LS – LAZARIÁNSKÝ SERVIS

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU sv. LAZARA

V roce 2008 náš LS opět spolupracoval s různými organizacemi, zejména pak s oldskauty ze Svazu skautů a skautek v ČR. Činnost
byla velmi rozsáhlá, a tak výčet akcí byl redakčně zkrácen.
Přednášky o LS ve farním klubu františkánů v klášteře P. M. Sněžné v Praze 1; v Ekonomické škole v Saleziánském areálu v pražských
Kobylisích; v Arcibiskupském gymnáziu; ve škole pro seniory v Praze
10; v Praze 2 pro národnostní menšiny vč. zajištění pohoštění; návštěvy čtyř skautských táborů a další menší podobné akce. Součástí těchto akcí byly i články do novin a časopisů o společnosti LORM
s prosbou o finanční pomoc. Ti pomáhají hluchoslepým z nichž část
sice trochu vidí nebo slyší, ale často mají ještě další komplikované vady. (Několik desítek občanů ČR je však zcela hluchoslepých. Pro
vzájemné dorozumění používají tzv. dotykovou řeč.)
Osobní i společné návštěvy nemocných a tělesně postižených, zejména pak členů LS. LS také zajistil zádušní mše v kostele sv. Jindřich v Praze 1 za jejich zemřelého člena.
Finanční pomoc Saleziánské provincii 1 500 Kč. Do umělecké
aukce byly dány i grafiky a ocelorytiny v částce asi 18 000 Kč, které se použijí pro děti podporované PROJEKTEM ŠANCE.
Organizace a příprava benefiční výstavy-aukce z děl prof. Zdeňka Balaše (dar spolubratra Jílka). Jedná se o rámování a paspartování. Výtěžek prodeje bude zejména pro interní potřeby našeho Řádu.
Organizace skautských závodů dovednosti vč. školení první pomoci, a to jako odborky Zeleného kříže, který v současnosti vzniká jako pomocník LS.
Organizace čtyř výletů seniorů do střední části Čech.
Recipročně byli členové LS pozváni na akce jiných organizací.

Hlavní zaměření bylo na akci 30 studní pro Afriku, které postupně již budují augustiniáni ve Východním Kongu. V současné době (tj. koncem ledna 2009) se již vybírá na poslední, tj. na třicátou
studnu. Místní zajistí práci a materiál za 6 100 USD a my 30 100
USD, tj. na jednu studnu přispíváme prakticky částkou 1 000 USD.
Naše nástěnka s fotkami byla postupně ve 20ti pražských kostelích a také na Akademických týdnech vč. naší přednášky. Dále
vyšly články v časopise CSI, Katolickém týdeníku, Světle a byly dvě
relace v Radiu Proglas. Nevyšel však článek otce Juna od sv. Tomáše v Praze 1, který děkoval dárcům a dále informoval o stavu zajištění finančních prostředků a o postupné výstavbě. KT to chápali jako inzerát, za který požadovali příslušnou platbu, a tak se již
nedohodli.
Kromě toho jsme opět podpořili výstavbu hospice „Dům naděje“ v KABUGA ve Východním Kongu (v současnosti celkem 6 550
EUR).
V minulém roce jsme přispěli na studny 17 750 USD; na hospic 2 750 EUR; LPS 25 000 Kč; Společnost sv. Vincence z Pauly
15 000 Kč (společně podporujeme misie s malomocnými); Hospic Štrasburk 5.000 Kč; Hospic sv. Lazara v Plzni 5 000 Kč;
CSI-Křesťanská mezinárodní solidarita 5 000 Kč a Domov sv.
Karla Boromejského v Praze 6 – Řepy 17 460 Kč. Kromě toho
jsme zajišťovaly asi 150 překladů francouzských dopisů sirotků
z Rwandy do češtiny a část naopak. Celkem jsme od drobných dárců získali prostředky, ze kterých jsme v roce 2008 darovali potřebným 72 560 Kč + 17 500 USD + 2 750 EUR.
— Petr Jílek, KCLJ

ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
■ Ve dnech 12.-14. září 2008 se konala
v Manchesteru Generální kapitula Řádu,
na níž byl po abdikaci 48. velmistra našeho Řádu, J.K.V. dona Francisca de
Borbon y Escasany zvolen aklamací nový velmistr. Proti bylo 19 hlasů a 21 se
zdrželo hlasování. Byl vybrán pouze jeden kandidát don Carlos Gereda y Borbon, který je bratrancem bývalého velmistra. Další kandidáti nebyli zveřejněni.
12. září přednesla Generální kapitula
zprávu o činnosti za rok 2007.
13. září 2008 proběhla slavnostní intronizace patriarchou v katedrále Panny

Marie, sv. Serváce a sv. Jiří v Manchesteru. Katedrála byla postavena v roce
1421 a v r. 1847 se stala katedrálou pro
obrovský nárůst populace v důsledku
industrializace. V dopoledních hodinách
se účastníci prošli pěšky historickým
městem s místním kanovníkem. Za ČR
se intronizace v Manchesteru zúčastnili
prof. Dr. Bluma s chotí, Naděžda Asterová a doc. Dr. Zdeněk M. Trefný.
— Naděžda Asterová,
DCLJ, GCMLJ – kancléř
■ Investitura holandského
velkobailiviku v Maastrichtu
Historické městečko Maastricht
v Holandsku bylo dějištěm investitury
holandského velkobailiviku dne 25. října
2008. Investitury se zúčastnilo nezvyklé
množství 160 členů, z nichž 10 účastníků přijelo z českého velkobailiviku. Tři
naši postulanti byli přijati za členy Řádu,
a to: ing. Ondřej Farka, Mgr. Fresser
a mgr. Martin Kadrman. Z naší jurisdikce byli dále přítomni: prof. Dr. Aleš

Bluma s chotí, Naděžda Asterová, Ivan
Medek a dr. František Hynek s chotí.
Dopoledne před investiturou si naši
delegáti prohlédli centrum Maastrichtu.
Invetitura se konala v katedrále sv. Serváce a trvala téměř 3 hodiny. Před investiturou bylo uvítání hostů s malým
občerstvením, po investituře slavnostní
přípitek a gala večeře se skvělým občerstvením. Mnohé jurisdikce přislíbily
účast na naší příští investituře, která se
bude konat v červnu 2009 v Karlových
Varech.
— Naděžda Asterová,
DCLJ, GCMLJ – kancléř
■ Rozloučení
Věra ŠIGUTOVÁ, DCLJ (*1926, ✝2009)
21. února povolal Pán na Věčnost naši
spolusetru, dámu Věru Šigutovou, DCLJ.
Zemřela po dlouhé těžké nemoci v Hospici Štrasburk, navštěvována spolubratřími
a spolusestrami bez rozdílu obedience.
Po celou dobu svého členství v řádu byla
štědrou podporovatelkou všech řádových
aktivit. Ať jí svítí Věčné Světlo.
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