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Vážené spolusestry a spolubratři,
přátelé a příznivci Řádu sv. Lazara, 
rád bych Vás i Vaše rodinné příslušníky, případně další zájem-

ce, pozval jménem Polského velkopřevorství na mezinárodní 
děkovnou pouť. Záměr uspořádat tuto pouť byl oznámen a 
vděčně přijat během Velké generální kapituly v Římě, nejen jako 
projev vděčnosti za vznik nové národní jurisdikce, ale také jako 
příležitost poznat blíže realitu polské církve a velkopřevorství.

Pouť byla pojata jako putování ve stopách Svatého otce Jana 
Pavla II. k Panně Marii Čenstochovské, královně Polska. Na této 
speciální cestě si přejeme oslavit Matku Boží a též Jana Pavla II., 
který také osobně přijal její slova, zvolená jako osobní motto 

„Totus Tuus“. Svatý Jan Pavel II. bude naším průvodcem během 
celé pouti a přivede nás až místa, spojená se „křtem Polska“ 
před 1050 lety.

Pouť zakončíme v Jasné Hoře v Čenstochové, která je zcela 
speciálním místem nejen pro Poláky, ale pro všechny, kteří jsou 
oddáni Panně Marii – a samozřejmě tedy také pro všechny členy 
našeho Řádu. Ve svatyni pod zázračným obrazem Blahoslave-
né Panny Marie budeme rekapitulovat výsledek naší pouti při 
slavné mši sv., spojené s řádovou investiturou. Proto by neměl 
chybět nikdo z členů našeho špitálního a rytířského Řádu, kteří 
našli své povolání ve službě Bohu a trpícím.

Členové Českého velkopřevorství jsou speciálně zváni a tak, 
jako ostatní poutníci by měli vyjádřit svůj předběžný zájem  
o účast na pouti do 15. ledna 2017 oznámením na e-mail na-
šeho velkopřevorství cvp.rslj@seznam.cz.

Všechny potřebné podrobnosti (jména hotelů, čísla účtů) 
budou oznámeny včas. Cena pouti, tak jak je složena z jednotli-
vých aktivit, popsaných níže, bude činit 500 EUR za osobu, tedy 
přibližně 13.500 Kč. V tomto poplatku již jsou zahrnuty veškeré 
náklady – hotelové ubytování, stravování, přeprava, pojištění 
a upomínkový dárek pro účastníky. 

Program:
3. 5. 2017

příjezd do Poznaně, ubytování a večeře v hotelu.

4. 5. 2017
snídaně, odjezdy a setkání s metropolitou poznaňským J. E. 
Stanisławem arcibiskupem Gądeckim, předsedou Polské bis-
kupské konference a místopředsedou Rady biskupů Evropy. 
Mše sv. v bazilice sv. Petra a Pavla. Prohlídka historické Poznaně 
a její středověké části - čtvrti sv. Lazara. Odjezd do Hnězdna, 
setkání s J. E. Wojciechem arcibiskupem Polakem, metropolitou 
hnězdenským a primasem polským v bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie – prohlídka tohoto nejvýznamnějšího svatovojtěšské-
ho místa. Přejezd do Bydgoště, setkání s J. E. Janem biskupem 
Tyrawou, členem Řádu sv. Lazara a prvním biskupem mladé 
diecéze v Bydgošti. Ubytování a večeře v hotelu.

5. 5. 2017
Mše sv. v bydgošťské katedrále s o. b. Tyrawou, účast na kon-
ferenci o Řádu sv. Lazara, oběd připravený diecézní Charitou a 
odjezd autobusem do Čenstochové. Řádová vigilie zakončená 
mší sv. v Kapli zázračného obrazu Matky Boží (20:00–20:45, apel 
Jasnogórski – společné mariánské modlitby v bazilice Panny 
Marie, návrat do hotelu autobusem)

6.5.2017
Návštěva baziliky Panny Marie a Pokladnice paměti národa,vol-
no a oběd, řádová investitura a závěrečný banket v hotelu

K účasti srdečně zvou všechny členy a přátele z Českého vel-
kopřevorství bailli chev. Krzysztof Polasik-Lipiński, KCLJ-J, OSGM, 
a chev. Jerzy Korwin-Malaczynski KLJ-J.

Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP

mezinárodní řádová děkovná pouť 
k Panně marii, Polsko 2017
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…ve vrcholném Adventu přeji Vám všem radostné Vánoce

Možná, že toto mé přání připadá někomu lacině optimistické, a já to 
chápu. Nechci namluvit těm z vás, co máte trampoty, že je nemáte, že 
prostě žádné nejsou. Nejsem také prorok, abych vám mohl ohlašovat: 
a od zítra bude všechno lepší! Ale mám povinnost ohlásit radostnou 
zprávu, že nebeský Otec k nám přichází ve svém Synu. Že Bůh se stal 
člověkem, člověkem vydaným všem našim trampotám i lidské smrti. Že 
tento Syn Boží přišel, aby nás přijal za své bratry a sestry. Že žádné zlo, 
žádná moc světa nás nemůže o toto bratrství připravit. Toto vám chci 
zvěstovat – a to je základ nezničitelné křesťanské radosti.

My kněží býváme někdy napomínáni, abychom v kázáních mluvili  
o důležitějších záležitostech současné doby, než jen stále o náboženství. 
Ale my víme, že nejdůležitější věcí pro každého člověka je právě toto: 
aby se stal člověkem, aby svůj život žil jako člověk, tj. bratr-sestra Božího 
Syna, a ne jako živočich. A tak bych chtěl sdělit těm z vás, které zastihnou 
letošní Vánoce v zármutku, ve starostech, v trápení, kousek zkušenosti 
dříve narozeného spolubratra. Vyprávěl mi, jak za léta svého života 
prožil různé Vánoce: jako šťastné dítě, za války o hladu v lágru, jindy 
u bohatého stolu, jako chorý v nemocnici a jiné mezi dobrými přáteli.

Ty hladové Vánoce v lágru nenaplnily jeho hladové břicho. Ty Vá-
noce v nemocnici ho nepřenesly zdravého domů. Vánoce nevyřeší naše 
problémy, naši osamělost, neporadí geniální řešení našich starostí. Ale 
přece nám Vánoce dávají něco velkolepého: vánoční mír v duši, pokoj 
lidem dobré vůle, jak o tom mluví vánoční andělé. Daly nám pokoj, 
který způsobil, že to byly přece jen radostné Vánoce. A tak se mi zdá, že 
v těch zlých situacích života zněly – a vždy znějí – koledy zvlášť krásně, 
jímavě a výmluvně. Vždyť která zvěst na tomto světě je radostnější, než 
zvěst o Boží lásce, která k nám přichází. Žádná lidská situace nemůže 
být tak temná, aby ji světlo betlémské hvězdy neosvítilo a neozářilo. 
Žádná samota už není tak zlou samotou, kde se cítí dotek podané ruky 
Boží. Přeji vám ze srdce, aby v těchto dnech dostihlo vaše srdce poselství 
andělů: Nám se dnes narodil Bratr. Přítel a Zachránce. Osvoboditel od 
naší bídy a malosti. Proto vám všem, zdravým i nemocným, vám spo-
kojeným přeji radostné milostiplné Vánoce 2016.

Váš
o. Pavel ECLJ

(o. Pavel Porochnavec, ECLJ je vikářem duchovního převora)
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slovo bailliho
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Papežské řády lazariánům

V letošním roce, kdy mnozí 
z nás byli účastni dvou řá-
dových generálních kapitul, 
té  „Velké“  a  tudíž  meziná-
rodní, jakož i té – nechce se 
mi říkat „malé“ – národní 
to vypadá, že lazariáni po 
delší době schůzují, cíleně 
plánují  a  zabývají  se  bu-
doucností. Je to tak, vždyť 
obě  jednání  jsou  spojena 
velmi  významnými  myš-
lenkami.

Velká generální kapitula nám dala příležitost jednak slyšet 
a vnímat jasnou vizi J. E. velmistra, který je v dobré kondici 
tělesné i psychické a s obrovskou vervou řídí celý Řád na cestě 
dávno vytyčené. Křesťanství – charita – rytířství jsou nadčaso-
vým heslem, plně vystihujícím naše snažení, avšak v průběhu 
času obměňované a doplňované novými aktuálními myšlenkami 
a činností. Jsme velmi rádi, že celý Řád je myšlenkově jednotný, 
jde za svými cíli organizačními (akceptace lokálních katolických 
bratrstev jako sdružení křesťanů všude tam, kde jednotlivé ná-
rodní jurisdikce působí), personálními (oslovování spolehlivých 
a aktivních kandidátů, kteří mají jasnou vizi spojit svůj život 
s Řádem) a samozřejmě též charitativními. Naplňování řádového 
díla se musí dít v našich domovských zemích, kde je i tak dosta-
tek potřebných, samozřejmě máme některé dlouhodobé závazky 
v rozvojových zemích a je potěšitelné, že Řád nepropadl vizi 

„potřebné pomoci“ uprchlíkům, zaplavujících Evropu, ale drží 
se své zásady – pomáhat zejména tam, kde konflikty vznikají 
a pomáhat dočasně těm uprchlíkům nejvíce zranitelným, tedy 
ženám a dětem, a to časově omezeně do té doby, dokud trvá 
válečný konflikt a uprchlíci se nemohou zapojit do znovuobnovy 
svých poničených zemí. 

Co to vše znamená pro naši činnost doma? Vlastě nic pře-
vratného. Konstatujeme, že vyjasnění zásad „kdo jsme a kdo 
nejsme“ přivádí v posledních letech jasně profilované zájemce 
o Řád, kterým nemusíme pracně vysvětlovat, v čem spočívají 
hodnoty chórového života společenství, řídícího se zásadami Sv. 
Augustina, mnohaletou tradicí a zodpovědností za dočasnou 
správu Řádu, nikoliv jeho „zprivatizování“ ve svůj prospěch. 
Můžeme se tak osvobozovat i od vnějších tlaků ekonomických 
či politických, či dokonce politikářských. Máme radost z rozvoje 
řádového díla zejména v Jižních Čechách a na Moravě. Dělá-
me užitečnou činnost nejen pro děti v Opařanech a Oseku, ale 
působíme i na jiných dílech.

Generální kapitula Českého velkopřevorství nám umožnila 
vystoupit z každodenní rutiny, honičky a neschopnosti provést 
sebereflexi. Úvahy o tom, kam se – na základě provedené SWOT 

analýzy – chceme dál ubírat, budou naším vodítkem pro další 
roky. Řád a České velkopřevorství nejsou a nemohou být sdru-
žením sólistů, nekoordinovaně vystupujících za Řád a dělajících, 
co je okamžitě napadne, ale kompaktní skupinou lidí, jdoucích 
za stejným cílem – službou a větší slávou Řádu – nikoliv pouze 
proklamativně, ale též svými skutky.  

Po ukončení Generální kapituly, avšak ještě před zahájením 
Řádového dne tak, jak je zvykem – tedy při společném slavení 
mše sv. – mezi nás zavítal J. Em. Dominik kard. Duka, s překva-
pujícím předáním papežských řádů pro J. E. Jana Dobrzenského 
a chev. Zdirada Čecha, kteří svým profesionálním dílem, životem 
a prací pro Řád představují vzory i pro ostatní.

Následně v závěru mše sv. jsme měli možnost s opravdovou 
radostí předat záslužné kříže Českého velkopřevorství Pro Fide 
et Merite našim dlouholetým spolupracovníkům i členům. Pan 
Roman Albrecht, spoluzakladatel projektu Člověk a víra obdržel 
bronzový stupeň. Dojemné bylo předání stejného vyznamenání 
paní Olince Faladové, která jako sestra a terapeutka zasvětila 
svůj život dětem v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. 
A za více než desetiletou spolupráci obdržela stříbrný stupeň 
MUDr. Iva Hodková, ředitelka této nemocnice. Při předávání 
jsme si mohli všimnout, jak je takové gesto vnímáno – každo-
denní, samozřejmá a obětavá činnost zůstává totiž většinou očím 
veřejnosti skryta. Jsem tedy rád, že jsme si „všimli“ a alespoň 
tímto způsobem mohli poděkovat a způsobit radost. Z duchov-
ních pak obdržel bronzový stupeň náš řádový spolubratr o. Milan 
Badal a ve stříbrném stupni pak J. E. Mons. Petr Piťha, který 
nás všechny v posledních letech formuje po duchovní stránce 
nepomíjitelným způsobem, za což mu hluboce děkujeme. Pro 
úplnost zbývá ještě dodat, že o. kardinál převzal při obědě zlatý 
stupeň tohoto nejvyššího českého vyznamenání a doplnil tak sbor 
seniorů, disponujících vlastními právy, pravdaže právě v případě 
p. kardinála v jeho úřadě generálního kaplana Řádu vlastně 
zbytečnými. Ocenění tudíž budiž bráno zejména jako poděko-
vání za jeho působení pro dobro Řádu v Čechách i v zahraničí.

Závěrem přijměte uctivé přání požehnaného zbytku Adven-
tu, klidné chvíle u jesliček a mnoho elánu v příštím, pro České 
velkopřevorství jubilejním roce. 

 
    
Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Jeho Excelence Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, padesátý 
velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruza-
lémského a čtvrtý velkopřevor Českého velkopřevorství Řádu 
je od 10. prosince 2016 nositelem papežského Řádu Svatého 
Řehoře Velikého v hodnosti rytíř-komtur. Hrabě Dobrzenský 
převzal řád z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, 
OP, arcibiskupa pražského a generálního kaplana Vojenského 
a špitálního řádu svatého Lazara. Při téže příležitosti obdržel 
herold Českého velkopřevorství chevalier Zdirad Jan Křtitel 
Čech prostřednictvím pana kardinála papežský Řád Svatého 
Silvestra Papeže v hodnosti rytíř. Redakce Reunionu oběma 
dekorovaným srdečně blahopřeje.

České velkopřevorství gratuluje baillimu Polského velkopře-
vorství chev. Krysztofu Polasik-Lipińskému KCLJ-J, který byl 
koncem listopadu na biskupské konzistoři v Bydgoszczi jme-
nován rytířem papežského Řádu Sv. Řehoře Velikého.

-red-
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s velmistrem počátkem příštího roku dohodneme další možné 
zapojení ČVP do tohoto procesu. 

 A J. E. velmistr se setká s chev. Ocsovayem do konce 
kalendářního roku pro projednání dalších možností v rámci 
Slovenské komendy.

 ANa doporučení bailliho během zasedání Mezinárodní 
řádové vlády byl cfr. Jakub Holman pověřen řádovou vládou 
jako jeden ze 3 správců mezinárodních internetových stránek. 
Pro usnadnění jeho role při publikování zpráv mu z ČVP 
budou poskytovány z každé akce, zveřejňované v Reunionu, 
2–3 fotografie s komentářem. Stejně tak je možno využívat 
řádových oznámení z Facebooku. Zároveň VR přeje cfr. 
Holmanovi mnoho úspěchů v této mediálně důležité činnosti.  

z velké rady

vzpomínáme

 A Bailli projednal a Velká rada následně schválila uvolnění 
chev. Stanislava Přibyla z funkce velitele Pražské komendy. 
Bylo vysloveno poděkování emeritnímu veliteli za vše, co 
pro rozvoj komendy a jejích členů udělal. Opatření bude 
oznámeno na Velké generální kapitule.

 AVelká rada podrobně projednala a odsouhlasila všechny 
dosud provedené přípravy pro zajištění Generální kapituly a 
Řádového dne. Řízení kapituly je úkolem bailliho, který také 
připraví prezentaci SWOT analýzy a prezentaci o rytířských 
řádech. Za organizační přípravu patří dík všem zapojeným 
členům, zejména kancléři. 

Ondřej Vanke, GCLJ-J
Bailli ČVP

z velké rady
Z jednání Velké rady 13. července 2016

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP. Po 
úvodní modlitbě následovaly další body, zabývající se řádo-
vými záležitostmi. 

 A Bailli rozhodl o nutnosti koordinovat dva každoročně 
připravované dokumenty – zprávu špitálníka pro mezinárodní 
sekretariát a výroční zprávu. Obě zahrnují činnost 
v uplynulém roce, avšak počáteční a koncové období jsou 
rozdílná. Proto se objevují nesouhlasné údaje, což by případně 
mohlo vzbudit podezření o nespolehlivosti údajů. Obě hlášení 
budou tedy zpracována současně zejména s ohledem na 
hodnocené období a údaje budou zkoordinovány tak, že 
budou souladné s tabulkou účetnictví ČVP a v samostatné 
části budou vykázány aktivity jednotlivých členů ČVP, které 
soukromě konají ve jménu Řádu.

 ADne 22. 6. 2016 byla provedena kontrola hospodaření ČVP. 
Zpráva bude sloužit jako podklad pro jednání Generální 
kapituly dne 10. 12. 2016. Originál zprávy je uložen u kancléře. 
Velká rada děkuje revizorům chev. Stiborovi a d. Tetourové 
za provedenou finanční kontrolu.

 A Bailli podal informaci o stavu polské komendy a zároveň 
podrobně informoval o velmistrovské vizitaci OSLJ Hungaria, 
uskutečněné ve dnech 10.–12. 6. 2016 (viz Reunion 3/2016). 
Součástí návštěvy bylo také jednání bailliho a velkopřevora 
o dalších krocích v otázce správy slovenské komendy.

 ANejpodstatnější část jednání Velké rady byla věnována 
přípravě a koordinaci účasti na Velké generální kapitule 
v Římě. 

V srpnu se jednání Velké rady nekonalo.

Z jednání Velké rady 7. září 2016

Po úvodní modlitbě, při které vzpomněli členové VR na ne-
mocnou spolusestru Florianovou, pokračovalo jednání.

 AVelká rada projednala na návrh herolda grafickou podobu 
osobního znaku cfr. J. Adámka a schválila jej bez výhrad.

 A Bailli navrhl, aby nadále ČVP pro charitativní a jiné aktivity 
nadále používalo souhrnný název „řádové dílo“ a nikoliv 
termín „projekty“. Milosrdnost, plnění úkolů, či řádové dílo, 
jsou podstatou naší mnohasetleté činnosti. Projekty oproti 
tomu jsou termínem moderním a mohou působit dojmem 
nezávaznosti. Tento návrh byl přijat.

 AVelká rada projednala a akceptovala vznik skautské 
odborné zkoušky „Lazariánská pomoc“ pro členy různých 
skautských organizací. K její existenci vyjádřila pouze 
jedinou připomínku – není nutné ani vhodné používat 
termín „ekumenická odborka“, protože je určena pro všechny 
skauty, ať již jsou věřící či nevěřící, je spojena s konkrétním 
charitativním programem a nemá žádný duchovní obsah, 
který by opodstatňoval použití slova „ekumenismus“. 
Záležitost dále projedná špitálník jako velitel LP.

 A Bailli seznámil členy VR s plánem dalších kroků na 
Slovensku, ve spolupráci s velitelem slovenské komendy bude 
určen jarní termín pro slavnostní prohlášení samostatné 
národní jurisdikce Slovensko, pravděpodobně jako 
samostatné komendy či bailivy.

 AVR přijala informaci, že tzv. „velkobailivik“ se přejmenoval 
na „Vojenský a špitální řád Sv. Lazara Jeruzalémského, z.s.“, 
tedy prakticky identicky s námi registrovaným názvem. VR 
pověřila právníky, aby jednali formou předžalobní výzvy  
o upuštění od tohoto názvu, v případě nedohody pak 
k zahájení soudního procesu.

 AK 31. 8. 2016 mělo ČVP srovnány všechny pohledávky 
(členské příspěvky, poplatky za povýšení a insignie) a stav 
aktiv činil 520 tis. Kč. Výnos z DMS v tomto období činil 
4.614 Kč. 

Z jednání Velké rady 5. října 2016

Velká rada jednala o jediném bodě, technické přípravě Gene-
rální kapituly a Řádového dne.

Z jednání Velké rady 2. listopadu 2016

 A Bailli tlumočil své poděkování a poděkování velmistra za 
skvělou reprezentaci ČVP na Velké generální kapitule v Římě, 
která byla co do vystupování a obsahu velkou inspirací též 
pro ostatní národní jurisdikce.

 A Během jednání mezinárodní řádové vlády došlo ke 
sjednocení názorů na vykazování hodin, odpracovaných pro 
dobro Řádu a potřebných. Tyto hodiny nebudou přepočítávány 
na peníze, nakolik je cena hodiny práce rozdílná v různých 
členských zemích, ale budou zvláště vykazovány v souhrnu 
hodin, v ČVP zodpovídá špitálník.

 A S ohledem na blížící se Řádový den byl projednán a 
definitivně schválen seznam kandidátů přijímaných do 
postulátu a těch, kteří budou v závěru mše sv. dekorováni 
českým záslužným křížem Pro Fide et Merite. 

 AVe dnech 17.–19. 11. 2016 přijedou do Prahy členové polského 
velkopřevorství, aby slavnostním způsobem převzali 
dokumentaci býv. komendy a společně s činovníky ČVP a 
generálním kaplanem oslavili tuto událost. (Tato událost se 
uskutečnila a setkala se s velkým ohlasem. Velký dík patří za 
přípravu zejména kancléři).

  
Z jednání Velké rady 7. prosince 2016

 A Cfr. Adámek představil na základě zadání bailliho 
přítomným členům VR možné varianty míst a organizace 
jednání Generální kapituly 2017 (15.–16. 9. 2017) v Jižních 
Čechách. Konkrétní posouzení uspokojivých návrhů bude 
provedeno v počátečních měsících příštího roku.

 A Cfr. Adámek zároveň předložil jazykovou revizi latinského 
textu mezinárodního dekretu, po projednání možných variant 

V úterý 29. listopadu uplynulo deset let od tragické smr-
ti PhDr. Petra Adama. Vzpomínkový den začal modlitbou  
u jeho hrobu na Pouchově v Hradci Králové. Následovala 
mše svatá v královéhradecké katedrále Sv. Ducha. „Náš Petr,“ 
jak během homilie zmínil zesnulého Mons. Socha, se narodil  
3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako 
knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradecké-
ho, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha  
v Hradci Králové, notář diecézní kurie a čestný konzistorní 

Deset let od smrti „našeho Petra“ Adama

rada. Byl familiářem Řádu bratří a sester německého domu 
Panny Marie v Jeruzalémě a členem Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Jeho odkazem je nejenom 
publikační činnost, ale především veliký podíl na zrestaurování 
prostor a převážně historického mobiliáře Trautmannsdorfské 
knihovny. Díky tomu dnes může tato Biskupská knihovna 
sloužit svému původnímu účelu – poskytovat služby (ne-
jen) odborné veřejnosti.

Mgr. Jakub Holman, SBLJ

Mons. Mgr. Josef Socha Sbírka insignií Petra Adama v Biskupské knihovně 
(lazariánské insignie by měly být údajně Karla 
Otčenáška  – dle sdělení bailliho je církevní vel-
kokříž vlevo dole určitě Otčenáškův).
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GENERÁLNÍ KAPITULA
A ŘÁDOVÝ DEN
ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ

Foto Martina Řehořová – Člověk a víra
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Tři významní vědci Univerzity Kar-
lovy, prof. Jiří Kuthan, prof. Jan 
Royt a doc. Julie Chytilová, pře-

vzali dne 1. prosince 2016 Cenu Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy pro 
rok 2016. Oba první jmenované dobře 
známe, nejsou jen rytíři vyznamenanými 
papežským Řádem sv. Řehoře Velikého, 
ale zejména aktivními a věrnými členy 
Českého velkopřevorství. A právě našim 
spolubratřím (a jistě i paní docentce 
Chytilové, kterou bohužel osobně nezná-
me), chceme touto zdravicí tlumočit naši 
gratulaci a poděkování, stejně tak jako i 
přání, aby v následujících létech pro ně 
nevysychala studnice témat a poznání, 
o které se s veřejností budou moci dělit.

Oceněni byli zcela oprávněně za své 
mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Prof. 
Kuthan a prof. Royt působí mimo jiné 
v Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. 
a prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. byli oceněni 
za svůj dlouhodobý výzkum zabývající se 
osobností Karla IV. Hlavním výstupem 
jejich zkoumání je odborná monografie 
nazvaná Karel IV. Císař a český král – vi-
zionář a zakladatel. Tato objemná kniha, 
čítající 1120 stran a jejíž váhu si neodva-
žuji odhadnout, si neklade za cíl znovu 
podat komentovaný a chronologický ži-
votopis Karla IV., příčiny, sled a důsled-
ky událostí. Středem jejího zájmu jsou 

totiž hmotná a hmatatelná umělecká díla 
všech rozměrů, ať už jde o stavby, malby, 
sochy či práce uměleckých řemesel, ze-
jména šperkařství, a to zejména ta, která 
nějakým způsobem souvisí s osobností 
císaře Karla IV., jenž nepochybně jako 
stavebník a objednavatel uměleckých děl 
patřil k největším v dějinách evropského 
středověku. Autoři vycházejí z přesvěd-
čení, že tyto památky nejsou jen „ilustru-
jícími“ doklady doplňujícími dobu, ale 
že mají schopnost o ní vypovídat svým 
osobitým způsobem, byť i jinak nežli 
psané slovo dobových kronik a listin. 

Při pomalé a důkladné četbě tohoto 
díla, které neradno číst večer v posteli, si 
pak člověk musí připustit, že povzdech 
Friedricha Nietzscheho nad vyprazdňo-
váním vědy a nadměrnému tlaku vyví-
jeného na vědce, aby produkovali stále 
nové a nové – často recyklované a plytké – 
poznatky, vyjádřený tvrdou větou: „Vejce 
jsou sice čím dál menší, ale knihy čím dál 
tlustší“, právě v tomto případě nepadl na 
živnou půdu. Ano, kniha je tlustá, ale je 
to také pořádně velké a originální vejce…

Oba spolubratři se dále podíleli na 
pořádání a aktivní účasti na meziná-
rodní vědecké konferenci věnované 
tématu Karla IV. a rovněž pracují na 
specializovaných interaktivních mapách 
na karlovské téma, jejichž cílem je di-
daktická využitelnost pro širokou laickou  
i odbornou veřejnost. Databáze je nedíl-

Ocenění Cenou MŠMT 
pro členy Českého velkopřevorství

nou součástí materiálů, potřebných pro 
zpracování připravovaných monografií 
a odborných publikací. 

Všechna tato snažení lze chápat nejen 
jako poctu k 700. výročí narození stále 
populárnější postavy „největšího Čecha“ 
a její opravdové a neromantické projekci 
do současného světa, ale zejména jako 
příspěvek a východisko k dalšímu bádá-
ní. Jsem pevně přesvědčen, že v roce 2116 
bude v řadě odborných publikací výše 
zmíněná kniha uváděna na čestném 
místě literatury, která inspirovala další 
generace vědců k novému a jinému na-
zírání na zdánlivě známá fakta. 

Cena ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy za mimořádné výsledky 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. 
e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře vý-
zkumu, experimentálního vývoje a ino-
vací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s naří-
zením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách 
pro ocenění výsledků výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací.

S použitím věcných informací převza-
tých z webu Filosofické fakulty University 
Karlovy rozvinul

Ondřej Vanke, GCLJ-J
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Kdysi, když se kladenská církev-
ní tajemnice dozvěděla, kdo se 
má po smrti P. Františka X. Krby  

O. Cr. (†15. 8. 1985 při Mši svaté) stát 
jeho nástupcem na unhošťské faře, ječela 
prý: „Ptáček? Nikdy!“ Co snad mělo být 
pohanou řádu (tenkrát de jure zakáza-
ného, jako všechny ostatní, ale tiše trpě-
ného, když se o něm nemluvilo nahlas), 
když na starobylou řádovou faru měl být  
z moci státního církevního dohledu do-
sazen diecézní kněz, se stalo požehnáním 
pro Řád i pro farnost a její široké okolí.

Laskavý, vlídný, plný pochopení  
v osobním styku, věrný a pevný ve vě-
cech Víry, krajně obětavý v kněžské práci. 
Dokázal dělat důležité věci v pravý čas. 
Zavedl setkávání kněží z širokého okolí 
na unhošťské faře pod záminkou výročí 
smrti svého předchůdce (s kuchařskou 
i jinou pomocí svého věrného poboč-
níka, dlouholetého unhošťského kos-
telníka pana Karla Sedláčka), pro řadu 
kněží jedinečnou společenskou událost. 
Několika kněžím, kteří se vlastní vinou 
ocitli v osamění, posloužil jako zpověd-
ník a smířil je s Bohem a Církví. Obno-
vil bohoslužby na několika opuštěných 
nebo zapomínaných posvátných místech 
v okolí. Zachránil Budeč – rotunda byla 
dlouhá léta zavřená kvůli archeologic-
kým výzkumům, tak dlouho, že státní 
moc začala považovat kostel za nepouží-
vaný, uprázdněný, a kohosi prý napadlo 
proměnit ho na mauzoleum Přemyslov-
ců. „Tak to ne!“ řekl Pater svým tichým 
rozhodným hlasem, a začal tam sloužit 
několikrát v roce Mši svatou. Ty první 
byly pod lešením, na úplně první byl 
Paterův otcovský učitel a přítel otec bis-
kup Jan Lebeda, prelát našeho řádu. Byl 
jsem při tom jako ministrant, a jsem za 
to Pateru Jaroslavovi vděčný, a jsem mu 
vděčný za mnohem víc. Díky němu jsem 
dostal tenkrát vzácné povolení podávat 
Nejsvětější svátost a sloužit Bohoslužbu 
slova, oženil mě, pohřbil mi maminku, 
mohl jsem pro něj vyrýt a vytisknout 

řadu grafik, ilustroval jsem pro něj dvě 
knížky. Byl vždycky otevřený, pozitivně 
reagoval na nápady a sám byl velmi inspi-
rativní, tolik, že jsem pro své nedostateč-
nosti nedokázal využít zdaleka všechny 
podněty, které mi nabídl. A tak se do 
radosti ze vzpomínek na chvíle, kdy jsme 
byli spolu, míchá hořkost z mé vlastní 

Za P. Jaroslavem Ptáčkem O. Cr.
komturem, rektorem kostela sv. Františka, 
nositelem papežského vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice 
(*5. 4. 1928, †15. 11. 2016)

nedostatečnosti. Co jsem mu chtěl říct,  
a už neřeknu. Na co jsem se chtěl zeptat, 
a už nezeptám. Co jsem s ním chtěl udě-
lat, a už neudělám.

Otče Jaroslave, vyproste nám své ná-
stupce.

Zdirad J. K. Čech
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krátce

blahopřejeme

Chrast u Chrudimi je malé měs-
to s přibližně třemi tisíci obyva-
teli. Hned za kostelem na nás 

bude hledět upravený barokní zámeček,  
s malebnou rozlehlou zahradou. Cedule 
u vstupu hlásá sídlo Městského úřadu a 
Městského muzea. Turista neznalý dějin 
by asi jen stěží odhadl, že zámek byl od-
počinkovým sídlem královéhradeckých 
biskupů. Poslední biskup, který ho vy-
užíval, byl Mons. Mořic Pícha. Tehdy 
však nebyl zámek místem odpočinku, ale 
symbolem internace celé diecéze komu-
nistickou mocí. Asi se nikdy nedozvíme, 
na co myslel pan biskup ve svém zámec-
kém pokoji. Ale z jím pronesených slov 
a činů je nám zřejmé, kam tento pastýř 
Církve směřoval. Na sklonku roku 2016 
není vhodnějšího času, kdy bychom si 
mohli vše připomenout. V listopadu 
uplynulo od Píchovy smrti již šedesát let.

U příležitosti tohoto výročí byla na 
přání Řádu sv. Lazara sloužena mše svatá 
za Mořice Píchu, v chrasteckém kostele 
Nejsvětější Trojice. Během homilie, kte-
rou měl chrastecký děkan ThMgr. Adam 
Depa, byly zmíněny ty nejdůležitější mo-
menty z biskupova života. Mořic Pícha 
získal biskupské svěcení v lateránské ba-
zilice, po úspěšných studiích a dosažení 
licenciátu teologie. V pražské arcidiecézi 
působil jako ceremoniář a posléze osob-
ní tajemník arcibiskupa. Stal se členem 
metropolitní kapituly svatovítské v Praze. 
Byl předním znalcem církevního práva a 
stal se autorem řady spisů z tohoto oboru. 
Dá se říci, že se vznikem první republi-
ky začíná jeho specifická cesta v Círk-
vi, která mu vydrží až do konce života 

– být v pravdě přes veškerá protivenství. 
Možná proto byl více přikloněn k tra-
dici a jakékoliv změny, který nesly byť 
sebemenší známku umenšení úcty vůči 
Bohu, vnímal negativně. Připomeňme si, 
že vztahy mezi první republikou a Řím-
skokatolickou církví byly hodně dlouho 
napjaté. Poté přišla nacistická okupace. 
Úkolem Mořice Píchy, který byl od roku 
1931 královéhradeckým biskupem, bylo 
převést diecézi skrz tato období, což se 
odráželo i na jeho zdraví. Přesto zůstal 
v Kristově pravdě nezlomným.

Po druhé světové válce a nástupu lido-
vé totality se stal Mořic Pícha doslovným 
zajatcem nového režimu. Správa diecéze 
byla pod nepřetržitou kontrolou státního 
církevního tajemníka. V té době se Mořic 
Pícha držel Kristova: „Dávejte tedy, co 
je císařovo císaři, a co je Božího Bohu.“ 
Kontroverze, do kterých se dostávali laici 
i kněží ve vztahu se státní mocí, neumen-
šily Píchovu zakotvenost v tradici, která je 
jedním z nosných sloupů Církve. Možná 
to mu nejvíce pomáhalo, aby v té podivné 
době překonával každodenní nástrahy ži-

60 let od smrti Mořice Píchy

vota. Zůstal poslušný příkazů z Vatikánu 
a tajně vysvětil dalšího biskupa – Karla 
Otčenáška…

Při Nejsvětější Oběti na oltáři ve chras-
teckém kostele jsme vzpomenuli a pro-
sili za biskupa Mořice Píchu. Společně 
s děkanem Adamem Depou byly další 
modlitby proneseny ještě na hřbitově  
u Píchova hrobu. Za jeho duši, diecézi i 
Řád sv. Lazara. Neopomenutelnou sou-
částí Píchova života byla totiž příslušnost 
k rytířům, nosícím zelený osmihrotý kříž.

Mgr. Jakub Holman, SBLJ

Rok utekl jako voda a první víkend 
v listopadu jsme se opět sešli v Mi-
lovicích na pietním aktu, který kaž-

O Vánocích Bůh oslovuje člověka a do-
týká se jeho srdce!! Tak nějak asi většina  
z nás vnímá vánoční čas. Je to období, kte-
ré nás motivuje svým poselstvím a možná 
více, než kdy jindy nás vede k sobě navzá-
jem. Hledáme dárečky, kterými bychom 
obdarovali své blízké a přátele, abychom 
jim tak vyjádřili svou náklonost a lásku! 
Podobný princip vede i nás, kteří se po-
dílíme na organizaci vánočního Bazárku 
v Opařanech. Tento rok jsme již potřetí 
shromáždili krásné věci – hračky, bižu-
terii, oblečení… nabídka byla opravdu 
pestrá a bohatá. Letos se do projektu 
zapojily i dvě základní školy, které uspo-
řádaly sbírku věcí pro děti v DPN. Je 
úžasné sledovat solidaritu dětí navzájem. 
Tímto způsobem bych ráda poděkovala 
všem zúčastněným dětem a dospělým 

Milovice 2016

Vánoční bazárek v DPN Opařany

doročně pořádá italská ambasáda. 
Je to akt solidarity a vzpomínky na ty, 
kteří položili své životy daleko od do-

mova. Jako vždy byli přítomni nejen 
oficiální zástupci Italské republiky v ČR 
včetně JE Velvyslance Alda Amati, ale  
i početná skupina tzv. Alpinů.*) Ti svou 
účastí a krásným zpěvem – jsou organi-
zováni v pěveckém sboru – opravdu do-
kazují, že na své dávno padlé spolubratry 
nezapomínají ani po témeř 100 letech.
Řád sv. Lazara je pravidelným účastní-
kem tohoto setkání již několik let, Italská 
republika s naší účastí počítá a vyjadřuje 
slovy pana velvyslance sympatie. Každý 
rok jsou setkání v Milovicích srdečnější 
a těší nás, že můžeme být jejich součástí. 
Vždy po mši v Lysé nad Labem, kterou 
již tradičně celebruje ve výborné italštině 
náš spolubratr a řádový kaplan o. Pavel, 
se při loučení ujišťujeme, že se sejdeme 
opět za rok. Věřím, že tomu tak bude  
i napřesrok.

Mgr.Kamila Malinská, DLJ
*) Alpini – elitní horské jednotky italské armády

za jejich pomoc, podporu a zájem. Bez 
této solidarity a soucítění nemáme moc 
šancí v současném světě. Je dobré si  
i díky takovým aktivitám jako je Bazárek 

v Opařanech tuto skutečnost uvědomit.
Požehnané Vánoce všem, děkuji vám!     

  Mgr.Kamila Malinská, DLJ

Bailli Českého velkopřevorství Mgr. Ondřej F. Vanke MBA v letošním roce úspěš-
ně složil rigorózní zkoušky a obhájil rigorózní práci, byl mu udělen titul PhDr.   
a v prosinci byl slavnostně promován. Srdečně blahopřejeme!
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lazariánská pomoczprávy z komend
Ze severu
V pondělí 5. prosince se uskutečnila na 
půdě Technické univerzity v Liberci ve 
velké aule přednáška doc. Pavla Hoška 
Th.D. na téma Evropa a Islám. Přednášku 
opět organizovala Severočeská delegace 
OSLJ a liberecká skupina ČKA. Ačkoliv 
se přednáška konala v době, kdy řada lidí 
se podílela na Mikulášských nadílkách a 
počasí bylo tradičně velmi nepříjemné, 
byla účast značná.

Docent Hošek rozebral základní cha-
rakter islámu a jeho historické vztahy 
k judaismu a křesťanství. Uvedl, že Moha-
med převzal od Židů zásadu poslušnosti 
zjevené Boží vůle. Ale na rozdíl od Židů, 
kde halacha platí jen pro ně, vyžadují do-
držování šaríi militantní muslimové ode 
všech. Kompromisní cestu soužití hleda-
jí reformní muslimové, ale nemají ji ani 
teoreticky, ani prakticky propracovanou. 
Připomenul, že křižácká tažení byla re-
akcí a obranou na muslimskou expanzi 
a obsazení severní Afriky i částí Evropy. 
Věnoval se rozdělení muslimských sesku-
pení. Upozornil, že nejortodoxnější mají 
napojení na ropu a tím na velké finanční 
prostředky. Je štěstím, že mezi nimi pa-
nují nesmiřitelné vztahy. Musíme si ale 
uvědomit, že muslimové „tiše“, ale velmi 
pozorně poslouchají spory Evropanů. 

Zde si dovolím připomenout vystou-
pení zesnulého spolubratra P. Miloše Ra-
bana, který ve své přednášce upozornil 
již asi před patnácti roky, že i některé 
skupiny tak zvaných klidných muslimů 
usilují svou populační politikou získat 
moc parlamentní demokracií v evrop-
ských státech, aby mohli prosazovat svá 
stanoviska a zvyky. Docent Hošek uvádí 
význam v pomoci vybudovat v domácích 
muslimských zemích lepší hospodářskou 
strukturu a tím snížit tlak na expanzi. Je 
to cesta, kterou se obírá i náš Řád, jak in-
formuje článek v 3. čísle Reunionu 2016.

Následná diskuse ukázala, že se jedná 
o živé problémy. Jsem rád, že uvedená 
přednáška opět pomohla rozšířit obzor 
účastníků. Bohužel zástupci středních 
škol a dalších vzdělávacích zařízení  
o účast zájem neprojevili.

Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ
Velitel Severočeské delegace

Dárek dětem od Moravské komendy
Po prázdninách pokračovali členové naší 
lazariánské jednotky v dobrovolnické 
práci v Oseckém Domově pro osoby se 
zdravotním postižením.  Využili jsme 

„babího léta“ a pozvali jsme klienty k ně-
kolika výletům za zdi Oseckého zámku, 
kde Domov sídlí.

V září jsme se spolu setkali hned dva-
krát. K první akci jsme využili krásný 
zámecký park Domova a pozvali je k tur-
naji ve hře petanque (obr. 1). Byli jsme 
až překvapeni, jak se jim hra dařila. Na 
svátek sv. Václava jsme k výletu s klienty 
využili pozvání do městečka Mirovice. 
Zde se po rekonstrukci znovu otevíral 
vyhořelý kostel. Pořadatelé při této pří-
ležitosti vztyčili Bránu milosrdenství  a 
připravili bohatý doprovodný program.

V říjnu jsme posledních pár hezkých 
dnů využili k houbařské procházce s kli-
enty, do lesa v blízkosti jejich Domova 
(obr. 2). I ti méně zdatní drželi s ostat-
ními statečně krok a i když jsme nebyli 
odměněni houbovou nadílkou, odmě-
nou nám všem bylo následující společné 
posezení u kafíčka.

Listopadové ochlazení nás už zahnalo 
do tepla. Návštěvu jsme  využili ke spor-
tovně-dovednostním  hrám v tělocvičně 
a došlo i na skupinové tance, které jsou 
klienty velmi oblíbené.

Aleš Randl, BLJ
velitel Jihočeské jednotky LP

 

Jak se již stalo dobrým zvykem Morav-
ské komendy, ve spolupráci s Korunkou 
Luhačovice jsme pomohli nemocným a 
postiženým dětem na Moravě. 

Dne 10. 12. 2016 se v lázních Luhačovi-
ce konal Vánoční koncert dětem, kterým 
provázel Petr Rychlý a kde mimo jiné 
zazpívali Marta Jandová a čtyřnásobný 
slovenský Zlatý slavík Peter Cmorik. Za 
večer se celkem vybralo 300.000 Kč, kte-
ré budou do Vánoc předány dětem. Co je 
pro nás podstatné, Korunka Luhačovice 
(stejně jako Řád), nebere ani korunu na 
svůj vlastní provoz, tedy co se vybere, to 
se dá dětem.

Moravská komenda přispěla částkou 
20.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se nám 
datum Vánočního koncertu sešlo se Řá-
dovým dnem, šek předávala za Řád Karla 
hraběnka z Mornstein-Zierotina. Nad 
pódiem visel velký znak Řádu a ředitelka 
Korunky paní Veronika Záhorská vyjá-
dřila veliké poděkování za naši pomoc. 

Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
velitel Moravské komendy

Podzimní akce v Oseku

Obr. 1: září

Obr. 2: říjen

Obr. 3: listopad
www.lazarianskapomoc.eu

LAZARIÁNSKÁ POMOC
RECEPTORIE
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heraldické střípky

Připravuje Croix Amaranth

Federico Armando Beltran y 
Masses

jeden z vysokých hodnostářů obno-
veného Řádu.

Modrý štít se stříbrnou hlavou, v ní 
zelený heroldský kříž, dole červené obou-
stranně zlatě lemované kosmé břevno. Pod 
štítem podložen zelený zlatě lemovaný os-
mihrotý kříž Řádu svatého Lazara ovinu-
tý zelenou stuhou velkokříže téhož Řádu.

Adolfo Alejandro Nouel y Boba-
Dilla (Bobadilla), arcibiskup v Santo 
Domingu
(*12.12.1882, �26.06.1937)
Štít je stříbrným heroldským křížem 
modře a červeně čtvrcený (podle jiných 
údajů modrý) se středním štítkem, na 
něm obraz Panny Marie nad Dítětem 
Ježíšem (trochu heraldická hrůza, jde  
o reprodukci nějakého obrazu!), v horním 
rameni kříže bílá holubice s olivovou ra-
tolestí (někdy otočená doleva!). Nad tím 
dvakrát polcená hlava štítu, prostřední 
pole stříbrné se zeleným heroldským kří-
žem, pravé pole zlaté s červeným křížem 
konstantinského řádu sv. Jiří, levé stříbrné 
s červeným Jeruzalémským křížem. Pod 
patou štítu je ovinuto palium, nad štítem 
je arcibiskupský kříž mezi mitrou a berlou. 
dole na šňůře navlečené kříže řádů, jejichž 
byl Otec arcibiskup nositelem (v pořadí, 
jak jsou nakresleny, hodnostně 5, 3, 1, 2, 4, 
6): komandérský kříž řádu Italské koruny, 
velkokříž Konstantinova řádu sv. Jiří, ve-
lokříž sv. Lazara,  velkokříž řádu Božího 
Hrobu, komandérský kříž řádu Juana Pa-
bla Duatra a důstojnický kříž Čestné le-
gie. Pod tím páska s heslem JUSTITIA ET 
PAX, nade vším zelený arcibiskupský klo-
bouk. To je osbní znak odvozený ze znaku 
Dominikánské republiky (ve skutečnosti 
užíval štít bez zde nakreslené hlavy), který 
byl ještě navíc korunován rodovou hraběcí 
korunou, ale štít rodového erbu neužíval. 
Ten je stříbrný, ze zeleného trávníku roste 
strom přirozených barev se třemi zlatými 
jablky, ze stran ho podpírají dva červení 
(přirození) jeleni. 

Muž pozoruhodného osudu, stal se 
arcibiskupem v rodném San Domingu  

Augustín kardinál Parrado y Gar-
cía, napřed biskup pallencijský, pak 
arcibiskup granadský a kardinál kněz 
u sv. Augustina
(*1872, �1946)
Čtvrcený štít s lemem a středním štítkem. 
V něm je ve stříbře kalich pod hostií, vše 
zlaté, mezi Nejsvětějším Srdcem Ježíšo-
vým a Neposkvrněným Srdcem Panny 
Marie. V 1. červeném poli je věž s cimbu-
řím, oknem a bránou, provázená vlevo 
lilií, vše zlaté; 2. pole je zlatě a modře 
kosmo dělené, nahoře Beránek Boží ležící 
na knize, dole stříbrná mísa s květinami;  
3. pole je zelené se dvěma kosmými břevny 
posázenými kosmo položenými zelenými 
listy, ve 4. stříbrném poli je černá orli-
ce. Ve stříbrném lemu je zlatě napsáno 
arcibiskupovo heslo TIBI POST HAEC 
FILI ME ULTRA QUIS FACIAM (Gen 
27, 37).  Kolem štítu jsou ovinuty stuhy 
dvou velkokřížů, řádu sv. Lazara (1930) 
a řádu Isabely Katolické (1946).

v Dominikánské republice, která byla po-
litickými spory natolik rozvrácená, že po 
čase ho přátelé přiměli k rezignaci, aby 
mohl být zvolen prezidentem, ale ani ne 
po půl druhém roce ani on nevydržel 
svár lokálních a mezinárodních sporů 
a vrátil se ke službě Církvi.



Desátý tradiční adventní koncert pro DPN opařany,
15. 12. 20016 

Záslužné kříže Českého velkopřevorství Pro Fide et Merite
Na Generální kapitule Českého velkopřevorství byly uděleny záslužné kříže Pro Fide et Merite:

Zlatý ZáslužNý kříž
J. Em. Dominiku kardinálovi Dukovi, arcibiskupovi pražskému a generálnímu kaplanovi řádu sv. lazara;

stříbrNé ZáslužNé kříže
J. E. Mons. Petru Piťhovi, proboštu kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském,
paní MUDr. Ivě Hodkové, ředitelce a primářce Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech;

brONZOVé ZáslužNé kříže
P. Milanu Badalovi ECLJ,
paní Olze Faladové, zdravotní sestře a terapeutce Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech,
panu Romanu Albrechtovi, spoluautoru fotografického projektu „Člověk a víra“. 



Neznámý autor (podle legendy sv. Lukáš Evangelista):
Matka Boží Čenstochovská, klášter Jasna Góra, Czêstochowa, Polsko
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