
se podařil pořádný brebt. Když předával P. Antonínovi bílou lilii, oslovil ho místo otče Antoníne,
svatý Antoníne. Oslovený i posluchači reagovali
smíchem a ve studeném kostele se oteplilo. Výnos
dobrovolného vstupného byl, jak bylo uvedené na
pozvánkách, tak i při zahájení, určený pro charitativní účely. Konkrétně na dovybavení denního
stacionáře pro seniory, dokončovaného v sousedství kostela.
Těší nás, že naše akce navštěvují lidé různého
zaměření, leckdy i nepraktikující a my je můžeme
získávat (doufejme) pro naše myšlenky. Tím, že
pozvánky na přednášky i koncert byly vyvěšeny
a čteny ve všech římsko-katolických farnostech,

Dvěma obrázky se vracíme k letošní Albrechtické pouti (viz REUNION 5/2008)
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Z Velké rady
Jednání Velké rady 19. listopadu 2008
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP na základě předem rozeslané pozvánky
a přípravy programu. Po úvodní modlitbě pokračovalo jednání. Bailli přivítal přítomné a navrhl
jednotlivé body programu – na tomto jednání řešit pouze operativní záležitosti. Velká rada schválila
a přijala zápis ze svého minulého jednání.
Velká rada přijala informaci o cfr. Tomáši Biňovcovi, který se rozhodl opustit duchovní službu. Tím
také rezignoval na svoji funkci v Českém velkopřevorství. Velká rada tuto informaci přijala.
Chev. Pavel Kavinek přednesl informace o právních záležitostech velkopřevorství. Při této
příležitosti se VR zabývala zejména prvním čtením návrhu stanov Lazariánské pomoci. K oblastem
navrhovaných činností a procesů tohoto občanského sdružení nejsou připomínky. Diskuse proběhla
k ošetření postavení a zachování vlivu ČVP na vedení a směřování LP, k tomu proběhnou další
úpravy návrhu stanov. VR děkuje chev. Kavinkovi a žádá o pokračování řešení deﬁnovaných úkolů
v dohodnutých termínech.
Chev. Petr Řehoř informoval, že podle posledního bankovního výpisu z počátku listopadu mělo
ČVP na kontě cca 181 tis. korun. Je nutné připomenout, že v září byly uhrazeny a vyrovnány veškeré
(historické) vzájemné pohledávky k mezinárodní pokladně, stejně tak jako poplatky spojené s přijetím
nových členů v r. 2008. Z dohodnuté platby ve prospěch ZNAKu byla již většina zaplacena formou
zálohy, zbývá doplatit 17 500 Kč. Velká rada schvaluje uvolnění této částky k doplatku společnosti
ZNAK.
Členské příspěvky by měly být zaplaceny (jak dříve stanoveno) do konce kalendářního roku
v minimální výši 4 000 Kč za člena. Jednotliví velitelé komend obdrží tabulku se stavem plateb ve
svých komendách a budou jednat s členy tak, aby termín plateb byl dodržen.
Velitelé komend zároveň budou urgovat podklady pro adresář. Bude zpracován přehled, kdo již
podklady dodal, velitelé komend osloví zbytek členů.
Velká rada přijala návrh Ivany Hejčové o vyrovnání majetku mezi občanským sdružením a NGO.
Vyplacená částka bude použita na přípravu „mikulášských“ balíčků pro děti z DD Hora sv. Kateřiny.
Velká rada debatovala o návrhu cfr. Šímy, jak by bylo možno rozšířit cesty k získávání prostředků
na podporu charitativních aktivit. Návrh samostatné internetové stránky připraví cfr. Šíma počátkem
roku 2009.
Velká rada přijala dokument cfr. Pavláka ke strategii fundraisingu, k projednávání na samostatném
jednání „ekonomické skupiny“.
Dále byla projednána otázka prodeje schwarzenbergských medailí, cfr. Pavlák pořádán o návrhy
možného prodeje.
Velká rada dále projednala zajištění nejbližších akcí (Stonožkový koncert, oslavy 12. výročí otevření
nemocnice v Měšicích, Řádový den, koncert v DPL Opařany a setkání v DD Hora sv. Kateřiny).

Jednání Velké rady 17. prosince 2008
Po dohodě členů Velké rady se jednání nekonalo. Další jednání v roce 2009 budou tradičně každou
třetí středu v měsíci od 17 hodin.

Ondřej Vanke
bailli ČVP
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Do vaší knihovny
Milan M. Buben: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích
1. díl: Řády rytířské a křižovníci
Nakladatelství Libri, Praha 2002

Autor popisuje vznik a dějiny jednotlivých rytířských řádů, jejich působení,
spiritualitu i kulturní a historický přínos. Uvádí i řádovou symboliku (včetně
znaků) a vysvětluje nuance v řádových oděvech, v regulích a také v organizaci
a struktuře jednotlivých společenství. Nechybí ani medailonky zakladatelů řádů
a přehledy patronů řádů. Z hlediska úcty k historii a tradici jsou uvedena různá
privilegia, text doplňují adresy hlavního sídla řádu ve světě i v českém prostředí
a seznamy nejvyšších představitelů řádů.

David Nicolle: První křížová výprava 1096 – 1099
Dobytí Svaté země
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2007

V roce 1095 byzantský císař Alexios I. požádal křesťanské státy západní Evropy
o pomoc proti Turkům, kteří sevřeli říši po katastroﬁcké porážce Byzantinců
u Mantzikertu v roce 1071. První kruciáta, která následovala, sestávala z několika
armád „ozbrojených poutníků“ pochodujících napříč Evropou do Svaté země.
Ti vpadli do rozděleného a roztříštěného islámského světa a dosáhli řady zdánlivě
zázračných vítězství, přičemž dobyli i samotný Jeruzalém. Úspěch první křížové
výpravy se již nikdy neměl opakovat, spustila nicméně dvě stě let trvající nelítostnou
válku, jejíž dopady jsou dodnes zřetelné.

David Nicolle: Třetí křížová výprava 1191

Richard Lví srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2008
Vojenský konﬂikt mezi anglickým králem Richardem I.
„Lví srdce“ a Saladinem se stal legendou. Už celá staletí jsou
nadšenci pro vojenskou historii fascinováni strategií odhodlané,
těžce vyzbrojené západoevropské armády, která se postavila
proti podstatně lehčeji vyzbrojenému nepříteli. Richardova
neschopnost znovu dobýt Jeruzalém byla skličující, ale jiné
úspěchy křižáků prokázaly, že Saladin není neporazitelný.
Kniha popisuje dlouhý zápas, který vyústil v bájemi opředené
tažení ke Svatému městu Jeruzalému.

Miroslav Pavlák, BLJ
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ADVENTNÍ KONCERT V OPAŘANECH

FOTO: DANIEL VOJTÍŠEK

Ve čtvrtek 18. prosince se konal již tradiční adventní koncert skupiny Musica da Chiesa pro DPL Opařany v místním kostele sv. Františka
Xaverského. Tato každoroční akce, konaná pod patronací našeho řádu, byla opět dobře navštívena. P. Jaroslav Konečný a p. Tomáš Najbrt
obohatili repertoár o nové, dosud neznámé písně. Po skončení koncertu si zájemci z řad pacientů ústavu mohli zkusit zahrát na varhanní
portativ a zvonkohru. Děkujeme za krásné vánoční dárky, které pro nás děti připravily.
–red

OHLÉDNUTÍ ZA ŘÁDOVÝM DNEM

P. Michal Podzimek, Th. D., byl přijat do Řádu
V sobotu dne 13. prosince ráno v kapli křížovnického kláštera v Praze na Starém Městě byl přijat do našeho řádu otec Michal Podzimek. Při
ceremonii, kterou vedl J. M. Jiří Kopejsko, O. Cr., velmistr a generál křížovnického řádu, přijal spolubratr O. Michal od našeho velkopřevora
hodnost řádového kaplana. P. Michal Podzimek působí v libereckém vikariátu a je členem interdiecézního soudu v Praze. Věřím, že otec
Michal bude nejen oporou Severočeské delegace, ale také významným členem Duchovní rady našeho řádu, která je velmi potřebná
a o kterou se musí řád i jeho členové stále více opírat a s ní spolupracovat. Nezapomeňme na modlitbu za otce Michala, myslím, že to
bude nejlepší blahopřání!
Je již tradicí sejít se společně s členy řádu, příbuznými, příznivci a přáteli u příležitosti svátku patrona řádu, svatého Lazara.
Řádový den jsme společně zahájili mší svatou obětovanou za řád, za zemřelé členy řádu a za pražskou arcidiecézi. Bohoslužba byla
sloužena v pravém duchovním, historickém i kulturním srdci českých zemí – Svatováclavské kapli, která je součástí katedrály sv. Víta. Mši
svatou sloužil velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou J. M. Jiří Kopejsko, spolusloužili naši řádoví kněží a sympatizanti, liturgický
hudební doprovod jako obvykle zajistili naši milí přátelé z Verner collegia a za varhanní pozitiv usedl výborný dómský varhaník Josef
Kšica. Výjimečnost a duchovní síla prostředí byla vidět nejen na našich vzácných hostech či členech řádu, ale také na našich mladých
přátelích z DPL Opařany.
Program pokračoval po společném obědě (sál kardinála Berana v arcibiskupském paláci) volnými přednáškami, kde jsme si slovem i obrazem připomněli naši činnost v uplynulém roce a kde též pohovořili naši hosté o vzájemné spolupráci a plánech na další období. Ředitelka
DPL Opařany, prim. MUDr. Iva Hodková informovala přítomné o změnách a plánech v DPL v Opařanech. Prezidentka Hnutí stonožka – Na
vlastních nohou, csr. Běla Gran Jensen pohovořila o nové knize „Nechtěné dědictví – No bullies fashion“, která se zabývá šikanou mezi
mladými lidmi. Spolupráci mezi Stonožkou a Armádou ČR, její dopad na české děti, jež pomáhají, na děti z oblastí postižených válkou,
ale i na samotné vojáky, kteří se misí účastní, zdůraznil dlouholetý příznivec našeho řádu pplk. Petr Milčický. Závěrečná krátká přednáška
chev. P. H. Vernera připomněla český program záchrany antilopy Derbyho v Senegalu a možnosti se dále programu zúčastnit.
Na závěr by bylo možné poděkovat mnohým, kteří svou prací, modlitbou či darem pomáhají potřebným a trpícím. Ovšem ohromný úspěch
nejen u dětí z Opařan a jejich terapeutů, ale i u dalších našich hostů měla prohlídka reprezentačních prostor arcibiskupského paláce, tedy
náš veliký dík patří otci Roulemu, tajemníkovi J. Em. kardinála, který se hostům úžasně věnoval! Myslím, a podle reakcí se to potvrzuje, že
toto byl opravdu veliký dárek pro děti, jejich lékaře, terapeuty a pro ostatní, kteří se prohlídky zúčastnili.
Zaplať Pán Bůh!
Petr J. Řehoř, KLJ
kancléř

Fotoreportáž z řádového dne najdete na stranách 7 a 8

Příspěvky do dalšího čísla Reunionu zasílejte na e-mailovou adresu
reunion.cvp@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 18. 2. 2009
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