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Řádový den 8. 12. 2018 / Foto Samuel Truschka

Spolubratr Robert Šíma, KLJ, bude jistě na Vysoči-
ně, na svém statku a v kruhu rodinném, slavit 2. úno-
ra 2019 kulaté 40. narozeniny. Milému Robertovi srdeč-
ně gratulujeme a budeme se těšit na další setkávání, 
a to jak při řádových aktivitách, tak i u živých debat nad sklen-
kou dobrého vína.  

Pětačtyřicáté narozeniny oslaví 2. února 2019 P. Rudolf Hu-
šek, SChLJ, administrátor farnosti v Blatné a kaplan naší 
jihočeské delegace, který působí také jako advokát Met-
ropolitního církevního soudu pražské arcidiecéze. Otci Rudol-
fovi přejeme do jeho současné funkce hodně sil, požehnání  
a v návaznosti na jeho původní profesi rybáře i plnou síť Bo-
žích milostí.

Dne 8. února 2019 oslaví své čtyřicátiny spolubratr Michal 
Brich, KLJ. Michalovi přejeme do dalších let hodně radosti 
v rodinném životě i prosperity v jeho podnikání v oblasti gas-
tronomie. Zároveň děkujeme za nepostradatelnou pomoc 
při přípravách a konání bohoslužeb v katedrále sv. Víta, kde 
svojí aktivní účastí vždy důstojně reprezentuje náš řád.

Radostná zpráva
Rádi bychom touto cestou co nejsrdečněji pogratulovali na-
šemu spolubratrovi Janu Neumanovi, BLJ, a jeho milé choti, 
k narození třetího potomka, který spatřil světlo světa 20. lis-
topadu tohoto roku. Malému Jáchymovi přejeme život plný 
zdraví, štěstí a spokojenosti, v čemž mu budou šťastní rodiče 
s pomocí Boží zcela jistě nápomocni.

S jistým časovým odstupem, ale s radostí, oznamujeme, že 
23. června vstoupil náš nový postulant MUDr. Karel Kudrna 
v píseckém kostele Nanebevzetí Panny Marie do posvátného 
svazku manželského se slečnou Leou, roz. Veselou.
Dne 26. července pak spolubratr Karel v pražském Karolinu 
završil promocí studium v oboru všeobecného lékařství na 
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Viktor P. Sušický, KLJ-J 
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Řádové dílo: Pří-
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Děj jednoho anglického románu 19. století se odehrává v malém 
městečku ve Walesu. O Štědrém večeru se lidé scházejí v kostele 
a modlí se. Krátce před půlnocí zapálí svíce v lucernách a zpíva-
jí koledy a církevní písně, jdou několik mil až ke staré opuštěné 
kamenné chatrči. Tam postaví betlém s jesličkami. Pak zbožně 
pokleknou a modlí se. Jejich písně ohřívají i chladivý prosincový 
vzduch. Každý občan města, který ještě dokáže stát na nohou, je 
v té chvíli tam. Tato tradice trvá už pět set let.

Kořeny tohoto obřadu naleznete v pověsti, že když o Štědrém 
večeru přijdou na toto místo všichni a jejich víra bude při modlit-
bě jednomyslná, přijde Kristus na tuto Zemi podruhé.

Jednoho z hlavních hrdinů románu se ptají: „Věříte tomu, že 
On se jednou vrátí a bude to právě o Štědrém večeru ve vašem 
městě?“ „Ne,“ odpovídá, smutně kroutíc hlavou, „ne, nevěřím 
tomu.“ „Tak proč tam tedy pokaždé rok co rok jdete znovu?“ „Ach 
jo,“ dodává s úsměvem, „a co když se to jednou skutečně stane  
a já budu jediný, kdo při tom nebude?“ 

I my jsme v podobné situaci. Víme, že Vánoce rychle utečou, 
tak jako každý jiný den. Denně jsme v předvánoční době svědky 
všestranné aktivity, kterou vyvíjíme jen proto, abychom prožili 
několik hodin jinak, než tomu bylo v celém roce? Kolik staros-
tí s dárečky, abychom překvapili! Sháníme ozdoby na vánoční 
stromek, originální betlém, anebo recepty na vánoční pečivo! 
Stojí to za to? Je to přece den jako všechny ostatní! Anebo je pře-
ce jen jiný? Přes všechna pro a proti, nechceme se zříci kouzla 
Vánoc. Tyto svátky nemilují pouze děti, ale i dospělí, kteří i tím-
to způsobem vzpomínají na své dětství. Dokonce i lidé, kterým 
milost křesťanské víry ještě nebyla anebo už není darována, se 
nechtějí vzdát tohoto svátku. 

Ano, všichni toužíme po neopakovatelné atmosféře v blízkosti 
lidí, kteří nás mají rádi a mají v našem životě pevné místo. Neu-
míme si představit Štědrý večer bez tradičních jídel našich ma-
minek, vánočních koled, půlnoční… Ano, slavíme je nejen z tra-
dice, z nějaké setrvačnosti, ale především proto, že nás Vánoce 
silou, kterou do nich vložil sám Bůh svým narozením, mění na 
lidi, kteří si uvědomují, že existují hodnoty, na něž se v každoden-
ním chvatu zapomíná. Bůh vstoupil do lidských dějin a tedy i do 
života jednoho každého z nás, aby nás ujistil, že mu na nás zá-
leží a že nás miluje. Nevidět Vánoce takovým pohledem by zna-
menalo riskovat, že se svou nedůsledností připravíme o hodně.

Křesťanské slavení vánočních svátků je proto víc než potřebné, 
aby Bůh mohl tajemným způsobem i skrze nás přinést na tento 
svět více porozumění, lidskosti, tolerance a odpuštění – to zna-
mená více lásky.

R. D. Pavel A. Porochnavec, ECLJ, vikář duchovního převora
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slovo kancléře z velké rady
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Velká rada 5. září 2018
JJ Velká rada v září jednala zejména o přípravách 

Generální kapituly v Ostravě. Dále byla diskutována 
nutnost změny stanov ČVP, s ohledem na změnu 
sídla do kostela sv. Kajetána a úpravu rozporů  
s mezinárodními stanovami.

JJ Velká rada projednala výběr loga na pořizovaný 
mikrobus pro DPN Opařany, po kratší diskusi bylo 
schváleno použití znaku ČVP. Dále bylo schváleno 
umístění sochy na opařanském hřbitově, připomínající 
zesnulé pacienty.

JJ Velká rada schválila aktualizaci oficiálního 
adresáře ČVP, s termínem vydání v únoru 2019.

JJ J. E. bailli probral nutnost používat správná čísla 
jednací na oficiální korespondenci. Zejména byla 
diskutována otázka, zda používat jednu řadu čísel 
nebo více řad.

Velká rada 3. října 2018
JJ Kancléř chev. Řehoř přednesl stručné ekonomické 

vyhodnocení Generální kapituly v Ostravě a zdůraznil, 
že všichni účastníci zaplatili, co jim náleželo.

JJ Následně byla všemi přítomnými vedena diskuse  
o nutných organizačních změnách, zejména ceremonie 
během mše svaté s investiturou, ale také při vigilii.

JJ Bylo rozhodnuto provést revizi dekretů, zejména 
za účelem zajištění dekretů dosud nepředaných, 
respektive opravu dekretů chybných – požadavky 
členů v tomto směru budou shromážděny při 
nejbližším řádovém dnu.

JJ Herold chev. Čech informoval o přípravě předpisu 
o znacích komend; s jeho návrhy se Velká rada zcela 
ztotožnila.

JJ Bailli chev. Vanke a kancléř chev. Řehoř informovali 
o předání výroční zprávy generálnímu sekretáři 
ČBK Přibylovi a biskupu Wasserbauerovi, dále  
o dopisech k sedmdesátým narozeninám arcibiskupu 
Graubnerovi a biskupu Baxantovi, o kondolenci 
velmistrovi křižovníků Šedivému k úmrtí někdejšího 
velmistra Kopejska a o písemné gratulaci novému 
velvyslanci ČR u Svatého stolce.

JJ Velká rada potvrdila informaci, že Velká generální 
kapitula ve Varšavě  proběhne ve dnech 13.–15. září 
2019; Generální kapitula českého velkopřevorství bude 
v roce 2019 spojena s řádovým dnem 14. prosince.

Velká rada 5. prosince 2018
JJ Bailli seznámil Velkou radu s průběhem jednání 

mezinárodní řádové vlády a zvýšením příspěvku 
mezinárodní pokladně na 120 EUR za člena. Dále 
informoval o přípravách Velké generální kapituly ve 
Varšavě 2019, přičemž připomenul nutnost zajistit si 
v dostatečném předstihu ubytování.

JJ Velká rada projednala nutnost vydat předpis, 
detailně upravující uniformy užívané ČVP, včetně 
potvrzení privilegií, a předložit tento předpis ke 
schválení velmistrovi. Následně přijala usnesení: 
„Velká rada žádá pražskou komendu, aby pracovala 
na ústrojovém předpisu a připravila návrh materiálu 
k projednání Velkou radou“.

JJ Spolubratr kancléř informoval Velkou radu, že 
29. 11. 2018 byl zahájen proces přebírání kostela sv. 
Kajetána komisí ve složení chev. Řehoř, chev. Čech  
a chev. Kučera.

 Velká rada po důkladném projednání celé záležitos-
ti přijala následující usnesení:
 „Velká rada vyslovuje díky a uznání kancléři chev. 
Petru Řehořovi za odvedenou práci při získání kos-
tela sv. Kajetána.
 Velká rada schvaluje již učiněné kroky spolubratra 
kancléře ohledně převzetí a zprovoznění kostela.
 Velká rada pověřuje spolubratra kancléře, aby i na-
dále zajišťoval veškeré nezbytné technické záleži-
tosti ohledně převzetí a správy kostela sv. Kajetána, 
jak je uvedeno pod body A) až M) tohoto zápisu.“
JJ Cfr. Adámek představil návrh úpravy adresáře ČVP 

na „schematismus“, doplněním jmen všech velmistrů 
řádu, velkopřevorů, zesnulých členů a struktury 
vedení ČVP. Velká rada s návrhem souhlasí.

Zdeněk Kučera, KLJ, MMLJ
sekretář Velké rady ČVP a Ústavní rady

Velká rada Českého velkopřevorství
Vojenského a špitálního řádu
svatého Lazara Jeruzalémského
přeje všem členům a příznivcům
požehnané Vánoce
a mnoho Boží milosti i v příštím roce 2019

Ctěné dámy,
slovutní pánové,
milí přátelé,
sedím před prázdnou stránkou a v hlavě si probírám rok již 

skoro uplynulý a přemýšlím o roce následujícím. Co nám uply-
nulé období přineslo a co čekat v roce příštím?

Začnu slovy, která zazněla už na generální kapitule v Ostravě 
– tedy že „jsem šťastný muž“. Mohlo by se říci, že se nám (řádu) 
daří dobře, vytvořili jsme fungující společenství, máme smyslu-
plné řádové dílo a rozvíjející se komendy. Rozvíjíme další plány, 
stále více spolusester a spolubratří přispívá svou činností k dob-
rému obrazu našeho řádu, což – a to je potěšující – slyšíme z více 
stran. Teď by mělo následovat nějaké „ale“, avšak nechce se mi 
pokračovat tímto způsobem. Nebe je málokdy bez mraků a lidé si 
nemusejí pokaždé ve všem rozumět. Já věřím, že se to nebe vždy 
aspoň na chvilku rozjasní a lidé se dokážou navzájem pochopit. 
Záleží na každém z nás.

Nemyslím, že bych byl tou jedinou „správnou“ osobou, která 
za to má děkovat. Děkovat si máme navzájem, podporovat se, 
diskutovat. A to se také v mnohém skutečně děje. Dnes se tedy 
zaměřím na nové sídlo našeho řádu, kostel Panny Marie Matky 
ustavičné pomoci a svatého Kajetána v pražské Nerudově ulici, 
který jsme k užívání převzali k 1. 12. 2018 a ve kterém již nyní 
probíhají řádové mše. I v tomto případě Velká rada poděkuje 
všem, kteří na přípravě dohody o užívání kostela skoro rok pra-
covali, zejména bratrům redemptoristům, otci kardinálovi, otci 
Milanu Badalovi a otci Stanislavu Přibylovi. Ano, máme řádo-
vý kostel, řádové sídlo – myslím, že napříč řádem vymodlené –  
a mnoho plánů a práce před sebou. Rčení „práce jak na kostele“ se 
jistě ukáže být příznačné. Velká rada zkraje příštího roku prodis-
kutuje, sepíše a rozešle představu o využití kostela, plán údržby  
a provozu kostelních prostor a též přehled, co je třeba v blízké 
době opravit a jak na předmětné věci získat finanční prostředky. 
Každý z nás se může zapojit a přispět ke správě, údržbě či roz-
voji kostela. Rád bych se zdržel direktivního rozdělování úkolů, 
věřím, že každý raději přijdeme s návrhem, co bychom právě my 
chtěli pro řádový kostel zařídit, udělat, vzít si na starost.

Požehnané svátky vánoční vám všem, spolusestry a spolubra-
tři, vašim blízkým i přátelům a v neposlední řadě příznivcům 
či podporovatelům svatolazarského díla. Klid a rozvahu v roce 
příštím a k tomu ať nám všem požehná Pán Bůh, na přímluvu 
Panny Marie a svatého Lazara!

Atavis et Armis!

Petr J. Řehoř, GCLJ, EOSSP
kancléř ČVP
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Řádový den   
Libor Černý, SBLJ, Zdirad J. K. Čech, KCLJ

Foto Martina Řehořová – Člověk a víra

O Maria sine labe originali concepta,
ora pro nobis…..
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Mše svatá, kterou celebroval J. E. Josef 
Šedivý, velmistr Rytířského řádu křižov-
níků s červenou hvězdou, byla důstojná. 
Slavnostní den umocňoval dobře zvo-
lený zpěv za doprovodu varhan. Těsně 

před závěrečným požehnáním byli oceněni členové 
řádu. Jejich činnost je záslužná a jim patří velký dík 
za práci na řádovém díle.

Poté jsme se pomalu přesunuli do paláce praž-
ských arcibiskupů na Hradčanském náměstí. Zde se 
v Sále kardinála Berana konalo občerstvení formou 
rautu. Myslím, že nikdo neodešel hladový. Všeho byl 
dostatek, zábava byla neformální a konverzace ne-
nucená. Pro všechny jistě příjemné uvolnění. Mnozí 
členové našeho řádu se pravidelně nebo alespoň jed-
nou za čas přátelsky setkávají nejen při církevních 
slavnostech, ale také soukromě. Je velká škoda, že 
někteří členové se našich setkání neúčastní a stávají 
se spíše imaginárními postavami. Závěrem patří 
velké poděkování všem, kteří se na naší každoroční 
slavnosti podíleli.

LČ

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince se letos stala naším řá-
dovým dnem. Záměr či krásná náhoda? Možnost oslavit jeden z nejkrásnějších ma-
riánských svátků v historickém prostoru kaple Všech svatých na Hradě pražském 
byla jistě pro všechny přítomné členy našeho řádu, velebné duchovenstvo a po-
zvané hosty velikou ctí. Kdo pomáhal udatným rytířům v bojích za katolickou víru? 
Panna Maria. Proto hluboká mariánská úcta je pro každého řádného katolíka po-
vinností.                                                                                                                                                        LČ

Na ostravské kapi-
tule jsem se stal 
řádovým mnohoob-
ročníkem, k funkci 
herolda českého 

velkopřevorství jsem byl ob-
dařen ještě hodností Seniora 
sboru nositelů zlatého kříže 
Fide et Merito, a tedy získal 
nejúžasnější možné oprávnění 
– předávat vyznamenání hostům, sestrám a bratřím, 
jejichž podíl na řádovém díle je hodný obdivu.  
K prvému mému vystoupení v této věci došlo při řá-
dovém dni po bohoslužbě v kostele Všech svatých na 
Pražském hradě, kdysi královské kapli, dnes kapitul-
ním kostele stejnojmenné kapituly.

Prvním vyznamenávaným byl host, filmový 
režisér Jiří Strach, dlouholetý přítel našeho řádu 
(oznámení jeho vyznamenání bronzovým křížem 
jsme slyšeli už na loňském řádovém dni). Druhým 

Z p r áVa  o  u d ě l o Vá n í  V y Z n a m e n á n í
F i d e  e t  m e r i to



8 6/2018 96/2018

Před 105 lety se narodil 
právník, žurnalista a jed-
na z nejvýznamnějších 
osobností Řádu sv. Lazara 
minulého století – Guy 

Coutant de Saisseval. Po maturitě 
z latiny, starořečtiny a filosofie po-
kračoval ve studiích práva na uni-
verzitě v Caen. Jako doktor obojího 
práva byl poradcem pařížského od-
volacího soudu. Oženil se s Françoi-
se le Breton de la Perriere, měli dva 
syny a střídavě žili v Paříži a na 
zámečku Lesherolles poblíž La Fert-
Gaucher. 

Členové rodu se rozdělili do více 
větví, rodina de Saisseval bojovala 
v křížových výpravách vedených 
sv. Ludvíkem IX. (králem Francie 
a řádovým patronem). Mezi před-
ky Guy Coutanta patřil též Roger 
Coutant, společník krále Filipa IV. 
Sličného (1320). Rodina nepřetrži-
tě sloužila francouzské monarchii, 
zásobovala armádu důstojníky, po-
radci krále, právníky a finančníky. 

Před Francouzskou revolucí sloužili 
členové rodiny v royalistické armá-
dě ve Vendée a mnozí z nich byli čle-
ny Řádu sv. Ludvíka. 

Chev. Coutant byl členem a před-
sedou řady monarchistických sdru-
žení, poradcem královského domu 
Francie a publikoval několik knih 
zaměřených na francouzskou histo-
rii i dějiny Řádu sv. Lazara. Organi-
zoval poutě do Lourd, byl vyzname-
nán řadou domácích i zahraničních 
vyznamenání a řádů. Jako delegát 
velmistra, nositel justičního velko-
kříže s kolanou, zastupoval svého 
představeného od 70. let minulého 
století všude tam, kde velmistr ne-
mohl být přítomen. Podílel se na 
ustanovení českého velkopřevorství 
v exilu a jako Pařížan byl v častém 
kontaktu se všemi našimi řádový-
mi představenými, kteří v té době  
v Paříži pobývali (s prvním vel-
kopřevorem J. E. Karlem Schwar-
zenbergem, druhým velkopřevo-
rem J. E. Radslavem Kinským  

a členem Velkého magisteria J. E. 
Ferdinandem Menčíkem z Menštej-
na). V roce 1989 podporoval myšlen-
ku návratu exilového velkopřevor-
ství zpátky do Čech a také sem často 
formálně i neformálně zajížděl. 

J. E. Coutant de Saisseval zemřel 
před 16 lety, 27. dubna 2002, ve věku 
89 let. Vzpomínáme s vděčností  
a děkujeme Pánu za život vzácného 
člověka.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Vzpomínka 
na chev. Guy Coutanta de Saisseval

1976: Guy Coutant pasuje 
nového člena Jana Dobr-

zenského z Dobrzenicz za asi-
stence bailliho Ferdinanda 
Menčíka, Radslava Kinského 
a Romana V. Hanzala.

vyznamenaným byl také host, pozoruhodný muž, 
od dětství věrně přisluhující při slavení liturgie. 
Za dlouhá léta jeho služby se na pražském arcibis-
kupském stolci vystřídali tři kardinálové a když ho 
vidíte v kostele, můžete si být jisti, že se široko daleko 
neodehrává slavnější bohoslužba. Pan Michal Karas, 
nositel bronzového kříže.

Další kříže už byly pro členy řádu. Nejdůležitějším 
úkolem řádu v prvních staletích jeho existence byla 
péče o malomocné, nešťastníky vytěsněné z lidské 
společnosti (v některých krajích dokonce pro malo-
mocné před jejich vyhnáním do leprosária insceno-
vali pohřební obřady, při nichž na místě katafalku 
ležel v rubáši živý, ale pro společnost už mrtvý 
člověk). Dnes jsou na okraj nebo za okraj spořádané 
společnosti souhrou špatných okolností (drogovými 
závislostmi, zadlužeností, rozpadem sociálních vzta-
hů) vytlačováni jiní nešťastníci. Jim pomáhají, pokud 
o to stojí, v záchraně a návratu do normálního života 
Poradna svatého Apolináře a Centrum svatého Basi-
la, jejichž zakladatelkou a hlavní hybatelkou je sestra 
JUDr. Lenka Šalamoun, nositelka bronzového kříže.

Místní sdružení členů řádu, komendy a delega-
ce, by rozhodně neměly být stolními společnostmi, 
jejichž členové by se navzájem přesvědčovali o své 
pozoruhodnosti, ale měly by mít činný podíl na řá-
dovém díle a měly by být přínosem pro své okolí. Jak 
to je možné (a že to je možné) dobře ukazují bratři 
shromáždění v jihočeské delegaci pod ochranou 
svatého Jana Nepomuckého, jejímž inspirátorem, 
zakladatelem a  velitelem je bratr Mgr. Jan Adámek, 
nositel bronzového kříže.

Když jsem se, nabyv svrchuzmíněnou hodnost, se-
známil se seznamem nositelů Fide et Merito, trochu 
jsem nerozuměl, proč v rubrice pro zlaté kříže chybí 
jméno nejpracovitějšího z nás, bez jehož rady nebo 
pomoci se, pokud alespoň můj obzor umožňuje pře-
hlédnout, neuskutečnilo nic, bez jehož úsilí, znalostí, 
kontaktů a dobré pověsti bychom se ani zdaleka ne-
mohli radovat z kostela svatého Kajetána, a tak dál,  
a tak dál. Nevím, nakolik je možné mou funkci vyko-
návat autoritativně a nakolik je nutná nějaká domlu-
va. Jenže shodou okolností se žádná debata o tomto 
chybějícím jméně nemohla uskutečnit, nemohl být 
pro nepřítomnost kontrasignátora předem připraven 
diplom a nemohl být z pokladnice velkopřevorství 
vyzdvižen potřebný zlatý kříž, rozhodl jsem se tedy 
konat svévolně. Napodobil jsem gesto, o němž jsem 
několikrát četl v textech o vojenské historii nebo  
v dějinách různých řádů. Mám na mysli příhody, ve 
kterých je nějaký hodnostář, oprávněný k udělování 
vysokého vyznamenání (jehož je sám nositelem), na-
tolik pohnut emocionálně vypjatou situací a natolik 
pociťuje okamžitou potřebu vyznamenat hrdinu dne, 
že sejme svou dekoraci ze stejnokroje a bez ohledu na 
protokol nebo stanovy jí dekoruje toho hrdinu. Tak 
se stal nositelem zlatého kříže náš přítel, pomocník, 
rádce a bratr, kancléř Petr Řehoř.

Díky vám, přátelé.
Z. J. K. Č.
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JJ Pane primáři, jaká byla vaše 
cesta k adiktologii? Asi jste si 
jako kluk neříkal – budu léčit 
alkoholiky…

Při studiu na lékařské fakultě 
jsem se od druhého ročníku začal 
zajímat o psychiatrii. Navštěvoval 
jsem zájmový psychiatrický krou-
žek na psychiatrické klinice, který 
obětavě vedl pan profesor Zvolský, 
pozdější přednosta kliniky. Zasvě-
coval nás do tajů oboru a umožnil 
nám navštívit různá léčebná zaří-
zení. Jedním z nich bylo protialko-
holní oddělení v Apolináři a jeho 
pobočka v Lojovicích. Zaujal mě 
tamější léčebný koncept, osobní na-
sazení terapeutů a jejich vztah k pa-
cientům.

JJ Je to práce velmi potřebná, ale 
také psychicky hodně náročná. Jak 
to zvládáte? 

Střídám terapeutickou práci s ji-
nými pracovními a volnočasovými 
aktivitami – učím na lékařské fa-
kultě, věnuji se výcviku terapeutů  
a supervizi a pátrání po historii léč-
by závislostí, snažím se fotit.

JJ Velkým průkopníkem tohoto 
oboru, možno říci v celosvětovém 
měřítku, byl docent Jaroslav Skála, 
který protialkoholní oddělení 
v Praze založil. Byl také vaším 
vzorem? 

Byl – zejména svým nasazením 
a vztahem k pacientům i spolupra-
covníkům a kolegům. Jaroslava Ská-
lu jsem už nezažil jako šéfa Apoliná-
ře, ale měl jsem možnost poznat jej 
jako velmi aktivního seniora, který 
po ukončení terapeutické činnosti 

neodešel „do důchodu“, ale věnoval 
se přípravě mladých kolegů – tera-
peutů. Měli jsme velmi pěkný osob-
ní vztah, rád jsem chodil do jeho 
pracovny a využíval jeho knihovnu, 
často jsem s ním diskutoval. Velkou 
ctí pro mne bylo, když mě oslovil, 
abychom s ním a s kolegyní Vota-
vovou dali dohromady přípravný 
výbor pro založení samostatné od-
borné Společnosti pro návykové ne-
moci, kterou jsem pak řadu let vedl.

JJ Protialkoholní oddělení oslavilo 
v září 70. výročí svého vzniku. Vy 
zde pracujete už 30 let. Jak se za tu 
dobu adiktologie změnila?

Výrazně se změnilo složení pa-
cientů, dříve absolutně dominovali 
pacienti, závislí na alkoholu. Dnes 
je skladba naší klientely podstatně 
pestřejší – výrazně přibylo pacien-
tů, závislých na jiných psychoaktiv-
ních látkách – návykových lécích, 
na nelegálních drogách (pervitinu, 
heroinu, kokainu, marihuaně, halu-
cinogenech). Také se objevily nové, 
tzv. „behaviorální“, či „procesuální“ 
závislosti – na počítačových hrách, 
komunikačních technologiích 
(např. mobilních telefonech), které 
se týkají zejména velmi mladých 
lidí, resp. dětí. Objevily se také nové 
léky a léčebné postupy, např. sub-
stituční léčba, kdy se lidem závis-
lým na opioidech podává náhradní 
(„substituční“) látka. Větší pozor-
nost věnujeme duálním poruchám 
– kombinaci závislosti s jinými du-
ševními poruchami, např. bipolární 
poruchou, úzkostně depresivní po-
ruchou, poruchou příjmu potravy, 

aj. a máme k tomu k dispozici léky, 
které v době založení Protialkohol-
ního oddělení v Apolináři ještě nee-
xistovaly.

JJ Docent Skála používal při terapii 
alkoholiků aktivitu, pohyb, těžkou 
fyzickou práci. Jsou tyto metody 
stále aktuální nebo se to dnes dělá 
jinak? 

Pohybové aktivity, které používal 
doc. Skála (tělesná cvičení, běh) po-
užíváme v léčbě i dnes – nově např. 
nordic walking. Místo dříve použí-
vaného termínu „pracovní terapie“ 
používáme (pro stejné aktivity, ale 
pacienti nesměji „pracovat“ J) ozna-
čení „činnostní terapie“. Jde zejmé-
na o „činnost“ v zahradě naší klini-
ky nebo v blízké Botanické zahradě. 
Zahradní terapie, či „hortiterapie“ 
je velmi efektivní léčebná metoda.

JJ Lze-li to stručně popsat – 
jaké jsou hlavní kroky při léčbě 
závislostí?

V první fázi to často bývá léčba 
závažného akutního odvykacího 
stavu, následujícího bezprostředně 
po ukončení užívání alkoholu, či ji-
ných drog. Nejdůležitější ve vlastní 
„odvykací“ léčbě je pomoci pacien-
tovi získat „produktivní náhled“ na 
svoji závislost, tj. uvědomění si své 
závislosti a příprava konkrétních 
kroků k důležitým změnám život-
ního stylu. K těm dochází během 
další fáze – následné léčby, která 
trvá několik let.

JJ A b s o l v o v a l  j s t e  ř a d u 
zahraničních stáží. Čím se liší léčba 
závislostí v Česku třeba od západní 
Evropy?

V České republice – v porovnání 
se západní Evropou – je mnohem 
menší dostupnost ambulantní léč-
by, která souvisí zejména s velmi 
malou podporou ambulantní léčby 

ze strany zdravotních pojišťoven. 
Prakticky všechny léky si naši paci-
enti musí platit sami, lékaři nejsou 
za práci s náročnými pacienty boni-
fikováni a je jich nedostatek.

JJ  O Češích se často mluví jako 
o národu pijanů. Jsme na tom ve 
srovnání s okolním světem opravdu 
tak špatně? 

Ano. Česká republika patří dlou-

MUDr. Petr Popov, MHA, se léčbou závislostí profesionálně zabývá již třicet 
let, od roku 1988, kdy nastoupil jako sekundární lékař protialkoholního od-
dělení. Dobře se znal s docentem Jaroslavem Skálou, který před 70 lety u Apo-
lináře zmíněné oddělení zakládal. Od roku 2012 je Petr Popov primářem Kli-
niky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Od první myšlenky 
podporoval záměr vytvořit právní Poradnu sv. Apolináře pro pacienty klini-
ky, kterou ve spolupráci s nemocnicí zřídilo a provozuje české velkopřevorství. 

Samuel Truschka

Foto  Nguyen Phuong Thao 
(Reflex)

Závislost se musí léčit včas
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Ve středu 15. srpna se v plzeňském 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
uskutečnila poutní mše svatá, ce-
lebrovaná Mons. Emilem Souku-
pem, SChLJ, ke které plzeňská dele-
gace připravila stánek na podporu 
pitného režimu s balenou vodou 
pro poutníky. Ve stánku se poutní-
ci mohli nejen osvěžit a uhasit ží-
zeň za parného letního počasí, ale 
také se seznámit s naším řádem, 
z truhličky si vylosovat citát z Pís-
ma svatého a dostat tak případně 
osobní odpověď ke svým životním 
otázkám či událostem. Poutníkům 
byla nabídnuta při té příležitosti 
možnost dárcovství pomocí DMS 
na podporu rozšíření léčby dětí 
v Dětské psychiatrické nemocnici 
v Opařanech nebo léčby sarkomu 
v Motole. Po celou dobu trvání akce 
zajišťovali členové delegace ve stán-
ku zdravotnický dozor.

Martin Dominik Košťálek, BLJ

Příběh Poradny sv. Apolináře/8
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

řádové dílo

Čtyři roky za námi – od poradny k centru
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Před rokem se poprvé na 
stránkách Reunionu obje-
vila rubrika s autentickými  
a živoucími příběhy z Poradny 
sv. Apolináře při klinice adik-

tologie. Ochráncem poradny jsou sv. 
Apolinář a sv. Apolena, patronka zuba-
řů, ale nelze zapomínat ani na našeho 
řádového patrona a přítele Ježíšova 
– sv. Lazara. Mnozí z lidí, co prošli po-
radnou, uslyšeli Ježíšovo volání „La-
zare, vyjdi ven“ a navzdory předchozí 
dlouholeté alkoholové, drogové či 
hráčské zátěži vycházejí ven z temnoty 
silné závislosti do světla života. Nemá-
lo z nich se snaží abstinovat, pracovat, 
splácet dluhy a narovnávat rodinné 
vztahy k osobám nejbližším. Po této 
cestě kráčí i tzv. „apolinářské děti“. 

Poradna sv. Apolináře začala na Kli-
nice adiktologie VFN 1. LF UK v Praze 
působit od ledna 2015. V roce 2018 se 
kromě tradičního pravidelného páteč-
ního poradenství zlepšovaly metody 
práce, jak v návaznosti na léčbu, tak 
s ohledem na zákonná a etická pravi-
dla poskytování právních služeb. 

A co „apolinářské děti“? Lukáš 
pracuje, splácí dluhy, našel si bydle-
ní. Standa se může radovat, že stát-
ní zástupce a soud uvěřili obhajobě 
a nedávno vynesený trest byl pouze 
podmíněný. Ondřej pracuje na jižní 
Moravě a společně řešíme insolven-
ci. Schválené oddlužení se zatím stále 
daří udržovat i přes řadu objektivních 
překážek. Tas řádně plní podmínky od-

dlužení a připravuje se na zkoušky na 
vysokou školu. Paní Júlii dluhy z hráč-
ské vášně připravily o byt a dovedly do 
řady exekucí. Od léta 2016 jsme zvládly 
uzavřít celou řadu „problémů“ – něko-
lik exekucí, dlužné nájemné vůči měs-
tu. Posledním úspěchem je zamítnutá 
žaloba podaná společností, která tvrdi-
la, že převzala část pohledávek a sna-
žila se k nim získat platební titul. Paní 
Júlie pracuje jako obětavá zdravotní 
sestřička v domově důchodců. Díky 
poctivé práci se jí daří udržet bydlení, 
i když zatím stále jen dočasně. Výsled-
kem společného úsilí je, že se nevzdala  
a má opět plány do budoucnosti. Ve-
likou radostí pro ni bylo, že mohla být 
na promoci i svatbě svého syna. Díky 
obnoveným rodinným vztahům se 
taky může těšit ze své nedávno naro-
zené vnučky Natálky. Nákupy oblečení  
a dárků se z pochopitelných důvodů 
bez naší podpory neobešly. Na druhé 
straně ale právě paní Júlie obětavě při-
pravovala jídlo pro akce Centra sv. Basi-
la. Její palačinky s domácí marmeládou 
a čokoládou chutnaly dětem ze Křtin  
i z Opařan. Ti, kteří dokázali vyjít  
z „temnoty smrti a zapomnění v závis-
losti“, se také začínají starat o své zdra-
ví. Paní Júlie zvažuje potřebnou operaci 
bolavé nohy, Standa se operaci kyčel-
ního kloubu podrobí ještě do Vánoc.

Příběhy apolinářských pacientů 
oživily myšlenku Centra sv. Basila, ná-
vazného programu celostní podpory 
při návratu do života. Dne 1. 5. 2018 

bylo podepsáno Memorandum o spo-
lupráci mezi Řádem sv. Lazara a Ev-
ropským institutem pro smír, mediaci  
a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI). Centrum 
sv. Basila, inspirované dalším význam-
ným patronem řádu, bylo oficiálně 
představeno v sobotu 10. 11. 2018 v Ka-
várně u sv. Ludmily v Praze. Prezenta-
ce centra, kterou připravila Advokátní  
a mediační kancelář Šalamoun a Part-
ners s pomocí klientů poradny, se zú-
častnili také významní zástupci řádu 
– bailli, špitálník a herold. Spolubratr 
Zdirad Čech daroval Centru sv. Basila 
překrásný znak s atributy našeho řádu 
a sv. Basila. 

Centrum sv. Basila zamýšlí pokrývat 
dosavadní provoz poradny pro pacien-
ty v léčbě, ale také tvořit zázemí pro 
vybrané osoby poté, co léčebnu opus-
tí, tedy v době, kdy dostupnou právní 
pomoc potřebují nejvíce. Služby Cen-
tra sv. Basila jsou ale otevřené nejen 
pro vyléčené klienty adiktologie – rea-
lizuje např. právní pomoc pro bývalého 
vojáka, rotného Stanislava K., kterého 
úraz upoutal na invalidní vozík. Pro-
to spolupracuje s Nadačním fondem  
REGIBase, jehož zástupci se setkání 
rovněž zúčastnili. 

Centru i Poradně přeji do nového 
roku 2019 hodně zdaru, trpělivosti  
a odvahy. A těm, kdo se na jejich čin-
nosti podílejí, přeji z celého srdce 
hodně zdraví, životní radosti, pohody  
a dostatek všeho potřebného.

hodobě mezi země s nejvyšší spo-
třebou alkoholu nejen v Evropě, ale 
i celosvětově a spotřeba dále stou-
pá. S tím souvisí skutečnost, že také 
přibývá lidí na alkoholu závislých, 
resp. lidí, kteří mají kvůli nemírné 
konzumaci alkoholu závažné zdra-
votní potíže.

JJ Je závislost na alkoholu stále 
nejčastější, nebo už jiné návykové 
látky převažují? A co moderní 
závislosti – hrací automaty, mobily, 
sociální sítě? 

Převažují závislosti na legálních 
drogách – nejčastější závislostí je  
v ČR závislost na nikotinu, alkohol 
je  na druhém místě, velmi časté 
jsou závislosti na lécích (hypnoti-
kách, sedativech a analgetikách). 
Tyto závislosti se týkají řádově sto-
vek tisíc občanů naší země. Závis-
losti na jiných návykových látkách 
(nelegálních drogách) se týkají v ČR 
řádově desítek tisíc lidí. Patologické 
hráčství (gambling) je stále velký 
problém, i když se stále častěji netý-
ká jen hracích automatů, ale jiných 
typů hazardních her, provozova-
ných často on-line. Závislostí na 
moderních komunikačních techno-
logiích rychle přibývá.

JJ Setkáváte se také se s dětskými 
pacienty závislými na počítačových 
hrách? Pokud ano, jak s nimi 
pracujete?

Snažíme se pracovat nejen s dět-
mi, ale s celou rodinou – rodiči  
a dalšími blízkými osobami těchto 
dětí, tak aby mohlo dojít k potřeb-
ným změnám fungování rodiny. 
Závislosti tohoto typu mají často 
významné, i když zpočátku „nevi-
ditelné“ souvislosti a někdy jsou 
projevem neřešených problémů ro-
dinného systému. Nutná je celková 
diagnostika (psychiatrická a psy-
chologická), vzhledem k tomu, že se 
někdy jedná o děti s jinými vážný-
mi duševními poruchami. Důležité 
jsou také změny, resp. nastavení 
pravidel v zacházení dětí s počíta-
čem, mobilem či tabletem.

JJ Lze říci, jaká je v současné době 
úspěšnost léčby závislostí? Kolik 
z nich se po čase vrátí (nebo se 
dozvíte o jejich recidivě)? Po jaké 
době lze říci, že je vyhráno?

Jaroslav Skála říkával, že vy-
hráno je až poté, co pacient zemře. 
Během života se totiž mohou jeho 
problémy opakovat a většina paci-

entů to minimálně jednou zažije. 
Závislost je totiž chronické a recidi-
vující onemocnění, je proto potřeba 
počítat s rizikem relapsu či recidivy 
a pacienta na tato rizika připra-
vovat v rámci tzv. prevence relapsu 
(„Co dělat, když se to stane“). Dobře 
prováděná léčba závislosti má ale  
(i v porovnání s jinými medicinský-
mi obory) vysokou úspěšnost. 

JJ Jste v kontaktu s vyléčenými 
pacienty? Vídáte se s nimi někdy?

Naši úspěšní pacienti nás čas-
to navštěvují, někteří pravidelně 
– v rámci setkání našeho sociote-
rapeutického klubu KLUS („KLub 
Usilujících o Střízlivost“). Založil 
ho Jaroslav Skála v únoru 1948 a je 
to nejstarší, nepřetržitě činný klub 
svého druhu v naší zemi.

JJ Závislost na alkoholu, drogách 
nebo automatech vede samozřejmě 
k finančním problémům. Obracejí 
se na vás pacienti s prosbou o radu  
i  v  t ě c h t o  s o u k r o m ý c h 
záležitostech?

Ano, pomáhají jim při tom ze-
jména naše sociální pracovnice, ať 
již přímo, či asistencí s vyhledává-
ním vhodné pomoci nejrůznějších 
institucí. Někdy jim při tom pomá-
há také paní JUDr. Lenka Šalamoun 
z Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

JJ S  Ř á d e m  s v.  L a z a r a 
Jeruzalémského vaše klinika úzce 
spolupracuje už několik let. Jak tato 
spolupráce vznikla? 

Prostřednictvím osobních kon-
taktů jednoho z našich kolegů, Mgr. 
Martina Vlčka, s lazariánským 
špitálníkem MUDr. Michalem Za-
hálkou a následně s JUDr. Lenkou 
Šalamoun, která pomáhá našim pa-
cientům v rámci Poradny sv. Apo-
lináře. Důležitou roli sehrálo také 
moje dlouholeté přátelství s Petrem 
Řehořem, díky kterému jsem se 
s lazariány osobně mohl seznámit 
a poznat jejich záslužnou činnost. 
Když jsem byl při přípravě projektu 
poradny dotazován vedením naší 
nemocnice na to, zda se jedná o kva-
litní projekt se solidním partnerem, 
mohl jsem spolupráci s Řádem sv. 
Lazara Jeruzalémského doporučit.

JJ Jak hodnotíte činnost Poradny 
sv. Apolináře paní doktorky Lenky 
Šalamoun a její přínos pro kliniku 
a vaše pacienty?

Pacienti mají nezřídka řadu 
právních problémů, někdy velmi 

komplikovaných a pomoc paní dok-
torky Lenky Šalamoun je pro ně vel-
mi cenná. Neřešené problémy jsou 
totiž jinak často rizikem pro recidi-
vu v pití, či užívání jiných drog i po 
jinak úspěšně absolvovaném léčeb-
ném pobytu na naší klinice.

JJ Co byste si přál do budoucna pro 
českou adiktologii?

Aby se našlo dost lidí, ochot-
ných se adiktologii věnovat. A také 
aby byla výrazněji podpořena jak 
ze strany státu, či samosprávných 
celků, tak zejména ze strany zdra-
votních pojišťoven. Bylo by skvělé, 
kdyby si zástupci zdravotních pojiš-
ťoven konečně uvědomili, že včasná 
léčba závislostí je prevencí celé řady 
závažných zdravotních následků, 
jejichž léčba je nesrovnatelně ná-
kladnější. 

JJ A co byste poradil nám, běžným 
konzumentům – jak zacházet  
s alkoholem bez rizika?

Nepít. Žádný lékař by neměl do-
poručovat konzumaci alkoholu, 
protože i malé množství pravidelně 
konzumovaného alkoholu může 
způsobit závažné zdravotní poru-
chy či onemocnění. Pokud už někdo 
alkohol konzumuje, měl by tak či-
nit „s mírou“. Existuje doporučení 
(publikované Státním zdravotním 
ústavem v r. 2016) pro tzv. „nízko-
rizikovou konzumaci“ alkoholu. 
Zdravý dospělý muž by podle něj 
neměl překračovat denní dávku 24 
gramů etylalkoholu (1 půllitr piva 
„dvanáctky“ obsahuje 16 gramů 
etylalkoholu, stejně jako 0,05 dcl 
čtyřicetiprocentního destilátu, dvě 
deci vína obsahují 17–18 gramů 
etylalkoholu). Zdravá dospělá žena 
by neměla překračovat denní dáv-
ku 16 gramů etylalkoholu, (těhot-
né ženy by neměly pít alkoholické 
nápoje vůbec). Pití by nemělo být 
každodenní – v jednom týdnu by 
měly být minimálně dva dny, kdy 
se nepije alkohol vůbec. V případě 
jednorázového výjimečného pře-
kročení maximální denní dávky 
(např. při nějaké oslavě) by celková 
dávka měla být max. 40 gramů etyl-
alkoholu.
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V pondělí 29. října si čle-
nové jihočeské delegace 
sv. Jana Nepomuckého 
za přítomnosti něko-
lika hostů z pražské  

a moravské komendy připomněli 
při mši svaté osobu zakladatele čes-
kého velkopřevorství, Karla VI. kní-
žete ze Schwarzenbergu, od jehož 
pařížského pasování na rytíře svaté-
ho Lazara Jeruzalémského uplynulo 
letos 80 roků. Podvečerní mši svatou 
s latinsky recitovaným kánonem 
celebroval v zámecké kapli Panny 
Marie na Orlíku kaplan delegace  
R. D. Rudolf Hušek. Mše svatá se 
konala na místě hluboce spojeném 
s osobou našeho prvního velkopře-
vora, který tu býval bohoslužbám 
velmi často přítomen. Mohla být 
sloužena zejména díky vstřícnos-
ti majitele zámku a vnuka našeho 
zakladatele, J. J. Jana Nepomuka 
Ondřeje ze Schwarzenbergu. Do-
mluvu se správou zámku laskavě 
zprostředkoval cfr. Jan Neuman. 
Pro tuto příležitost byla účastní-
kům mše svaté k dispozici pamětní 
tiskovina, obsahující text cfr. Jana 
Adámka, který chev. Zdirad Čech 
ochotně doprovodil linorytovými 
heraldickými ilustracemi. Mírně 
modifikovaná forma tohoto tisku, 
ovšem rozhojněného řadou dalších 
ilustrací, byla připravena též jako 
pozornost rozdávaná při řádovém 
dnu.

Vz p o m í n ková  m š e  n a  O r l í k u
Jan N, Adámek, SBLJ
Kresba Zdirad J. K. Čech, KCLJ
Foto Martina Řehořová – Člověk a víra
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Listinář Řádu sv. Lazara
   ve Svaté zemi

Mgr. Jan n. adáMek, SBLJ (regeSty) – Zdirad J. k. Čech, kcLJ (kreSBy Znaků)

XXVIII.
1174, 24. února, v Akkonu
Amaury (Amalricus), pátý latinský 
král Jeruzaléma, potvrdil domu Sva-
tého Lazara, ležícímu při hradbách 
Jeruzaléma a malomocným tam 
přebývajícím (domui Sancti Lazari, 
que est juxta muros Jerusalem et lep-
rosis in ea degentibus) 40 byzantů 
roční renty, splatných ve čtyřech 
termínech v roce, z příjmů ze cla 
v Akkonu (apud Accon in reditu ca-
thene), z týchž soudních pokut (de 
ipsa assisia), které pobírá Gualterus 
de Berito, pán Albe Custodie (?), kte-
ré mu král daroval ze cla (cumcam-
bio). Darování dříve zmíněnému 
domu svatého Lazara k užitku ma-
lomocných, kteří tam pobývají (do-
mui sancti Lazari ad usus leprosorum 
qui in ea morantur) učinil již řečený 
Gualterus ze své svobodné vůle pro 
spásu svoji a svých blízkých před 
králem a s jeho souhlasem.

Svědky byli: Guerricus, arcibis-
kup v Petře (Petracensis archiepisco-
pus); Renaudus, biskup v Hebronu 
(Ebronensis episcopus); podkoní En-
fredus; Milo de Planceio; jeruzalém-
ský kastelán Roaldus; Amalricus de 
Cesarea; Ansellus de Pas; Johannes 
de Valencenis; Willielmus Hernaud; 
Giraldus Passerer. Rukou Radulfa, 
biskupa betlémského (episcopi Be-
thleem) a králova kancléře.

XXIX.
1183, 24. dubna
Humfroi (Hainfredus), syn Humfroi 
mladšího, se souhlasem a podle 
vůle svého pána Renauda (Rainaldi) 

knížete Montréa-
lu a pána Hebro-
nu (principis 
terre Montis Re-
galis et Ebronen-
sis domini), jakož 
i své matky paní 
Stefanie, jeho 
manželky, da-
roval malomoc-
ným u Svatého 
Lazara přebývají-
cím vedle hradeb 
Svatého města 
Jeruzaléma (lep-
rosis Sancti Lazari juxta muros sanc-
te civitatis Jerusalem manentibus) 
XX byzantů roční renty plynoucí 
k majetku v Akkonu z jeho soud-
ních pokut (poplatků), které obdr-
žel dědičným právem od Balduina, 
šestého krále Jeruzaléma. Renta má 
být vyplácena v týchž termínech, ve 
kterých jsou placeny ony poplatky. 
Tuto rentu daroval pro spásu svého 
děda pana Filipa, jakož i pana pod-
koního Humfroi a svého otce pana 
Humfroi a také pro spásu duše své 
matky paní Stefanie a jejího manže-
la pana Renauda, jakož i spásu duší 
všech svých předků, aby měli podíl 
na zásluhách plynoucích z modli-
teb a dobrodiní konaných ve výše 
zmíněném domě Bohu sloužícími 
jak nemocnými, tak zdravými (in 
prefata domo ab omnibus tam infir-
mis quam sanis Deo famulantibus). 
Pro lepší zajištění přitiskl k této lis-
tině svoji pečeť jeruzalémský král 
Balduin a podobně připojili své 
pečeti nížepsaní svědci: pan Guer-
ricus, arcibiskup v Petře (Petracen-
sis archiepiscopus); kníže Reinaldus; 
hrabě Jocelinus; Guido hrabě Jaffy 
(comes Joppensis); Hagne; špitální 
bratr Guido (frater Guido Hospitalis); 
Girardus de Beterras; Johannes de 
Broies; Seherius mladší; Seherius 
de Sancto Habraham; mistr Rai-
mundus; mistr David; senešal Brici-
us; bratr Willelmus, který psal tuto 
listinu.

XXX.
1185, prosinec
Raimond (Reimundus), hrabě Tripo-
lisu a prokurátor Jeruzalémského 
království, skutečný spolubratr bra-
trstva malomocných domu Svatého 
Lazara v Jeruzalémě (fraternitatis 
leprosorum domus Sancti Lazari in 
Jerusalem confrater effectus), toužící 
podílet se na modlitbách a dobrech, 
pro spásu své duše i duší svých ro-
dičů a předků, daroval a potvrdil 
výše řečenému domu, všem ma-
lomocným a mistrovi, jakož i ná-
stupcům mistrů a všem bratřím 
(predicte domus leprosis omnibus et 
magistro cunctisque successoribus 
suis magistris et fratribus universis) 
almužnu XX byzantů roční renty, 
pojištěné na nemovitosti v Tripoli-
su, kterou mají pobírat vždy o svát-
ku Očišťování Panny Marie. Donaci 
svěřuje do rukou bratra Bernarda, 
mistra téhož domu (tunc ejusdem do-
mus magistri) a na ověření této do-
nace připojuje svoji olověnou pečeť.

Svědkové: Hugo, pán Biblosu 
(dominus Biblii); Raimond de Bib-
lio, Raimond de Nephins; Astafors; 
plebán Arbert Saraman; Eradus; 
W. Porceletus; Raimond de Monto-
livo; místohrabě Girardus; Saisus; 
Raimond Konstantini; Johannes de 
Moneta; mistr Arnaudus; kancléř 
Matheus, jehož rukou byla vydána 
tato listina.

V sobotu 24. 11. 2018 byla slouže-
na mše svatá za tragicky zesnulé-
ho PhDr. Petra Adama. Petr Adam 
byl současně familiářem Němec-
kého řádu i svatolazarským ry-
tířem, proto se příslušníci obou 
řádů každý rok scházejí u Petrova 
hrobu na pouchovském hřbitově  
v Hradci Králové ke vzpomínce, mši 
svaté a společné modlitbě. Spolu  
s nimi také Petrova rodina a přátelé. 
Petr Adam odešel z tohoto světa 29. 
11. 2006, předčasně a za ne zcela vy-
jasněných okolností. Pro ty, kteří Pe-
tra Adama nikdy nepoznali, bychom 
mohli zmínit několik slov z homilie 
během mše svaté: Život křesťana se 
podobá obrácenému stromu, který má 
svou korunu při zemi a kořeny zapuš-
těné v nebi. Strom Petra Adama měl 
své kořeny zapuštěné hluboko v nebi 
a koruna stromu pak všem okolo vy-

dávala bohaté plody. Plody života na-
šeho zesnulého spolubratra přitom 
můžeme vidět nejlépe při návštěvě 
královéhradecké biskupské knihov-
ny, které byl Petr Adam ředitelem.  
Z ruin, které po sobě zanechal mi-
nulý režim, vyrostla opět poklad-

nice katolické teologie, historie  
a křesťanské vzdělanosti. Právě na 
tomto místě se sešli na závěr i pří-
tomní hosté s předsevzetím usku-
tečňovat tuto vzpomínku i v příš-
tích letech.   

Jakub Holman, SBLJ

Strom s kořeny v nebi

Dominik kardinál Duka, OP, 
pražský arcibiskup a primas 
český, generální kaplan Řádu 
sv. Lazara, navštívil ve středu 
7. listopadu Dětskou psychiatrickou 
nemocnici v Opařanech. Společ-
ně s ředitelkou nemocnice MUDr. 
Ivou Hodkovou a zástupci řádu si 
prohlédl areál nemocnice a požeh-
nal nový mikrobus Volkswagen 
Transporter, který nemocnice za-
koupila díky darům dobrodinců. 
Na zakoupení vozidla finančně při-
spělo také české velkopřevorství, 
které s nemocnicí spolupracuje od 
roku 2005. V roce 2006 řád přispěl 
nemocnici na pořízení prvního 
mikrobusu, dlouhodobě podporu-
je provoz keramické dílny, hipote-
rapii, pořádá adventní koncerty  
a oblíbený cyklus Čtení v Opařanech. 
Jedním z hostů tohoto seriálu byl 
dvakrát herec Petr Čtvrtníček, kte-
rý v minulosti nemocnici finančně 
podpořil a také vyjednal výraz-
ný příspěvek na zakoupení vozu.  
Přispěla také společnost Stavitelství 
Řehoř, s. r. o.

V závěru setkání se kardinál Do-
minik Duka pomodlil u dvou hrobů 
opařanských pacientů na místním 
hřbitově, kde mu akademický so-
chař Petr Váňa představil návrh so-
chy na památku pohřbených.

—red

 Nový mikrobus pro dětské pacienty
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zprávy z komend

Núdzni a odkázaní ľudia žijúci na 
periférii spoločenského záujmu v 
azylových domoch nemajú veľa prí-
ležitostí cestovať a spoznávať nové 
miesta. Čo my považujeme za sa-
mozrejmé, môže pre nich znamenať 
menší zázrak. Oni necestujú, nena-
vštevujú pamiatky, galérie a nema-
jú na posedenie v dobrej kaviarni. 
V sobotu 17. novembra, na sviatok 
sv. Alžbety Uhorskej, patrónky la-
zariánov, sme mohli piatim ľuďom 
z Domu núdznych na Tajovského 
ulici v Banskej Bystrici priniesť 

trochu radosti a nevšedných chvíľ 
v neďalekom Zvolene. Putovanie 
sme začali prehliadkou pancierové-
ho vlaku Štefánik, ktorý nedávno 
prešiel rozsiahlou rekonštrukciou 
a je vystavený v mestskom parku. 
Slovenská národná galéria, ktorá 
spravuje Zvolenský zámok, nám 
na požiadanie umožnila bezplatný 
vstup a pripravila špeciálnu preh-
liadku s výkladom len pre našu 
skupinku. Na zámku aktuálne pre-
bieha expozícia z obdobia Karola 
Veľkého a vystavené sú tu dočasne 

aj korunovačné klenoty uhorských 
kráľov. Okrem toho je zámok zná-
my prezentáciou historických ob-
razov od renesančných talianskych 
maliarov a gotických sakrálnych 
sôch a oltárov. Po návšteve zámku 
sme našich núdznych priteľov, ako 
býva zvykom, pohostili v miestnej 
cukrárni. Vrcholom putovania bola 
naša spoločná účasť na liturgic-
kom slávení v kostole sv. Alžbety 
Uhorskej, patrónky chrámu na zvo-
lenskom námestí. Sv. Alžbeta bola 
známa svojou obetavou podporou 
chorých a núdznych ľudí aj na úkor 
zrieknutia sa vlastného privilegova-
ného postavenia. Podľa Saggitaria 
a jeho Gothajskej kroniky sprevád-
zali uhorskú princeznú Alžbetu 
lazariánski rytieri na jej ceste z Os-
trihomu za jej budúcim manželom, 
durýnskym grófom. Za ich verné 
služby im v roku 1223 zverila do 
starostlivosti špitál sv. Márie Mag-
dalény v meste Gotha. Príklad sv. 
Alžbety nás dodnes inšpiruje k po-
kore a pomoci všetkým núdznym a 
vylúčeným ľuďom. Týmto ďakujem 
svojim spolubratom, ktorí si každý 
rok takto v novembri nájdu čas, aby 
sme mohli spolu spraviť jeden malý 
zázrak pre odkázaných.

Radovan Ocsovay, KCLJ 

Hostem 32. pokračování seriálu Čte-
me s přáteli dětem v nemocnici byl 27. 
listopadu herec Divadla Na zábradlí 
Jiří Vyorálek, známý v posledních 
letech ze seriálů První republika, 
České století nebo z filmu Mila-
da. Malým pacientům Dětské psy-
chiatrické nemocnice v Opařanech 
četl z Malého prince od Antoina 
Saint-Exupéryho a z Buddhových 
pohádek na dobrou noc od indicko-
skotského spisovatele a psychotera-
peuta Dharmachariho Nagaraji.

„Jiří Vyorálek je skvělý, milý  
a  pohodový člověk,“ říká Kamila 
Malinská, DLJ, která cyklus čte-
ní pro nemocnici již čtvrtým rokem 
zajišťuje. „Děti byly nadšené, proto-
že ho velmi dobře znaly z reklam na 
telefonního operátora.“                 —red

Opařanské pohádkové odpoledne

Putovanie za sv. Alžbetou

zprávy z komend
V sobotu 8. prosince 2018 se v KD 
Elektra v Luhačovicích uskutečnil 
charitativní Vánoční koncert dětem, 
pořádaný Korunkou Luhačovice, 
kterou založila a vede Veronika Zá-
horská, CompLJ. Jako již tradičně 
byl výtěžek věnován nemocným 
dětem z regionu. Letošní ročník 
měl hojnou účast významných 
hostů z Olomouckého i Moravsko-
slezského kraje. Na akci, kterou  
moderoval Petr Rychlý, vystoupilo 
několik známých osobností, např. 
Petr Kolář, Kamila Nývltová, za-
hrála kapela Lake Malawi z Třince.  
I tento rok akci podpořila finanč-
nim darem pro Korunku morav-
ská komenda Českého velkopře-
vorství Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, 
zastoupena Luďkem Crhou, SBLJ. 
Novinkou letos bylo představení 

Z činnosti delegace  sv. Jana Nepomuckého v Písku

Korunka vyrostla

nově založené „sestřičky“ Korun-
ky ve Velkých Losinách. Patrony 
nové Korunky jsou hrabě Ing. Karel 
Mornstein-Zierotin, KLJ a hraběnka 

Karla Mornstein-Zierotin, CompLJ, 
rovněž z moravské komendy.

Luděk Crha, SBLJ

Do přelomu měsíců října a listopa-
du se soustředilo několik událostí, 
které vybočily z běžného rytmu ži-
vota členů delegace.

Ve středu 24. října se v prosto-
rách píseckého děkanství uskuteč-
nila první z volného cyklu před-
nášek, který organizuje písecká 
delegace Řádu svatého Lazara ve 
spolupráci s Římskokatolickou 
farností Písek. V podvečerní hodi-
ně zde cfr. Jan Adámek proslovil 
přednášku „Kostel svatého Václa-
va – matka chrámů města Písku“, 
doplněnou obrazovou prezentací. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného, 
který mezi sebe rozdělili delegace  
a farnost, náleží do řádové pokladny.

Mše svaté na zámku Orlík za za-
kladatele velkopřevorství, o které 
píši na jiném místě, se zástupci de-
legace zúčastnili 29. října. 

V úterý 6. listopadu bylo členstvo 
delegace účastno pobožnosti za ze-
mřelé na Vojenském hřbitově v Pís-
ku. Pobožnost ve hřbitovní kapli P. 
Marie Bolestné a následné procesí 
s výkropem hrobů, podobně jako 
v loňském roce, svěřil členům naše-
ho řádu, jakožto řádu vojenského, 
písecký farář R. D. Jan Doležal.

cfr. Jan N. Adámek, SBLJ
velitel delegace
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heraldické střípky Připravuje Croix Amaranth

Francois Henri de Bourbon et 
Castellvi (*1853 , OSLJ 1930, 
†1942)
Na modrém, červeně lemovaném ští-
tě tři zlaté lilie (2,1) (Bourbon-Anjou). 
Štít převýšený vévodskou korunou je 
podložen zeleným, zlatě lemovaným 
osmihrotým svatolazarským křížem 
a ovinut kolanou řádu Zlatého rouna 
(španělského) a dvěma velkostuhami, 
heraldicky zprava velkokřížem Řádu 
svatého Lazara a zleva velkokřížem 
španělského vojenského řádu svatého 
Hermenegilda.

Don Francisco de Paula Maria 
Trinidad Enrique Gabriel Miguel 
Rafael Edmundo Buenaventura de 
Borbón y Castellví, bratr vévody  
z Kádizu, syn svatolazarského rytí-
ře sevilského vévody (z nerovnoro-
dého sňatku) a vnuk španělského 
krále, voják v hodnosti generála, 
se v roce 1883 (po smrti Jindřicha, 
hraběte ze Chambordu, tedy de jure 
Jindřcha V., vnuka krále Karla X.) 
rozhodl, že francouzským králem 
je on sám, a požadoval, aby se směl 
podepisovat jen křestním jménem, 
jak to králové dělávají, a aby směl 
používat jako znak modrý štít s li-
liemi, znak francouzských králů. 
Došlo k nějakým soudním jedná-
ním, španělská královna ho dala za 
nevhodnou formu podpisu na dva 
měsíce zavřít, španělský nejvyšší 
soud konstatoval, že znak francouz-
ských králů patří hlavě orleánské-
ho domu a může ho tedy používat 
jen on, a francouzský nejvyšší soud 
konstatoval, že Francie je republi-
kou, královský znak že zanikl a tedy 
ho nemůže používat nikdo.

Později byl generál, už smířený  
s osudem, guvernérem na tehdy 

španělské Kubě, postupně se ože-
nil se dvěma tamními šlechtičnami 
původem ze Španělska a měl s nimi 
řadu vznešených potomků, pak se 
vrátil a zažil ještě občanskou válku, 
v níž udatně bojoval po boku gene-
ralissima Franca a v níž mu bolše-
vici povraždili mnoho příbuzných.

——◊◊◊——

Mons. Rafael Vallejo-Macouzet 
(*1865, OSLJ 1930, †?)
Na zlatém štítě pět modrých břeven, 
kolem hermelínový lem ozdobený 
osmi zlatými ondřejskými křížky. Pod 
štítem svatolazarský kříž a dekorace, 
vše převýšeno prelátským kloboukem, 
snad černým se šesti fialovými střapci 
na každé straně, snad celý fialový.

Mons. Rafaela mezi členy Řádu 
svatého Lazara uvádí Guy Coutant 
de Saisseval; mnoho dalších infor-
mací se mi nepodařilo najít. Byl me-
xickým rodákem se španělskými 
kořeny, odešel studovat na papež-
ské školy do Říma, stal se členem 
Kongregace pro šíření víry, sledoval 
neveselé dění v Mexiku, kde revo-
lucionáři pronásledovali a vraždili 
katolické kněze, a jak mohl, pomá-
hal věřícím ve vlasti.

——◊◊◊——

Jan Křtitel Cézar (Cyrus) vi-
komt Timbrune z Thiembron-
ne, později vévoda z Valencie 
(*1757, OSLJ 1779, †1822)
Na modrém štítě kosmé břevno prová-
zené dvěma liliemi, vše zlaté. V hlavě 
štítu znak spojených řádů Panny Ma-
rie z Hory Karmel a svatého Lazara  
z Jeruzaléma, jehož křížem je štít pod-
ložen a ovinut jeho kolanou (vlastně 
už jen svatého Lazara, byl dekorován 
při první promoci po rozdělení řádů), 

kolem dekorace saského řádu svatého 
Jindřicha, Čestné legie a svatého Lud-
víka. Mohla by tam být ještě kolana 
řádu svatého Michaela.

Pan Jean-Baptiste Cyrus Maria 
Adelaide byl vojákem z vojenské ro-
diny. Po revoluci na krátkou dobu 
emigroval do Anglie a uvažoval  
o odjezdu do Ameriky, ale vrátil se 
a pokračoval ve vojenské kariéře, 
následoval císaře v mnoha válkách, 
stal se senátorem a byl povýšen na 
vévodu, po restauraci byl nadále 
vysokým důstojníkem a zůstal jím, 
jak se režimy ve Francii proměňo-
valy. Vedle vojenské kariéry stačil 
být ještě významným zednářem  
v lóži Velký Orient. Od císaře dostal 
nový znak (červený štít s osmi překří-
ženými zlatými prapory pod dvakrát 
modře, zlatě a modře polcenou hlavou, 
v jejímž pravém poli je zlaté zrcadlo  
s držadlem ovinutým stříbrným ha-
dem (senátor), v prostředním je červe-
ný chochol (fedrpuš) a v levém trochu 
proměněný starý rodový erb – heral-
dické lilie jsou nahrazeny zahradní-
mi), na hrobě má ale starý rodový 
erb pod svatolazarskou hlavou, po-
ložený na plášť pairů.



Řádový den 8. 12. 2018 / Foto Samuel Truschka

Nabízíme k prodeji plakát formátu A2 s fotografií obrazu, který od českého velkopřevor-
ství dostal Dominik kardinál Duka, GCLJ, generální kaplan řádu, k 75. narozeninám.
Autor obrazu: Zdirad J. K. Čech, KCLJ/ Foto: Martina Řehořová
Na obraze je kostel sv. Marcelína a Petra v Římě – titulární kostel Dominika kardinála 
Duky – se jmény a erby kardinálů, kteří titul tohoto kostela užívali.
V případě zájmu napište na reunion.cvp@seznam.cz.

—red 



Bartolomé Esreban Murillo, Klanění pastýřů, olej na plátně, 187 × 228 cm, cca 1650,
Museo Nacional del Prado, Madrid
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