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Arcivévodská návštěva na MoravěArcivévodská návštěva na MoravěArcivévodská návštěva na MoravěArcivévodská návštěva na Moravě    

Na pozvání sekretáře prostějovské komendy PhDr. Marka Vařeky, Ph.D., OLJ., 

přijeli do České republiky příslušníci Habsburského domu. Jednalo se o ryze 

soukromou návštěvu arcivévodů Andrease Salvatora (člena našeho řádu) a 

jeho bratra Dr. Michaela Salvatora s manželkou arcivévodkyní Piou. Oba 

arcivévodové jsou rytíři Řádu Zlatéhou rouna. Arcivévodové projevili zájem 

podívat se na výstavu „Císař František Štěpán Lotrinský, pán Hodonína a 

Holíče“, jejímž spoluautorem je i prostějovský sekretář. Výstava je 

instalována v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně. 

 Program tak vzácné návštěvy se nemohl samozřejmě omezit 

pouze na jednu výstavu. Při čilé korespondenci projevil arcivévoda Dr. 

Michael Salvator vážný zájem navštívit další místa spojená s historií jejich 



rodiny. Přirozeně se nabízela sousední Holíč, kde nechal císař František 

Štěpán zbudovat překrásný zámek. Kromě Holíče projevili arcivévodové 

zájem navštívit také Židlochovice a Bruntál. Židlochovice spravoval jejich 

prastrýc a zámek v Bruntálu je spojen s historií velmistrů Řádu Německých 

rytířů. 

 Návštěva arcivévodů se uskutečnila v pondělí 16. a v úterý 17. 

ledna. Přijeli kolem 11 hodiny. Následovalo přijetí na hodonínské radnici, kde 

nabídli zdejší představitelé v čele se starostou možnou spolupráci. Dále 

následovala prohlídka výstavy, která zaujala nejvíce arcivévodu Dr. Michaela 

Salvatora, který je profesionálním historikem. Zabývá se oficiálně dějinami 

rodiny a vlastní velmi pěknou sbírku holíčské fajánse. Na výstavě měl 

možnost vidět vzácné kusy z České a Slovenské republiky. Kromě fajánse 

obdivovali rodovou genealogii lotrinského rodu, portréty císaře, královny, 

zbraně, knihy a vyznamenání, včetně Řádu Zlatého rouna, který se podařilo 

na výstavu zapůjčit. 

V odpoledních hodinách pokračovala návštěva prohlídkou slovenské 

Holíče, kde byla přijata primátorem, který pohovořil o významu zámku pro 

město a o investicích, které se pro zdokonalení tohoto objektu plánují. Večer 

onoho prvního dne pokračovala skupina do Valtic. Kastelán Mgr. Michal 

Tlusták je osobně provedl. Arcivévodové byli ve Valticích poprve a byli mile 

překvapeni rozlehlostí zámku, který dříve sloužil jako hlavní rodová 

rezidence knížat z Lichtenštejna. Po prohlídce následovala večeře, na které 

prostějovský sekretář Dr. Vařeka informoval o existenci a aktivitách 

Lazarského bailiviku pro Moravu a Slezsko o kterémž hosté neměli ani 

potuchy. Projevili zájem o jeho činnost a tak lze doufat, že v budoucnosti  

aktivitám MSB podle potřeby přispějí. 

V úterý 17. ledna byla na programu návštěva Židlochovic a Bruntálu. V 

dopoledních hodinách si arcivévodové prohlédli zámek. Zajímali se o stavy 

zvěře a technologii jejich chovu. /V Rakousku má toskánská větev rodu 

zámek Persenburg, kde rovněž v tomto smyslu hospodaří./ Přes obec Určice 

v přítomnosti starosty obce pana Vlastimila Konšela /a kvůli špatně sjízdným 

cestám/ jeho služebním vozem pokračovala návštěva do Bruntálu. Rovněž v 

bruntálském zámku byli s prohlídkou velmi spokojeni. Prakticky od pol. 18. 

století byli velmistry Řádu Německých rytířů výhradně arcivévodové. 

      Na přání bailiva MSB Dr. Pořízky a úcty, kterou náš Řád chová k 

příslušníkům Arcidomu Rakouského jim Dr. Vařeka předal a připjal tři 

klopové odznaky zeleného kříže. Hosté pak s potěšením přijali pozvání 



prostějovského starosty a komtura pana Miroslava Pišťáka, MMLJ., CLJ., na 

slavnostní oběd. 

MV 

    

Nová řádová vínaNová řádová vínaNová řádová vínaNová řádová vína 

Moravsko-Slezský bailivik připravil dva druhy řádových vín. Jedná se o 

Rulandské bílé, pozdní sběr 2010, polosuché a Moravského zemského vína 

rovněž polosuchého/směsi ze starých vinic 2010/. Vína byla připravena ve 

spolupráci s panem Vítem Sedláčkem z Vrbice, který se vinařství věnuje přes 

třicet let. Na návrh Mgr. Luďka Korpy vybral obé bailiv Dr. Jiří Pořízka, GCLJ.  

Oba druhy vynikají svoji chutí a mohou se směle řadit mezi nejkvalitnější vína 

v rámci Moravy. Řádová vína mají hlavně prezentovat náš řád na veřejnosti, 

teprve v druhém případě nám mají zajistit finanční prostředky, které hodláme 

investovat do nákupu rehabilitačních pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Do výroby řádových vín bylo zapojeno několik lidí v rámci MSB i mimo něj. 

Velký kus práce odvedla Elsi Lehto z Finska, která navrhla etikety. Aby 

výsledek byl co nejlepší, musely se vyrobit pro každou barvu na etiketě 

zvláštní matrice. Proto je ražba tak hluboká a sytá. Jedná se o nejkvalitnější 

tisk, jaký je možné za současných podmínek dosáhnout. Díky matricím 



vynikají etikety svoji hloubkou a plasticitou. K tomu je na etiketách použita 

zlatá a stříbrná barva, což má za cíl podtrhnout atraktivní vzhled našeho 

vína. Mimo vlastní víno jsme připravili ještě řádové skleničky a dárkové balení 

s logem MSB. Zájemci v Prostějovské a Olomoucké komendě mohou 

kontaktovat prostějovského skeretáře Dr. 

Vařeku, který jim víno prodá. V rámci 

Brněnské delegace vyřizuje prodej vína Lenka 

Korpová, MLJ. 

 Cena u Rulandského bílého, pozdní 

sběr je 185,- Kč za kus a u Směsi ze starých 

vinic je to 140,- Kč. Platby je možno provádět 

na účet MSB 183072858/0300183072858/0300183072858/0300183072858/0300  nebo osobně u 

Lenky Korpové v Kloboukách u Brna nebo 

Marka Vařeky v Prostějově. 

MV   

 

    

Předání dárkové kazety s vínem princi Konstantinovi z LichtenštejnaPředání dárkové kazety s vínem princi Konstantinovi z LichtenštejnaPředání dárkové kazety s vínem princi Konstantinovi z LichtenštejnaPředání dárkové kazety s vínem princi Konstantinovi z Lichtenštejna    

Ve středu 29. 2. 2012 proběhla přednáška prostějovského sekretáře Dr. 

Vařeky na téma ”Vinařství a vinohradnictví Lichtenštejnů”. Přednášky se 

kromě 80 posluchačů zúčastnil i mladší syn vládnoucího knížete Jana Adama 

II. z Lichtenštejna Konstantin. Sekretář Dr. Vařeka předal princi Rulandské 

bílé a novou skleničku MSB. Princ Konstantin má v rámci rodu na starosti 

rakouské majetky, kde vůdčí roli zaujímá knížecí vinařství v obci Wilfersdorf. 

Princ ocenil vkusnou etiketu, která ho okamžitě zaujala. Sám se vinařstvím 

zabývá na profesionální úrovni. Sleduje nejmodernější trendy v oblasti tohoto 

podnikání. Sám připomněl, že také Řád 

Maltézských rytířů má vlastní víno. Sekretář Dr. 

Vařeka vysvětlil princi, za jakým účel náš řád víno 

připravil a jaké cíle tím sledujeme. 

Přednášky se kromě prince Konstatnina a 

lidí z Jihomoravského kraje zúčastnili také zájemci 

o historii. Ty řádové víno natolik zaujalo, že se 

živě zajímali o jeho koupi. Velký zájem mají 

zejména monarchisté z Brna, kteří se rozhodli při 

našem dalším setkání koupit větší množství lahví. 

MV 



Narozeniny bailihoNarozeniny bailihoNarozeniny bailihoNarozeniny bailiho 

Co sdělit řádovým bratrům a sestrám 

k nedávnému nekulatému výročí 

Jiřího Pořízky z Jestřebí, moravsko-

slezského bailiva Vojenského a 

špitálního řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského? 

Tak nejdříve potvrzení této 

informace – 7. února 1940 se 

v rodině Aloise Ferdinanda Pořízky 

z Jestřebí, pozdějšího rytíře 

papežského Řádu sv. Řehoře 

Velikého (na kterého byl navržen 

kardinálem Tomáškem) a nositele 

dalších vysokých řádů narodil syn 

Jiří. Jeho životní osudy byly v mnoha 

ohledech dramatické. Připomeňme 

jen rok 1968, kdy emigroval do Švédska, kde s úspěchem studoval literaturu 

a historii na Lundské univerzitě a ergonomii na tamní Vysoké škole 

zdravotnické. I jeho pracovní kariéra byla úspěšná, ale co je zvláště důležité, 

byl to on, který se zasloužil o znovuobnovení Českého velkopřevorství 

Svatolazarského řádu. A byl to právě on, kdo po roce 1989 stanul v čele 

Svatolazarské komendy v Prostějově jako její první komtur. 

Vyjmenovat všechna ocenění, kterých se spolubratrovi Jiřímu po 

zásluze dostalo, by zabralo hodně místa. Připomeňme jen některá – je 

rytířem – velkokřižníkem řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Svatý otec Jan 

Pavel II. mu v roce 1992 udělil komandérský stupeň Řádu sv. Řehoře 

Velikého, je velkodůstojníkem záslužného řádu maltézských rytířů, 

komturem švédského řádu Pro Patria a nositelem řady dalších vysokých 

zahraničních řádů. A jen pro dokreslení portrétu tohoto muže – je nositelem 

Pamětního kříže III. odboje a jedním z prvních, který byl poctěn Cenou města 

Prostějova. 

Spolubratře bailive, přijmi od všech bratří a sester z prostějovské 

svatolazarské komendy poděkování za vše, co jsi pro svatolazarský řád 

vykonal s přáním všeho dobrého do dalších let. 

MP 

 



O lidské komunikaciO lidské komunikaciO lidské komunikaciO lidské komunikaci    

Máme-li si odpovědět na otázku, kdy se nejlépe ve společnosti pobavíme, 

musíme s uzarděním přiznat, že je to vždy tehdy, když mluvíme o sobě, o 

svých názorech a zájmech. Konečně je to téma, které nejlépe známe.  

V teorii sociální psychologie máme k této otázce řadu příkladů a 

naučení. O jednom z nich se zmíním. Máte-li s přáteli jednu hodinu času 

k rozhovoru, snažte se ho spravedlivě rozdělit na 15 minut pro každého. 

Musíte to provést nepozorovaně a s taktem. Obvykle se ve skupině vyskytne 

buď formální, nebo neformální vůdce, který na sebe bere vědomě či 

nevědomě úlohu moderátora. Nacházíte-li se v této funkci, dejte všem 

prostor. Omezte ty, kteří začínají být příliš epičtí a povzbuďte ty opatrné a 

snad i bázlivé k čerpání svého časového limitu. Spokojenost pak bude na 

všech stranách a největší na vaší, poněvadž jste úspěšně dovedl „tuto vratkou 

lodičku“ do přístavu. 

Nikdy nejde o výhru, ale pocit zúčastnění se. Geniálním projevem a 

naplněním tohoto příměru se každoročně stává tzv. promenádní koncert 

/nyní známý pouze jako Proms/ v londýnském Albert Hall. Jde o festival 

klasické hudby. Jeho historie začíná v roce 1895 a každý rok trvá 8 dní. 

Původní myšlenkou bylo zpřístupnit tuto hudbu širokému a nepříliš 

majetnému publiku. V mohutném oválném sále se nesedí, ale stojí. V závěru 

zpívá s orchestrem i sedmitisícové publikum několik oblíbených písní jako 

Rule Britannia (Vládni Britanie), Land of Hope and Glory (Země naděje a slávy) 

stejně jako poslední obligátní God save the Queen. Celkový dojem 

nebritského posluchače je pocit vzájemnosti, nadšení a národní 

sounáležitosti. 

Hudba jak je každému známo je psychickou stimulací. Vyvolává mimo 

jiné pocit vzrušení, zrychlený tep srdce, zvýšení svalového napětí a fyzický 

neklid. Nejde o žádnou nepříjemnost. Všichni máme potřebu stimulu. Jde o 

vzrušení, které aktivně vyhledáváme, zvláště po delším čase o samotě či 

v prostředí ovládaném rutinou. 

Nesmírně populární koncerty Proms se snaží napodobit i naše Praha. 

Zahajovací koncert proběhl v roce 2007 v sále Obecního domu a pokračuje 

každý rok. O výsledcích psát nemohu, protože jsem ho na vlastní kůži (uši) 

nazažil. O něco podobného v miniaturním měřítku se chci snažit i na našich 

každoročních koncertech pro seniory a handikapované v Prostějově. 

Jde právě o skupinu lidí z onoho monotonního prostředí domovů 

důchodců a jiných sociálních zařízení. Ideologicky je naše úloha zřejmá. Už 



několik let jsem se snažil o jisté duchovní zabarvení koncertů a hlavně o 

společný zpěv z podia a publika. Několikrát se to tu a tam podařilo, ale není 

lehké přimět vystupující k přizpůsobení svého repertoáru našim záměrům. 

Proto by bylo třeba vybrat program s větším předstihem a tedy i možností ho 

ovlivnit. 

Mám na mysli zejména závěrečný akt společným zazpíváním naší 

hymny. Podnětem mi bylo tajemství choreografie - přicházení a odcházení. 

Pro zájemce ilustrované např. videem skupiny Traband - jímavé písně Černej 

pasažér, či hymnou ze symfonie Finlandia Jeana Sibelia, použitá při propagaci 

ve volbě současného finského prezidenta, kterou mohu na požádání 

přeposlat.   

JP 

    

    

Kudy na to?Kudy na to?Kudy na to?Kudy na to?    

Nedávno probíhala, a možná ještě probíhá, vnitřní diskuse o smyslu 

existence našeho řádu a rytířských řádů vůbec. Přitom padly otázky typu: 

Není naše bytí anachronismem? Nehrajeme si pouze na něco a nejsme tím 

tak trochu komičtí?  

Každý z nás byl s nabídkou stát se lazariánem osloven stávajícím 

členem řádu, ale určitě jsme také zaslechli hlas vnitřní k plnění ušlechtilého 

poslání a pozvání jsme přijali. Je to pozvání (od Boha) k službě. Je to 

povolání. A když už tedy jsme lazariáni, pak je třeba, abychom jimi byli 

doopravdy. Jenže kudy na to? Georg Lauscher, spirituál kandidátů kněžství 

v německé diecézi Cáchy, navrhuje pro podobné situace tři podněty. Jeho 

článek v překladu Miloše Voplakala publikovaný v Teologických textech 

4/2011 jsem si dovolil vztáhnout na naše řádové podmínky:   

 

I. Vystavit se – vnějším požadavkům a vlastní slabosti 

 

Poslání našeho řádu je na poli charitativním. Bylo takovým v převážné míře 

vždycky, a to už v počátcích. Ti dávní lazariánští rytíři ve Svaté zemi byli 

malomocní. Kvůli tomu byli vyloučeni ze společnosti a přece v sobě našli sílu 

k práci pro druhé, kteří na tom byli hůř než oni. Tím dali smysl své existenci 

a naplnili čas, který jim ještě zbýval, dobrem. Tato myšlenka může být 

východiskem i pro nás, kteří se ptáme, co a jak máme dělat, aby naše členství 

v řádu bylo smysluplné. Vnímáme potřeby našich bližních, ale současně si 



uvědomujeme svou slabost, nemohoucnost a to v nás může vyvolat pocity 

malomyslnosti a skepse. Právě v tísnivé době platí zvlášť naléhavě: postavit 

se na vlastní nohy, přijmout sebe a svou situaci jako mně svěřenou od Boha.  

Právě v obtížích je třeba být sám sobě – pro Boha – blízký! Odvážně 

přijmout sebe a svou situaci. Přijmout se jako sobě určeného. „Postav se na „Postav se na „Postav se na „Postav se na 

nohy, lidnohy, lidnohy, lidnohy, lidský synu, chci sský synu, chci sský synu, chci sský synu, chci s    tebou mluvit!“tebou mluvit!“tebou mluvit!“tebou mluvit!“ V tomto oslovení poznává prorok 

Ezechiel své povolání a poslání: „… vstoupil do mne duch a postavil mne na „… vstoupil do mne duch a postavil mne na „… vstoupil do mne duch a postavil mne na „… vstoupil do mne duch a postavil mne na 

nohy“nohy“nohy“nohy“ (Ez 2,1–2). Bratře, sestro, postav se, ptej se, co Bůh v tvé situaci od 

tebe chce.   

 

II. Vydat se – Bohu a chudým 

 

Žijeme v době zapomínání na Boha. Žijeme v době úpadku hodnot. Co dělat? 

Jak v tom žít s vírou, nadějí a láskou? I zde platí: Vystavit se! A ještě víc: vydat 

se tomuto klimatu pouště, zapomenutí na Boha.  

 

Dva příklady z našeho „pouštního klimatu“:  

 

V posledních letech života bydlel téměř osmdesátiletý Karl Rahner ve Vídni, 

v charitním domě pro mladé, kteří se dostali na dráhu zločinu. Téměř 

bezvýchodná situace mladých lidí se pro něho stala duchovním zkušebním 

kamenem. Uvažoval: „V tomto domě se zdá, že mnohé bylo vykonáno 

zbytečně. Stále se zkouší dát něco občansky a lidsky do pořádku, a posléze 

se to ukáže jako nezdar. Takový pokus je však sám o sobě úžasnou věcí. 

Není to tak, že v mlžné, beztvaré krajině marnosti spíše bydlí Bůh a že tam 

ho lze spíše najít? Když vykazujeme ohromné úspěchy ve službě druhým, pak 

je možné, že nehledáme bližní a Boha, nýbrž sebe, svůj úspěch a sebevědomí 

– a že je ke svému neštěstí najdeme. Ale tam, kde se slouží druhým lidem 

zdánlivě marně, bez díků a bez úspěchu – tam bych řekl, že Bůh, jehož 

máme hledat, je spíše nalézán. Takové místo může pro ty, kteří tam chtějí 

sloužit druhým, být situací, v níž teprve najdou onu tajnou, mlčící, 

nezachytitelnou blízkost Boha.“ 

Vedle tohoto příkladu vystavení se Bohu v tísnivé sociální realitě je tu 

příklad ze zcela jiného světa finanční politiky: V pozoruhodném interview 

pod titulem „Od banky k mystice“ říká bankéř Mario Conde pracující už 

desítky let v mezinárodních financích a zabývající se křesťanskou mystikou: 

„Kdo nepřeruší denně vlastní myšlení, mluvení a konání přiměřenou dobou 



mlčení, ten vychází vždy jen od sebe, svých zájmů a užitků, od své 

žádostivosti! Toto mlčenlivé zastavení je v tvrdém světě práce možné jen 

brzy ráno nebo pozdě večer a, jsme-li bdělí, pak na kratičko i mezi časem. 

Teprve v mlčenlivém zastavení se může znovu podařit pohled na celek a 

odtud kriticky na naše vlastní zájmy a představy. Odpovědný finančník by 

měl být v podstatě mystikem, musí vnitřně kontemplativně hledět na celek a 

vně se tím aktivně nechat vést. Nepředal bych odpovědnost žádnému 

člověku, který nedokáže setrvat v tichu.“  

Neplatí to také pro nás, kteří v duchu řádových idejí chceme sloužit 

bližním? Máme se tu zřejmě co učit: denní čas mlčení před tajemným Bohem, 

abychom byli pro něj svobodní a ochotní, aby mohl působit skrze nás, s námi 

a v nás.  

Po prvním pohybu: „Postav se na nohy!“ by tu byl další: „Vystav se – 

absolutnímu tajemství Boha!“ Vystav se tomu, kdo se ti vydává i dnes – ve 

svém slově, v eucharistii, v chudých i v tvé vlastní chudobě, jako milující, 

kteří se hledají a vzájemně se sobě vydávají.         

 

III: Radovat se – odporovat trendu deprese 

 

Zdá se mi, že to třetí, co je dnes nutné, je prostá radost. Radost z vlastního 

bytí, radost z druhých, z tvorstva a ve všem a skrze vše radost z toho, že 

jsme neztratili tajemství Boha a jeho přitažlivou sílu. Georg Lauscher si 

vypracoval pro sebe malé cvičení pro situace, kdy se cítí být zavalen 

starostmi a nevyřešenými problémy. Píše: „Představuji si, jakoby neexistovalo 

nic. A od toho nic se dívám na to, co je. Pak se mohu pozvolna začít radovat 

z toho, že vůbec něco je, že jsem tu já, že se vidíme a slyšíme.“ 

Když Pavel v listu Galaťanům vypočítává plody Ducha, pak hned po 

lásce jmenuje radost (Gal 5, 22). A své oblíbené obci ve Filipách důrazně radí 

(z vězení): „Bratři moji, radujte se v Pánu! Psát vám stále totéž mně není 

zatěžko a vám to bude oporou. (…) Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, 

radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko“ (Flp 3,1; 4,4 

–5). 

Mohli bychom si tedy říci:  

1. Postav se na nohy, člověče! S odvahou přijmi sebe sama v hranicích sebe i 

svého úkolu! 

2. Vydej se – hledajícím, trpícím, chudým a Bohu, který se z lásky k tobě stal 

chudým a tichým! 



3. Odolávej trendu deprese: raduj se z toho, co ti bylo dáno a uloženo. 

KV 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Schůze MoravskoSchůze MoravskoSchůze MoravskoSchůze Moravsko----slezského bailiviku v Prostějověslezského bailiviku v Prostějověslezského bailiviku v Prostějověslezského bailiviku v Prostějově    

Každý rok touto dobou proběhne schůze Moravsko-slezského balivu. Jde v 

pořadí již o čtvrtou. Tradice byla založena 18. 8. 2009 v Olomouci. Jako 

předešlé dvě se bude konat pod patronátem starosty na prostějovské radnici 

a to dne 24. 3. 2012 v 16. hod. Parkování je dovoleno před budovou. Je 

ovšem nutno mít za předním sklem vozidla zelený kříž. 

MV 

    

    

Platba řádových poplatkůPlatba řádových poplatkůPlatba řádových poplatkůPlatba řádových poplatků    

Vážení bratři a sestry, rok se s rokem sešel a nadešel čas na zaplacení 

poplatků ve výši 2600,- Kč. Od poplatků jsou osvobozeni pouze kněží. 

Členové, kteří se nacházejí v životní nouzi mohou požádat o snížení poplatku 

na 1600,- Kč. Poplatky posílejte na náš řádový účet: 183072858/0300183072858/0300183072858/0300183072858/0300 

 

 

    

 
 


