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Dne 9. září 2011 převzali zástupci Českého velkopřevorství Řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského medaili 7. kontingentu Provinčního 
rekonstrukčního týmu Armády ČR. Významné ocenění bylo předáno na 
slavnostním nástupu 7. kontingentu v Chrudimi, na kterém byla tato 
jednotka, složená z vojáků různých útvarů, po skončení své půlroční 
mise v Afgánistánu rozpuštěna.

České velkopřevorství dlouhodobě spolupracuje s českými vojáky 
na zahraničních misích. V minulém roce byla díky jeho finančnímu 
daru zajištěna rekonstrukce chlapecké střední školy v Lógaru, v letoš-
ním roce byla v ČR uskutečněna sbírka autolékárniček. Naši vojáci tak 
mohli materiálem z 15.000 sesbí raných lékárniček vybavit afgánské 
školy, zdravotní středisko a policejní jednotky.

Na slavnostním nástupu v Chrudimi jsme byli jako významný civilní 
spolupracovník Armády České republiky oceněni medailí ISAF, jehož 
mottem je „Pokora – Skromnost – Lidskost“. Další aktivity Českého 
velkopřevorství jsou plánovány pro 8. Kontingent ISAF, jehož půlroční 
mise v afgánské provincii Lógar byla právě zahájena.
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Rytířské ctnosti žen?

Představíme-li si rytíře, rozhodně je to trochu pohádková a 
trochu historická postava na koni, oděná do brnění, cválají-
cí s dřevcem v ruce naproti protivníkovi, urostlá a zmužilá. 
Jenže dávno přede všemi politicky korektními a gendero-
vými nápady byla tu drobná žena, která rytířských ctností 
měla na rozdávání. Dokonce sama založila jediný český řád 
– Řád křižovníků s červenou hvězdou. Ano, řeč je o Anežce 
České, nebo také Anežce Přemyslovně. Když jsme před lety 
mnozí poprvé častěji slýchali její jméno, stal se z ní symbol 
změn v naší zemi. Legenda o tom, že po jejím svatořečení 
bude v Čechách dobře, jako by našla své naplnění. Svatou 
Anežku tak najednou znal každý, byť mnozí pak už jen spí-
še jako obraz na padesátikoruně, bůhvíproč stažené před 
nedávnem z oběhu. 

Anežčin první duchovní vzkaz z těch dob tedy zní: nevěř-
me tomu, že nám všechno musí schválit a dát „ti nahoře“, 
jakési panstvo, vláda, bez nichž bychom byli neschopnými 
a bezmocnými občánky. Anežka z roku 1989 vzkazuje, že 
svobodu a další občanská dobra nám „Ten nahoře“ dává a 
nabízí do té míry, do jaké pro ně chceme něco sami udělat.

Svatá Anežka dnes, kdy si připomínáme její výročí v prů-
běhu celého roku 2011, je přítomna jako světice zakládající 
rytířský řád. Ne proto, abychom měli jediný typicky český 
řád, ale proto, aby inspirována františkánskou spiritualitou 
mohla lépe pečovat o nemocné, chudé a jinak potřebné. 
To je tedy druhý vzkaz Anežky Přemyslovny: byť je někdo 
z rodu královského a může si užívat, měl by se i v bohatství 
umět sklonit k těm, kdo potřebují jeho pomocnou ruku. 

Svatá Anežka ovšem byla i prazvláštní diplomatkou: 
usmiřovala rozvaděné příbuzné, neváhala říkat vládcům 
této země i málo příjemné pravdy. Také dnes, kdy je celá 
země rozkolísaná reformami a krizí, platí třetí vzkaz Anež-
čin: je jedna pevná pravda a to pravda Boží. Jsou hodnoty, 
pro které stojí za to žít a dokonce i zemřít. 

Rytířství Anežčino bylo neokázalé, ale pevné. Její přístup 
k nemocným a chudým je dobrou inspirací i pro Vojenský a 
špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského.

P. Milan Norbert Badal OP, ECLJ
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Ve čtvrtek 13. října 2011 se bailli ČVP 
zúčastnil oslav 10. výročí založení 
jednotky CIMIC, lokalizované v Lipní-
ku nad Bečvou. Tato jednotka má sku-
tečně zvláštní postavení. Jejím mottem 
je heslo „tvořit, ne bořit“ a nezapadá 
do našich představ o běžných vojen-
ských jednotkách. Místy mi připadalo 
– a pan velitel, pplk. Mojmír Jančík, 
se jistě nebude zlobit – že je tvořena 
spíše civilisty, než vojáky. Ale to je jen 
první zdání...

Hlavním úkolem jednotky, která 
si své ostruhy vysloužila na prvních 

misích v Srbsku a Kosovu a která nyní 
zajišťuje naše mise v Afgánistánu, je 
osvětová práce s místním obyvatel-
stvem, samosprávami a vládou. Tito 
vojáci se zabývají mediacemi vznikají-
cích konfliktů, vyjednáváním a vzdělá-
váním místních občanů. Musí si vytvo-
řit nezbytné podmínky pro to, aby byli 
tolerováni a respektováni a svojí čin-
ností tak doplňují čistě vojenskou část 
mise, kterou je zajištění bezpečnosti a 
obrany svěřené provincie.

Velitel je dobře seznámen s naším 
řádem, ví o našich aktivitách, které 

Creare non destruere
Oslavy 10. výročí založení CIMIC

započaly již v r. 2009 finanční podpo-
rou rekonstrukce chlapecké střední 
školy v Lógaru. Padesát tisíc korun, 
které naše velkopřevorství na tento 
projekt věnovalo, má ve skromných 
afgánských podmínkách zcela jinou 
moc, než u nás. Další krok, oceněný 
dokonce medailí 7. kontingentu, je 
zmiňován na jiných místech Reunionu. 
Při zajištění tohoto úkolu jsme si velmi 
dobře vyzkoušeli, jak komunikovat 
prostřednictvím církevních struktur 
a také díky podpoře p. arcibiskupa 
Duky akce „lékárničky“ skončila velmi 
dobře.

V debatě s panem podplukovníkem 
jsme dohadovali další kroky naší spo-
lupráce, která prospívá nejen zlepšo-
vání situace v Afgánistánu, ale přímo 
podporuje bezpečnost našich vojáků 
na misích. Do budoucna se jeví jako 
velmi účinné o těchto aktivitách infor-
movat také věřící v České republice, 
protože i oni se mohou do tohoto pro-
jektu s jasnými výsledky zapojit. 

Zpočátku jsem zmínil zdánlivě ci-
vilní dojem z vojáků této jednotky. Při 
debatách a prohlížení fotografií  
z jednotlivých misí jsem si uvědomil, 
jak hluboce byl tento první dojem 
mylný. Jsou to opravdoví vojáci, kteří 
bojují svým srdcem...

Tolik tedy stručně o činnosti jed-
notky, jejímž symbolem a odznakem  
nejsou zbraně, ale podané ruce.  
Více se můžete dozvědět na 
www.103cp.army.cz
Ondřej Vanke, GCLJ-J
(k tématu viz také 2. a 3. str. obálky)

V polovině října přivítala naše Církev 
nového apoštolského nuncia v ČR. 
Mons. Giuseppe Leanza se narodil  
2. ledna 1943 v italském městě Ce-
sarò. Na kněze byl vysvěcen  
17. července 1966 a inkardinován do 
diecéze Patti. V roce 1970 začal stu-
dovat na Papežské církevní akademii 
v Římě. V roce 1972 získal doktorát z 
kanonického práva a vstoupil do diplo-
matických služeb Svatého stolce. Ná-
sledně působil na nunciaturách v Pa-
raguayi, Ugandě a Spojených státech 

amerických. Od roku 1984 pracoval  
v Sekci pro vztahy se státy na Státním 
sekretariátu papežské kurie. Z rukou 
kardinála Casaroliho přijal 22. 9. 1990 
biskupské svěcení a byl jmenován titu-
lárním arcibiskupem lilibejským.  
3. 9. 1990 se stal apoštolským nunci-
em na Haiti. 4. 6. 1991 byl jmenován 
apoštolským nunciem v Zambii a 
Malawi. 29. 4. 1999 byl ustanoven 
apoštolským nunciem pro Bosnu a 
Hercegovinu a 15. 5. 2002 rovněž pro 
Slovinsko a Makedonii. Od 22. 2. 2003 

pak působil jako apoštolský nuncius 
v Bulharsku a od 22. 2. 2008 v Irsku. 
15. 9. 2011 jej Svatý otec jmenoval 
apoštolským nunciem pro Českou re-
publiku.
Přejeme otci arcibiskupovi mnoho 
zdaru a úspěchů!                          -red-

Nový apoštolský nuncius jmenován

Mí přátelé,
ve své inaugurační řeči v Orléansu jsem oznámil svůj úmysl uskutečnit 
„mezinárodní právní strukturu“ Řádu svatého Lazara Jeruzalémského. 
Účelem této akce je

◆◆ Posílit naši globální pevnost
◆◆ Získat mezinárodní kredit

K dosažení těchto dvou základních cílů se naši právníci a členové 
Konstituční rady ujali úkolu ustavit a zaregistrovat nový „OSLJ International“ 
v kontextu nevládní organizace (n. g. o.). Tento status bude vytvořen podle 
právního rámce Lucemburska – mám v úmyslu toto zařídit do konce roku 
2011.

Věřím, že tato struktura poskytne Řádu lepší pověst mezi organizacemi 
v rámci Organizace spojených národů, vládních ministerstev a obecních 
nebo regionálních úřadů. To bude důležité v našem prosazování řádových 
charitativních aktivit a rozvoji těsnějších vztahů s těmito civilními 
organizacemi.

◆◆ V současnosti jsme registrováni v Maďarsku, Chorvatsku a Černé Hoře.
◆◆  Na žádostech o uznání od OSN se pracuje v České republice a Itálii.
◆◆ Někteří z našich členů pracují v rámci UNIDO (Organizace spojených 

národů pro průmyslový rozvoj).
Očekávám, že tato naše „právní entita“ posílí naše operace v celém světě.
Co se týče uznání Řádu katolickou církví, pustil jsem se do „programu 

akreditace“ Řádu svatého Lazara. Jako členové Řádu svatého Lazara 
potřebujeme větší podporu od biskupů, kardinálů, patriarchů atd. Naším 
hlavním úkolem bude získat uznání od Vatikánu a současně se budeme snažit 
získat takové uznání od ortodoxní, anglikánské, luteránské a protestantské 
církevní komunity. Je velmi důležité podporovat blízké vztahy se všemi 
hlavními církevními komunitami podle našeho ducha ekumenismu. V tomto 
směru je opět důležité zajistit, aby Řád byl důvěryhodným partnerem 
nejvyšších představitelů těchto církevních komunit.

K našemu hlavnímu cíli hledám formální a oficiální uznání:
◆◆ O několika žádostech o získání „Pio Unio“*) se jedná s biskupskou 

konferencí, zejména v České republice.
◆◆ Patronem projektu SUROL (Společnost pro pozvednutí a rehabilitaci 

leprózních pacientů) ve Srí Lance je kardinál Malcolm Ranjith, arcibiskup 
colombský.

◆◆ Pokračují styky našich řádových duchovních s dalšími vysoce 
postavenými preláty.

◆◆ Konkrétní svazky existují s patriarchy v Jeruzalémě.
Pracujeme na tom, aby se v blízké budoucnosti stal naším duchovním 

protektorem vysoce postavený prelát. Ale k dosažení tohoto cíle musíme 
předvést „křesťanské image“ bez poskvrnky. Nemůžeme dovolit, aby  
o pověsti Řádu bylo pochybováno podle veřejného či soukromého chování 
jeho členů. Naše jasná definice „kdo jsme“ je podstatná ke získání uznání od 
katolické církve a ostatních církevních komunit. Nesmí být pochyb o třech 
hlavních posláních: křesťanství, charitě a rytířství.

V současné době se na uvedených cílech pracuje. Je nezbytné, aby byl 
každý člen uvědoměn o mém pevném rozhodnutí toto poslání splnit. Tyto cíle 
mají v mé agendě vysokou prioritu, proto jsem se rozhodl osobně všechny 
aktivity v tomto směru koordinovat spolu s malou komisí, kde jsou J. K. V. 
princ Charles-Philippe d´Orléans, Velký kapitulář J. E. chevalier pplk. Philippe 
Jourdain a Velký sekretář J. E. chevalier Matthew Jackson.

Prosím kontaktujte tuto komisi se všemi informacemi o pracech na 
uvedených cílech ve vaší jurisdikci. Samozřejmě zajistím, abyste byli plně a 
pravidelně  informováni o pokroku aktivit na tomto poli.

Ve jménu Páně, Panny Marie a svatého Lazara
zůstávám váš
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
50. velmistr Řádu svatého Lazara Jeruzalémského

*) Tradičně užíváme tento termín starého 
Kodexu kanonického práva. Dnes se jedná 
o „sdružení křesťanů“.
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 Mgr. Jan Jeřábek, CompLJ

Sv. Louisa 
de Marillac Louisa de Marillac (1591–1660) nikdy nepo-

znala svou matku a přes otcovu citovou 
náklonnost ani pocit bezpečí a lásky rodin-

ného života; její zdraví bylo vždy spíše křehké. 
Jako členka  významné rodiny s vlivem u dvorů 
Marie Medicejské a Ludvíka XIII. získala v krá-
lovském klášteře Poissy vzdělání v humanitních a 
uměleckých oborech, seznámila se s liturgickou 
modlitbou, s duchovní četbou a zodpovědností 
bohatých ve vztahu k chudým. V r. 1606 se uchá-
zela o přijetí k Dcerám utrpení, později se však 
ve sjednaném manželství provdává za Antoina Le 
Gras. Manželství bylo zřejmě šťastné, avšak one-
mocnění a smrt manžela a blíže nespecifikovaná 
„omezení“ syna Michela uvedla Louisu „do temné 
noci duše“, z níž dochází k úlevě teprve o neděli 
seslání Ducha Svatého r. 1623; toho dne prožila 
vnitřní „světlo“, a rukopisný záznam této zku-
šenosti je chápán z hlediska porozumění jejího 
osobního duchovního vývoje a realizaci revoluč-
ního charakteru později vzniklé společnosti Dcer 
lásky jako ústřední. 

Po setkání s Vincencem v r. 1624/1625 se její 
„duchovní bouře“ zklidnila, musela však nicméně 
najít rovnováhu mezi výrazným osobním nadá-
ním a spiritualitou: velmi inteligentní a rozhodná 
žena, intelektuálka s pozoruhodnou organizační 
schopností zakoušela potřebu téměř trvalé pod-
pory v duchovním životě. Přes tělesnou křehkost 
disponovala tato žena zdánlivě neomezenou ener-
gií, byla-li konfrontována s potřebami práce pro 
chudé nebo vznikající kongregace sester. Byl to 
Vincenc, který poskytoval Louise duchovní vede-
ní v údobích jejích poklesů ve vnitřním životě a 
navozoval pocit míru. Obě tyto osobnosti prožily 
své mládí v odlišných podmínkách a jejich životní 
zkušenosti a temperament se výrazně lišily: Loui-
sa vždy přikládala vysokou hodnotu Vincencovu 
vedení, avšak nepřevzala jeho typ spirituality ta-
kovou měrou, aby ho napodobovala. Jak dopisy sv. 
Vincence z let 1626–1633 ukazují, jeho duchovní 
vedení obsahovalo „tichou moudrost“, s níž rea-
goval na vnitřní sebedotazování a analyzování 
světice a podněty k obrácení její pozornosti od 
sebe samé a upření na Ježíše Krista; Louisa se 
tedy postupně učila žít podle pokynů Vincence 
tak, aby byla „spokojena ve svých důvodech pro 
nespokojenost“. 

V r. 1632 začíná světice žít nový život, opouští 
osamělost a cítí se schopna angažovat se v osobní 
charitativní činnosti a přebírat vyšší odpověd-
nost; avšak již v r. 1629 ji Vincenc posílá navštívit 

Společenství v Montmirailu a již tehdy začíná 
čtyřleté údobí intenzívní činnosti ve službě chu-
dým, v níž dochází k uplatnění a růstu jejích 
osobních a duchovních darů. V jejích Duchovních 
záznamech jsou uvedeny detaily návštěv u těchto 
Společenství a lze z nich vyčíst její organizační a 
řídící schopnosti a inteligenci. Louisa se postupně 
stává rovnocennou spolupracovnicí sv. Vincence, 
schopnou realizovat vlastní rozhodnutí, i když na 
Vincence stále spoléhala. Přes probíhající vnitřní 
proměnu byla Louisa ovlivněna svou dobou a Des-
cartovou filosofií a její duchovní cesta byla příliš 
„rozumová“; byl to sv. Vincenc, který jí pomáhal 
k větší spontánnosti a otevřenosti darům Ducha; 
Louisa sama přiznávala, že musela bojovat, aby 
zjednodušila činnost mysli, což, zdá se, se jí daři-
lo teprve koncem života. Před tímto „mystickým 
sjednocením“ se snažila žít vysoce organizovaný 
denní život, v němž nebyl prostor pro spontán-
nost. Nicméně i v té době je rozpětí její spiritua-
lity dobře rozpoznatelné: jejím centrem je Ježíš 
Kristus, Duch Svatý, liturgický rok, Blahoslavená 
Panna, služba chudým, ctnosti chudoby, poko-
ry, mírnosti, radostného ducha, důvěry, vedení 
Prozřetelností, opravdovosti a především lásky. 
S ohledem na „skrupulózní“ přirozenost světice 
se Vincenc obával, že by při nedodržování svých 
pravidel mohla v té době propadnout úzkostem 
a strachu a podporoval ji v tom, aby nerealizo-
vala všechna svá dobrá rozhodnutí a činila vše 
nezbytné pro uchování zdraví; vedl ji, aby konala 
svá cvičení jako trávení „volného času“ a toto 
vedení trvalo natolik, že kdykoliv se Louisa sna-
žila pracovat nad míru, připomínal jí, že již není 
soukromou osobou, avšak někým, na němž závisí 
dobro jiných. V jednom ze svých dopisů jí světec 
naznačuje nutnost  nabytí „klidu srdce“,což zřej-
mě souviselo s její nadměrnou starostlivostí ve 
vztahu k synovi.

Uvolnění vazby na minulost, žití přítomností, 
obnovu životní energie a nacházení Krista trpící-
ho v situaci chudých začíná světice proměňovat 
ve formaci mladých služebnic chudákům; založe-
ní společnosti Dcer lásky v r. 1633 a duchovní a 
odborné vedení sester svěřené Louise je jedním 
z projevů její postupné vnitřní proměny. Forma 
zasvěceného života, započatá Vincencem a Loui-
sou u Dcer a sjednocující kontemplativní a aktivní 
prvky, byla otevřena sestrám zpravidla chudšího 
původu; úzkou spoluprací s Dámami byly překra-
čovány třídní bariéry té doby. Služba Dcer byla 
z hlediska poskytované kvality brzy oceňována a 

Přátelství a spolupráce sv. Vincence a sv. Louisy de Marillac na poli 
charitativního díla je jedním z mnoha charismatických vztahů, který i přes 
odlišné osobnosti znamenal pro chudé a církev výrazný přínos.
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J. Bernal:
Louisa de Marillac s Vincencem z Pauly

byly všude žádány; prvním pří-
kladem byla jejich pomoc prav-
děpodobně nejvlivnější skupině 
Dam v donášce jídla a v poskyto-
vání duchovní úlevy nemocným 
v největší a nejstarší pařížské 
nemocnici Hôtel-Dieu. Poté byly 
sestry brzy povolány převzít úpl-
nou odpovědnost za nemocnice 
v okolí Paříže a v provinciích. 
V r. 1639 doprovází Louisa tři 
první sestry do Angers. Její mi-
mořádné organizační schopnosti 
dokládá Pravidlo pro sestry 
v nemocnici Angers. Tato  ne-
mocnice se stala prototypem 
péče o nemocné, poskytované 
aktivními zbožnými ženami, 
který v mnoha směrech zůstává 
modelem až dodnes; příklad ná-
sledovaly nemocnice v Le Mans, 
Nantes a jinde. Od roku 1636 se 
Louisa začíná zabývat anonym-
ními dětmi, a po r. 1640 vytváří 
první známý program pěstoun-
ské péče. Pomoc trestancům 
určeným na galeje byla další 
oblastí angažovanosti Louisy 
a Dcer, kde nároky na morální 
profil sester byly značné; další 
oblastí jejich činnosti byla péče 
o zraněné ve válkách na bojiš-
tích v Chậlons, Etampes, Calais 
a Metách, při níž některé sestry 
přišly o život. Paříž byla přepl-
něna uprchlíky z vesnic, lékař-
ské týmy v okolí Paříže se sklá-

daly z lékaře a dvou zdravotních 
sester a literatura uvádí, že toto 
úsilí zachránilo 193 vesnic. Na 
práci s dětmi postupně navazo-
vala péče o přestárlé v hospici 
Svatého Jména Ježíšova. Ano-
nymní dar umožnil nákup dvou 
domů, v nichž začíná péče  
o výtvarné řemeslníky, odsou-
zené vzhledem k věku a nee-
xistující penzi nebo sociálnímu 
pojištění k beznaději. Tato práce 
předznamenala moderní terapii 
související s původním zaměst-
náním, umožňující klientům udr-
žet si důstojnost dřívějších dnů 
a pocit užitečnosti. Venkovské 
dívky a jejich výuka byly další 
oblastí péče a květen r. 1641 
předznamenává založení nezá-
vislých základních škol v paříž-
ské arcidiecézi. Klíčem Louisina 
úspěchu byla pružnost v adapta-
ci na konkrétní podmínky a úsilí  
o celostní přístup ke vzdělávání 
včetně duchovního rozměru a 
výuce řemesla (výroba krajek); 
komplexní přístup byl zacílen na 
přípravu k soběstačnosti. Samy 
sestry musely být nejprve zaško-
leny jako učitelky a Louisa jim 
poskytla obsah, metodologii a 
nutnost osobního přístupu: i zde 
spočívá jeden z velkých přínosů 
této světice a Dcer ke vzdělává-
ní žen ve Francii 17. století. 

Rozsah charitativních činnos-

tí sv. Louisy a Dcer byl tedy mi-
mořádný a ve spolupráci  
s Dámami se sestry staly nástro-
jem Prozřetelnosti při pomoci 
ubožákům v domovech, nemoc-
nicích, školách, sirotčincích, 
v zařízeních pro přestárlé a du-
ševně nemocné, na bojištích a 
ve věznicích. Úsilí obou světců a 
žen – motivovaných vizí služby  
v Kristu chudým – je o to pře-
kvapivější, že počet Dcer nikdy 
nebyl vyšší než 200; díky jim byl 
však proměněn charakter křes-
ťanské charity té doby – do 
značné míry v důsledku forma-
ce poskytované jejich spoluza-
kladatelkou a nadřízenou Loui-
sou de Marillac. Portrét této 
světice je tedy také pohledem 
na ženu, jejíž velká duševní a 
tělesná utrpení byla vnitřně 
proměněna a vyústila do služby 
chudým. Dopisy, poznámky, pra-
vidla, reflexe a záznamy z porad 
– avšak především zanechané 
charitativní dílo – zjevují způsob 
myšlení, nadání a schopnosti 
této světice, která ve svém du-
chovním odkazu z r. 1660 zdů-
raznila jednotu společenství a 
srdce a službu chudým nadevše. 

Louisa de Marillac byla svato-
řečena Piem XI. v roce 1934.
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Generální kapitula 
a Investitura 
Českého 
velkopřevorství 
2011

Generální kapitula Českého velkopřevorství 
se konala v prostorách severomoravského 
zámku Bludov. V pátek večer se přítomní 
zúčastnili vigilie v lesním „kostelíku“ Božího 
Těla. Silný duchovní zážitek ze setmělého 
prostoru, osvětleného pouze svícemi, úvaha 
nad osmerem blahoslavenství a obnovení 
křestních a řádových slibů všemi přítomnými, 
nás ovlivnila i do dalšího dne, kdy bylo na 
programu jednání Generální kapituly a 
slavnost přijímání nových členů. 

Ondřej Vanke GCLJ-J
bailli Českého velkopřevorství
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Generální kapitula ČVP v roce 2012 se bude 
konat ve dnech 14. – 16. září v Praze.

   Toto oznámení je veřejným oznámením termínu 
Generální kapituly dle Hlavy V, čl. 22, písm. 5 sta-
nov mezinárodní nevládní organizace Vojenský a 
špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bo-
hemia. Bližší informace budou průběžně a včas 
distribuovány. Původně bylo plánováno uskutečnit 
Generální kapitulu 2012 v Chotěboři. K dodatečné 
změně místa konání (Praha) došlo 22. září 2011 na 
jednání Mezinárodní řádové vlády v Manchesteru. 
Řádová vláda totiž požádala naše velkopřevorství  
o organizaci příštího zasedání v Praze, které se 
bude konat ve shodném termínu. A třetím dobrým 
důvodem je příprava konference, věnované 70. vý-
ročí umučení kanovníka Antonína Bořka-Dohalské-
ho, předválečného člena Českého velkopřevorství.

 Mši sv. a investituře předsedal duchovní pře-
vor velkopřevorství J. E. František Lobkowicz 
O.Praem. Koncelebrovali P. Pavel Porochnavec, 
P. Milan Badal OP a P. Metoděj Hoffmann OT. 
Byli přítomni také dva jáhni, náš postulant Leoš 
Halbrštát a biskupský sekretář Aleš Ligocký. 
Ministranty z řad místních okrojovaných skautů 
řídil cfr. Michal Brich. Investitura byla započa-
ta slavnostním přestupem dvou bývalých členů 

práci a požádali je o další podporu a konzultační 
pomoc.

V závěru prvního bloku jednání Generální ka-
pituly se ujal slova J. E. velmistr. Konstatoval, že 
je ve funkci 10 měsíců a vidí, že ve všech národ-
ních jurisdikcích se vytvořily efektivní, pracovité 
a loajální skupiny. Dokladem toho je také sku-
tečnost, že počet členů Řádu za tu dobu vzrostl 
o čtvrtinu, zčásti nově příchozími postulanty, 
zčásti velkým množstvím členů Maltské obedien-
ce, kteří vyjádřili svoji loajalitu našemu Řádu a 
každým dnem přicházejí nové žádosti o přijetí.

Velmistr dále seznámil přítomné o jednáních 
o převzetí zodpovědnosti nad leprosáriem v Su-
rolu (Srí Lanka) a návratu Řádu k historické tra-
dici péče o nemocné malomocenstvím. 

Zdůraznil, že naším jediným úkolem je pomá-
hat potřebným a nástrojem k tomu je vytváření 
„velké křesťanské rodiny“, tedy růst prostřed-
nictvím angažování opravdových křesťanů. 
Nepotřebujeme halasně vytrubovat „kdo jsme“, 
pracujeme diskrétně a efektivně.

Po přestávce účastníci pracovali na dalších 
úkolech ČVP ve třech sekcích (duchovní, špitál-
ní, ekonomická). V závěru Generální kapituly 
byly podány referáty z jednání v sekcích a dále 
byly projednány různé organizační kroky. Člen-
ský příspěvek na rok 2012 je splatný ve výši 
6.000 Kč do 31. ledna 2012.

Jednání Generální kapituly se zúčastni-
lo celkem 30 osob, hlasovalo celkem 15 
kapitulárů a byly přijaty čtyři plné moci 

k hlasování. Byly předneseny zprávy činovníků 
ČVP (bailli, kancléř, vikář duchovního převora) 
a dále zpráva o hospodaření ČVP v minulém ob-
dobí. 

Během zprávy bailliho bylo vzpomenuto ze-
snulých členů ČVP v minulém období – dne  
7. ledna zesnul o. Miloš Raban, 12. ledna dlou-
holetý bývalý člen, diakon Karel Stádník,  
23. května o. a. Karel Otčenášek a 6. srpna po-
stulant André Vícha. Shromáždění pietně uctilo 
zesnulé minutou ticha.

Generální kapitula přijala všechny přednese-
né zprávy a schválila hospodaření r. 2010.

V průběhu zpráv činovníků byly oznámeny 
dohodnuté a plánované změny ve složení Velké 
rady:

◆◆ chev. Vladimír Stibor KCLJ se po mnohale-
té loajální službě stává emeritním špitálníkem 
ČVP, novým špitálníkem byl jmenován cfr. Mi-
chal Zahálka BLJ,

◆◆ chev. Kamil Kalina KCLJ se po mnoholeté 
loajální službě stává emeritním komturem Praž-
ské komendy, novým velitelem Pražské komendy 
se stává cfr. Stanislav Přibyl BLJ.

Jmenování je v první fázi omezeno na dobu 
jednoho roku. Přítomní a nově jmenovaní činov-
níci poděkovali emeritním činovníkům za jejich 

Maltské obedience ze Slovenska, chev. Dr. Mar-
ka Soboly a chev. Mgr. Daniela Holečka, kteří 
vyslovili svoji loajalitu našemu Řádu, jeho svět-
skému protektoru a našemu velmistrovi. Poté 
byli přijati do hodnosti BLJ naši postulanti Mgr. 
Jakub Holman, Pavel Ondráček DiS, Tomáš Bed-
nář, Mgr. Martin Janda, kpt. Dr. Martin Kuchař 
a prof. Stanislav Miertuš. Do hodnosti SBLJ byl 
povýšen cfr. Ing. Vladimír Haninger.

Zlatý záslužný kříž převzal chev. Ing. Antonín 
Schauer, KCLJ, velitel Severočeské delegace a 
J. E. velmistr. Ten také pasoval nové kapituláry: 
Mgr. Radovana Ocsovaye, Viktora Sušického ze 
Sonnenštejna a Mgr. Ondřeje Heřmana Peška–
Janowského. V hodnosti církevního komtura byl 
přijat P. Milan Norbert Badal OP, do téže vysoké 
hodnosti byl povýšen P. Pavel Porochnavec a do 
hodnosti rytíře komtura chev. MUDr. Vladimír 
Stibor, emeritní špitálník ČVP. Závěrem obřadu 
byl do postulátu přijat pplk. Ing. Petr Blecha a 
jako compagnion Řádu MUDr. Zuzana Zahálková.

Všem přijatým a povýšeným ještě jednou jmé-
nem našeho velmistra a Českého velkopřevor-
ství gratuluji a osobně jim přeji mnoho energie 
v naplňování našeho řádového poslání.

Vřelé poděkování patří také rodině Morn-
stein-Zierotin za vytvoření vřelého rodinného 
prostředí.
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Credem Řádu sv. Lazara 
je křesťanství, charita, 
rytířství. Z těchto poj-

mů potom vycházely hodnoty, 
které provázely celou Gerální 
kapitulu v Bludově: duchovní 
obřady a řádové tradice, hlas 
srdce pro uskutečňování cha-
ritativních projektů a celková 
atmosféra vzájemnosti, kterou 
se nerozpakuji popsat jako ro-
dinnou. Proto tvrdím, že rytíř-
ský řád bychom mohli nazvat 
jako určité soustředění hodnot. 
Současně si však uvědomuji, že 
tato věta může vyvolat skepsi a 
nedůvěru, protože se jedná  
o ty hodnoty, které dnešní spo-
lečnost klade k sobě do proti-
kladu. Tradice jsou považovány 
za něco svazujícího a umělého. 
Tam, kde je tradice v nábo-

ženství, nemůže existovat živá 
víra, pouze konvence. Tam, kde 
je tradice v mezilidských vzta-
zích, nemůže existovat rodina, 
pouze instituce. Tam, kde je 
tradice ve společenské hierar-
chii, nemůže být lidskost, pou-
ze odměřenost...

Proběhnuvší Generální ka-
pitula se však stala důkazem, 
že nic z toho není pravda. Jde 
však pouze o to, aby každá věc 
měla vždy a všude své správné 
místo. Páteční večer, kdy se 
členové poprvé sešli a pozdra-
vili (popř. seznámili) opět po 
uplynulém čase, by bylo možno 
nazvat přípravným. Vigilie  
v poutním kostele Božího Těla 
se nesla v atmosféře ticha, po-
kory a usebranosti. Slyšet bylo 
pouze čtení z Písma svatého, 

rozjímání nad posláním cesty 
křesťanského rytíře, vlastní 
slova opakující křestní slib... 
a ticho. Lze slyšet ticho? V této 
souvislosti si nelze nevzpome-
nout na jednu z homilií zesnulé-
ho kardinála Špidlíka, ve které 
hovořil o překrásné tyrolské 
přírodě – o lesích plných leti-
tých stromů... rozkvetlých lou-
kách, říčkách... a také věcech, 
které sem jaksi nepatřily, ale 
přesto zde byly – hluk moto-
rové pily, rádia, automobilů. 
Rozhlédněme se po našem 
vlastním sousedství, po našich 
farnostech a zamysleme se. 
Možná, že najednou spatříme 
věci, které jsme předtím nevi-
děli. A nalezneme opět schop-
nost rozlišovat, o které jsme 
si třeba mysleli, že ji vlastně 
nepotřebujeme...

Po ukončení vigílie se laza-
riánská rodina odebrala do 
Velkých Losin, kde zasedla ke 
společné večeři. Druhý den, 
po úvodní modlitbě, přišla na 
řadu práce. Po zhodnocení do-
savadní činnosti přišla řada na 
jednání, v jakých projektech 
pokračovat a jakým způsobem. 
Došlo i na slušně vedené výmě-
ny názorů, v duchu toho, že jiné 
myšlenky nejsou nepřátelé.

V kostele sv. Jiří následovala 
mše svatá spojená s řádovou 
investiturou. Duchovní a ce-
remoniální akt, který byl opa-
kem předchozího dne plného 
rozjímání. Zde již nebylo nad 

Řád – soustředění hodnot
Stalo se již nepsaným zvykem, že někteří nově přijímaní členové řádu 
sdělují v Reunionu své dojmy z uskutečněné Generální kapituly. Do-
volte mi prosím, abych i já využil této příležitosti a přispěl několika 
slovy. Rád bych však tento článek směřoval nejen vůči řádovým spo-
lusestrám a spolubratrům, ale i vůči všem ostatním čtenářům Reu-
nionu, zvláště těm, kteří neváhají (zcela správně) pokládat otázky 
takříkajíc „na tělo“. Co je to vlastně takový řád, najmě rytířský a co 
ho kupříkladu odlišuje od ostatních charitativních organizací...? I ti, 
kteří tyto otázky nepoloží nahlas, si je mohou myslet... Snad jim ten-
to příspěvek alespoň napomůže nalézt odpověď. Mgr. Jakub Holman, BLJ
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„Blaze tomu, kdo nic nemá, ne-
stará se kam to schová,“ říká se. 
Mnozí lidé dnes právě tento postoj 
doporučují církvi – nechť je chudá, 
ať se vzdá majetku, o němž jsou 
přesvědčeni, že jej nenabyla ko-
rektním způsobem, ať svou lásku  
k bližnímu ukazuje bez tučných 
kont, lesů, polí a budov. 

Jenže to všechno už přece církev 
léta dělá: v zanedbaných na hlavu 
padajících kostelích a farách zaří-
dila vlastními silami a díky věřícím 
spoustu oprav, vybudovala síť zá-
kladních i středních škol s menšími 
příspěvky od státu, než mají školy 
státní a soukromé, provozuje ne-
mocnice a hospice s láskyplností  
a obětavostí. Praktický důkaz lásky 
byl podán: neposílají snad (a rádi) 
do biskupských gymnázií děti čas-
to lidé mimo církev? Nejde každý 
raději do hospice, kde s ním mohou 

bydlet i jeho nejbližší, než skonat  
v léčebně dlouhodobě nemocných? 
Církev tyhle instituce nevytvořila 
pro své členy, ale pro všechny bez 
rozdílu. 

Pokud dostane část z ukradené-
ho majetku, jistě jej nevěnuje na 
budování luxusních sídel  
v zahraničí, ani na nákup kaviáru  
a šampaňského. Lze se právem do-
mnívat, že tyto prostředky použije 
právě pro další službu bližním. 

Pokud se někdo obává, že i dnes 
jeho daně končí v kapsách kněží, 
hrubě se mýlí. Z odhadnutého roč-
ního zisku ze zabaveného majetku 
plyne do státní pokladny 4– 4,5 
miliardy korun. Církve dostávají  
z rozpočtu pouze jednu a půl mili-
ardy, církev tak dotuje řadu zcela 
necírkevních aktivit přes státní 
rozpočet. 

Při současných jednáních nejde 

o úplnou nápravu křivd či celé ma-
jetkové vyrovnání. Zvláště  
v této ekonomicky kritické době 
jsou církve velkorysé a realistické. 
Nejen ony, ale i řada dalších práv-
ních subjektů nebyla a nebude 
zcela se státem vypořádána. Tak to 
v dějinách chodí. Církve by se prav-
děpodobně obešly i bez tohoto 
vyrovnání, kterému se říká ne zcela 
přesně „restituce“. Je jen otázka, 
jak by dál vypadaly mnohé památ-
ky, co by bylo s kulturou a krajinou 
této země. Schválně: pokukuje-
me-li občas o dovolené závistivě 
po rakouské či německé krajině, 
její čistotě a úpravnosti, zkusme si 
položit otázku, kdo se tam o pole a 
lesy stará.

P. Milan Badal OP

vyšlo v Katolickém týdeníku 
č. 22 / 2011

Co s majetkem?
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čím přemýšlet, pouze přijmout 
odpovědnost. Po homilii J. E. 
biskupa Lobkowicze byli při-
jímáni noví členové, následo-
valo povyšování a pasování 
na rytíře. Novým členům byl 

přes ramena přehozen černý 
řádový plášť se zeleným osmi-
hrotým křížem coby symbol 
bratrství a příslušnosti k jedno-
mu celku – řádu. Křesťanství, 
charita, rytířství. Zastavme 

se ještě jednou u posledních 
dvou pojmů, které by zdánlivě 
mohly splývat v jeden. Charita 
obecně je bezpochyby rytířský 
čin, avšak ne každý, kdo koná 
charitu, se chová jako rytíř. 
Jak praví sv. Pavel v Prvním 
listu Korintským: „A kdybych 
rozdal všecko, co mám, ano, 
kdybych vydal sám sebe k upá-
lení, ale lásku bych neměl, nic 
mi to neprospěje.“ Rytířství je 
záležitostí konkrétní osoby a 
nesouvisí s kvantitativním po-
čtem dobrých činů. Základem 
křesťanského rytířství je os-
mero blahoslavenství – neboli 
také rytířských ctností. Proto 
toto rytířství nemusí být nutně 
spojeno s fyzickým bojem (ten 
může být pouze jedním z jeho 
součástí, v rámci obrany) jako 
je tomu u jiných kultur. Hlavní 
boj vede člověk sám se sebou, 
se svými nedostatky a chyba-
mi. Prostřednictvím těchto 
ctností je rytířství nadčasové 
a usilovat o něj může každý 
člověk. Křesťané se k němu de 
facto zavazují tím, že přijali 
křest a ze své vůle se rozhodli 
následovat Krista. Biřmování 
je pak svátost, která naznačuje 
zralost člověka pro tento boj. 
Rytířství je tedy obecné, avšak 
cesta, která vede ke Kristu, je 
pro každého člověka jiná. Je to 
tím, že každý člověk je speci-
fická osobnost, se specifickým 
osudem a specifickým viděním 
světa... A se specifickým vzta-
hem, který Bůh chová k němu 
a člověk k Bohu. Proto i naše 
modlitba, i když je ve společen-
ství, zůstává individuální. Nic-
méně, různí lidé mohou sdílet 
stejné hodnoty. Dějiny různých 
řádů, řeholních i laických spo-
lečenství, ukazují na široké 
množství těchto společných 
cest. Jednou z nich je i Řád sva-
tého Lazara, se svou prakticky 
tisíciletou historií a tradicemi. 
Řád coby soubor hodnot. Řád 
coby cesta, která vede své čle-
ny ke Kristu.
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pořádalo naše občanské sdru-
žení Společenství Androméda 
již 5. ročník Světového dne 
hospiců. Letošní oslavy byly 
opět zahájeny svatou mší v kos-
tele sv. Bartoloměje ve Velké 
Chmelištné, kterou celebroval 
páter Marek Winiarski. Hudeb-
ní doprovod zajistil 
svým uměleckým 
vystoupením Pě-
vecký soubor Vác-
lav z Čisté a mladí 
hudebníci z Andro-
médy, kteří vystoupili pod ná-
zvem Zeurítia trio.

Vlastní program pak ote-
vřelo vystoupení mažoretek 
Sokola Rakovník. Účinkujícím 
dětem patří obdiv za to, že je 
chladné podzimní počasí neod-
radilo a venku před naším zre-
konstruovaným objektem před-
vedly krásné vystoupení. Pro-
gram pak pokračoval v našem 

společenském sále. Mezi hosty 
jsme přivítali tři zástupkyně 
sociálního odboru MÚ Rakov-
ník, starostu obce Panoší Újezd 
a ředitele a zástupce sponzor-
ských firem jako např. společ-
ností Archadie, Tondach, Čes-
komoravský beton. Návštěvníci 

se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho – čeho jsme dosud dosáhli, 
jaké služby poskytujeme a kam 
směřujeme. Zajímavou prezen-
taci přednesla inženýrka Jaro-
slava Slivoňová, která pracuje 
jako ergoterapeutka v Domově 
seniorů v Novém Strašecí a 
v rámci naší pečovatelské služ-
by uvedla již několik předná-
šek na téma Trénování paměti. 

Ve Velké Chmelištné Návštěvníkům jsme umožnili 
prohlídku našeho objektu a sta-
cionáře pro seniory. 
Za příjemný a přátelský průběh 
oslav patří poděkování sponzo-
rům akce a také pomoci obě-
tavých lidí, kteří nám pomohli 
se samotným zajištěním oslav. 
Starali se o to, aby naši hosté 
měli dostatek občerstvení a pití 
a nic jim nechybělo. Jsme rádi, 

že se 5. ročník 
Světového dne hos-
piců vydařil a lidé 
od nás odcházeli 
spokojení. 

Dovoluji si vás 
tímto pozvat na naši další akci. 
Těšíme se, že se vámi setkáme 
na tradičním adventním kon-
certu, který letos pořádáme v 
pondělí 12. 12. 2011 v Tylově 
divadle v Rakovníku. 

Srdečně Vás zve
Lenka Petříčková, předseda 
Společenství Androméda
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Retro
Poznámka redakce:
Tento materiál obsadil v exilovém 
Reunionu dvě a půl strany. Abychom 
jej dostali do naší dvoustránky, 
museli jsme jej rozstříhat a sestavit 
znovu. Jiným způsobem do materiálu 
zasaženo nebylo.
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Do vaší knihovny

Tamara Griesser-Pečarová
Zita. Poslední císařovna
Mladá fronta, Praha 1994

Od nástupu na trůn po boku svého muže, císaře Karla I. (1916), se stala Zita Rakouská (1892–1989) 
objektem značně kontroverzních názorů. Její politické aktivity na záchranu zanikající c. a k. monar-
chie nacházely nejen obhájce, ale i řadu odpůrců, kteří jí přičítali odpovědnost za rozpad říše. Kdo 
byla tato fascinující osobnost, která po celý svůj dlouhý život usilovala o navrácení práv habsburské 
dynastii? Tuto otázku se pokouší na základě nově dostupného materiálu zodpovědět rakouská histo-
rička Tamara Griesser–Pečarová v Zitině barvitém a bohatě dokumentovaném životopisu.
Zita, poslední císařovna rakouská, královna uherská, česká etc., etc.,… byla nejen poslední žijící 
představitelkou zanikající epochy evropských monarchií, ale zároveň i ženou povýtce „politickou“. 
Narodila se jako princezna bourbonsko-parmská a sňatkem se stala členkou habsburské rodiny, 
především však vždy byla a cítila se Evropankou. Zitiny vlastní „kořeny“ a bolestná historie vlastního 
rodu ji už v raném věku dostatečně přesvědčily o nesmyslnosti nacionalismu a křehkosti moci. Od 
počátku stála pevně po boku svého manžela, arcivévody Karla, budoucího císaře: spolu s ním proces-
tovala celou říši a sdílela nepohodlí odlehlých vojenských posádek. Během světové války jí časté ná-
vštěvy na frontě i u lůžek raněných ukázaly zblízka bídu a utrpení vojáků i obyčejných lidí. Zhroucení 
říše, marné pokusy o restauraci monarchie, nucený exil na Madeiře a manželova předčasná smrt 
– takovýmto krutým životním zkouškám musela čelit „velká dáma v černém“, jejíž odvahu živila víra 
v Boha a pevné přesvědčení o legitimnosti jejích nároků. Celá léta vedla nerovný boj. Zprvu – sama 
s osmi osiřelými dětmi – o holé přežití. Později, za druhé světové války, se zasazovala v USA svým 
vlivem o zajištění budoucnosti Rakouska; o jeho osvobození se navíc osobně zasloužili dva z jejích 
synů. Namísto poděkování obnovila rakouská vláda roku 1945 platnost exilového zákona proti Habs-
burkům. Vlast jí bylo dovoleno spatřit teprve roku 1982 – po více než šedesáti letech. Nesčíslné davy 
jí tehdy připravily triumfální přijetí a vzdaly jí rovněž poslední poctu na grandiózním pohřbu roku 
1989. Daly tím najevo, že císařovnin obřadný, staromódní a počestný svět není zdaleka tak směšný a 
neodvratně zaniklý, jak se dlouhá desetiletí tradovalo.

Miroslav Pavlák, BLJ

Martin Schäfer
Sissi
Mladá fronta, Praha 1993

Schäferova Sissi nabízí čtenáři poutavé vylíčení osudů rakouské císařovny a uherské královny Alžběty 
(1837 – 1898), manželky Františka Josefa I. Na rozdíl od dlouhé řady dosavadních knižních nebo fil-
mových zpracování, které ji idealizují do podoby sladké a romantické Sissi – „klenotu“ habsburského 
domu a miláčka ve všech končinách monarchie, se autor pokouší o objektivnější obraz její složité osob-
nosti. Představuje ji jako jednu z nejvyhlášenějších krásek na evropských trůnech 19. století, ale zá-
roveň i jako ženu, jejíž život byl poznamenán nešťastným manželstvím a mnoha osobními tragédiemi, 
které prohlubovaly její osamělost, podivínství a stále větší pohroužení do vlastního světa. Na jedné 
straně jako vzdělanou a sebevědomou dámu velkého světa, nadanou zbystřenou vnímavostí a citovos-
tí, projevující se  v jejích básních. Na druhé straně jako císařovnu „proti své vůli“, netající se – k vel-
kému pohoršení dvora – svou nechutí k oficialitám a konvencím, neschopnou se přizpůsobit, odmítající 
„vládnout“ a unikající před odpovědností. Tragický a nesmyslný konec jako by korunoval neradostný 
život, plný neklidu, vzpour a úniků. Snad proto se i po stu letech stále vracíme k peripetiím jejího 
hluboce lidského osudu moderní ženy, která se narodila do nesprávné doby a marně usilovala ve svém 
postavení o nezávislost a štěstí.

P. Mgr. Petr Koutecký SJ
* 26. 12. 1960 – † 26. 10. 2011
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že Pán povolal k sobě 
otce Petra Kouteckého, faráře u sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, 
vikáře II. pražského vikariátu, člena řádu Tovaryšstva Ježíšova 
a velkého přítele a příznivce našeho Řádu.
R. I. P.





ISSN 1214-7443

REUNION 
Vydává Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n. g. o.. Vychází šestkrát ročně. 
Adresa redakce: OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, 252 28 Černošice  
Šéfredaktor: Petr J. Řehoř, KCLJ
Grafická úprava a sazba: Daniel Vojtíšek
Produkce a tisk: Černošická investiční, s. r. o. 
 
 
www.oslj.cz 
kontakt: cvp.rslj@seznam.cz

Příspěvky do dalšího čísla Reunionu zasílejte na e-mailovou adresu reunion.cvp@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 16. 12. 2011

V říjnu t. r. vyšla dlouho očekávaná kniha Heleny Soukupové Anežský klášter v Praze. Toto zásadní umělec-
kohistorické dílo vychází k Roku svaté Anežky. Jeho vydání významně finančně podpořilo České velkopřevor-
ství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

Ve svých modlitbách vzpomeňme na naše drahé zemřelé členy a připomeňme si také dvě výročí:
Druhého listopadu uplynulo 55 let od úmrtí 22. královéhradeckého biskupa  Mons. Mořice  
Píchy, našeho řádového člena a preláta. Před dvaceti lety, také v listopadu, zemřel pražský  
světící biskup Mons. Jan Lebeda, nositel cirkevního velkokříže našeho řádu.
-red-
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