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Padesátý velmistr řádu
Jan hr. Dobrzenský 
z Dobrzenicz



Ve Fakultní nemocnici Motol byly umístěny poutače na 
jeden ze dvou řádových DMS projektů „Podpora rozvoje 
Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání III. chirurgické 
kliniky I. lékařské fakulty UK a FN Motol“.
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Karmelský škapulíř

V měsíci červenci, měsíci prázdnin a dovolených si vždy připomínáme 
Pannu Marii Karmelskou.

Když pozorujeme některá vyobrazení, Marie drží v ruce  škapulíř,  
a u toho bych se dnes v mém duchovním slovu chtěl zastavit. Právě škapu-
líř je obrazem svatebního oděvu, božské milosti, kterou se má lidská duše 
neustále odívat. Když papež sv. Jan Pavel II. hovořil k mladým v jedné 
římské farnosti, jejíž patronkou byla právě Panna Maria Karmelská, 
vzpomněl zvláštní pomoc a oporu, jíž se mu uctíváním Panny Marie 
dostalo. „Musím vám říci,“ vyprávěl, „že když jsem byl mladý jako vy, 
pomohla mi. Nedokážu popsat, v jaké míře, ale myslím, že vrchovatě. 
Pomohla mi totiž nalézt milost mému věku vlastní, totiž milost povolání.“ 
A dodal: „Mariino působení zde na zemi, jehož předobraz a počátek je 
na hoře Karmel ve Svaté zemi, se váže k rouchu zvanému škapulíř.  Za 
své mládí jsem tomuto jejímu škapulíři velice vděčný. Je krásné, když 
se matka neustále stará o oděv svých dětí, aby se oblékaly řádně. Když 
však tento oděv sejde, matka se přičiní, aby oděv svých dětí vyspravila. 
Panna Maria Karmelská, Matka svatého škapulíře, k nám hovoří o této 
mateřské starostlivosti, o péči o náš oděv ve smyslu duchovním, abychom 
byli oděni do Boží milosti a s její pomocí udržovali své roucho v čistotě.“ 
Papež narážel na bílý oděv, který nosili katechumeni v dobách prvních 
křesťanů jako symbol posvěcující milosti, kterou křtem získávali. Když 
přítomné vybídnul k tomu, aby si vždy uchovávali čistou duši, dodal:  

„I vy ochotně spolupracujte s dobrou Matkou, jež dbá o váš oděv, zvláště 
pak o oděv milosti, který posvěcuje duše jejích synů a dcer. Oděv, v němž 
jednoho dne zúčastníme svatební hostiny.“

Karmelský škapulíř nám může velmi pomoci, abychom naši Nebeskou 
Matku více milovali, uvědomovali si svoji oddanost vůči ní a počítali s její 
pomocí v nesnázích a pokušeních. Vědomí její blízkosti nám dodá sil. 
Prosme proto Pannu Marii slovy: Recordare, Virgo Mater…ut loquaris 
pro nobis bona. – „Pamatuj, Panno, Matko…když budeš stát před tváří 
Páně, aby ses za nás přimlouvala.“

A to i tehdy, když jsme nebyli stateční, jak Bůh od svých dětí očekává.

Hezké léto!
Váš
R. D. Pavel A. Porochnavec, ECLJ
vikář duchovního převora
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FoTo nA 1. STrAnĚ obÁLkY
Jan hr. dobrzenský z dobrzenicz po 
inauguraci před orléanskou kated-
rálou. Foto Martina Řehořová (Člo-
věk a víra)
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slovo bailliho z velké rady

aktuálněaktuálně

Vstupujeme do druhé poloviny kalendářního roku a přichází doba 
dovolených a prázdnin. Všem členům, přátelům a příznivcům přeji, aby 
během té své dovolené nasbírali mnoho nových sil a řádně si odpočinuli. 
Slušelo by se napsat „řádně si odpočinuli proto, aby po prázdninách 
opět osvěženi na těle i na duchu mohli nastoupit do usilovné práce 
pro Řád“, i když je zde jisté podezření, že od každého se dá očekávat 
pouze to, co odváděl dosud. Ale nechme se třeba příjemně překvapit…

Náš velmistr, Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, oslavil své 70. naroze-
niny nejen v rodinném kruhu, ale též v kruhu své řádové rodiny. Věřím, 
že jste si všichni na něj vzpomněli v gratulaci či modlitbě, zajímavé 
bylo sledovat, kdo se tradičně přidržel umění již téměř zapomenuté-
ho (zaslání klasického dopisu) a kdo „moderně“ poslal pouhý e-mail, 
nebo v nejhorším případě krátkou textovou zprávu ze svého mobilu.  
I z těchto způsobů můžeme pozorovat úctu k tradici a úroveň gra-
tulantů.

Práce velmistra je namáhavá, každých 14 dní je účastníkem něja-
kého setkání našich velkopřevorství kdekoliv po Evropě. Naposledy 
se zúčastnil důležité kapituly Maďarského velkopřevorství, o kterém 
přinášíme podrobnější zprávu v tomto čísle, stejně tak jako o aktivitách 
Belgického a Francouzského velkopřevorství při správě uprchlického 
tábora. To je praktický návod k tomu, jak svým dílem může Řád sv. 
Lazara prakticky přispět k pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou 
a jsou reálně ohrožováni na životě.

S přáním krásných prázdnin
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Z jednání VR dne 4. května 2016
 

 A Dne 25. 4. 2016 se konala tradiční Audience u císaře 
Karla, tradičně s účastí zástupců Pražské komendy (6 osob). 
Biskupského svěcení v Plzni dne 30. 4. se zúčastnili 2 členové.

 A Velká rada projednala Magistrální dekret č. 010216, kterým 
J. E. velmistr rozhodl o tom, že vlastnoručně podepsaná 
Deklarace legitimity bude součástí přihlášek postulantů a 
návrhů na povýšení. Proto byla vypracována anglicko-česká 
verze, která je předkládána postulantům již v tomto roce.

 A Velká rada se dále zabývala způsobem komunikace s členy, 
kteří nezaplatí členský příspěvek a stanovila si postupné 
kroky pro jejich oslovení nebo oslovování v případech, které 
v budoucnu mohou nastat.

 A Pokladna a finanční stav: v současné době je na účtu 574.000 
korun, v 1. Q jsme obdrželi 50.000 Kč darů na publikační 
činnost. Poděkování patří dárcům i zprostředkovateli.

 A Členové VR dále debatovali zevrubně o aktivitách LP a 
činnosti pro Opařany  Členové historické skupiny navštívili 
archiv v Třeboni. Do budoucna by měl být vytvořen portál 
„lazariánská knihovna“, s tímto návrhem VR vřele souhlasí.

 

Z jednání VR dne 1. června 2016

 A Výjezdní zasedání VR a Formační setkání postulantů 
v Chotěboři se uskutečnilo v přátelské a milé atmosféře. 
Poděkování patří zejména J. E. velmistrovi za vytvoření 
krásné atmosféry, dále všem organizátorům a v neposlední 
řadě též účastníkům. Výsledky tzv. SWOT analýzy budou 
dále probírány na jednání VR, poprvé dne 13. 7. 2016

 A Na dar velmistrovi (meč) přispěli podle svých možností 
spolubratři a spolusestry: Blecha, Černý, Franěk, Hladík, 
Holman, Králíková, Kučera, Kuthan, Linzmaier, Martiš, 
Prášek, Randl, Řehoř, Schauer, Sušický, Šíma, Tetourová, 
Vanke, Vavřík, Zahálka a dále byl přijat dar od Slovenské 
komendy. Mnoho námahy při zpracování návrhu a zajištěním 
výroby v Brně měl chev. Zdirad Čech. Všem dárcům patří 
poděkování!

 A Velká rada projednala a přivítala návrhy cfr. Adámka 
ohledně činnosti a lokalizace Jihočeské delegace.

 
Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli

Setkání jihočeské delegace
Červnové, v řadě již třinácté čtení opařanským 
dětem jsme využili i k setkání se členy jiho-
české delegace. Díky milému pohostinství a 
poskytnutému zázemí paní ředitelkou Hodko-
vou jsme probrali možnosti a plány delegace 
a též aktivity jihočeské Lazariánské pomoci. 
Paní Kláře Trojanové-Pollertové (na fotografii 
vpravo s MUDr. Ivou Hodkovou, kancléřem 
chev. Petrem Řehořem a špitálníkem chev. Mi-
chalem Zahálkou), která tentokrát dětem četla, 
jsme stručně prezentovali hlavní cíle řádu a 
poprosili ji o pomoc při získávání dalších před-
čítajících z okruhu jejích uměleckých kolegů.

—PeŘ
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Zleva: koordinátorka projektu „Čtení v Opařanech“ csr. Kamila Malinská, Klára Trojanová-Pollertová, 
ředitelka DPN Iva Hodková, chev. Michal Zahálka, chev. Petr Řehoř, cfr. Jan Adámek a cfr. Aleš Randl
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Jan Adámek

Padesátý velmistr řádu
Jan hr. Dobrzenský 
z Dobrzenicz

Letošního 14. června uplynulo se-
dmdesát let od narození J. E. Jana 
hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, 

padesátého velmistra Řádu sv. Lazara Je-
ruzalémského a čtvrtého velkopřevora 
obnoveného českého velkopřevorství.
Náš nejvyšší řádový představený, ale 
zde zdůrazňuji i skutečný řádový bratr 
a přítel, pochází ze staré české šlechtické 
rodiny zmiňované již ve 14. století a pod-
le c. k. konzervátora Augusta Sedláčka 

„vyznačující se úctyhodnou tradicí, která 
vždy v dobrých i zlých časech při národu 
českém stála“. To děd, otec a další dva 
členové rodu našeho jubilanta stvrdili  
i svými podpisy pod Deklaracemi české 
šlechty na podporu země a národa v le-
tech 1938 a 1939 a svými postoji během 
okupace Čech a Moravy v letech druhé 
světové války. Tyto vazby neztratili ani 
během emigrace, ke které byla rodina 
donucena po roce 1948.

Rytířem zeleného kříže se stal náš jubi-
lant v emigraci již v roce 1976, což zname-
ná, že letos vedle svého životního jubilea 
slaví i čtyřicáté výročí členství v Řádu.

V roce 2004, po náhlém úmrtí Vác-
lava hraběte Bořka-Dohalského a abdi-
kaci Radslava hraběte Kinského, se ujal 
Jan Dobrzenský, jako nový velkopřevor, 
nelehkého úkolu stabilizovat české vel-
kopřevorství a vyřešit náročné problémy 
s tím spojené. Že tuto obtížnou situaci 
úspěšně zvládl a podstatně zvýšil i mezi-
národní prestiž Českého velkopřevorství, 
dokazuje skutečnost, že v roce 2006 byl 
zvolen předsedou řádové vlády. Že v této 
funkci se osvědčil a získal úctu v celém 
Řádu se projevilo, když byl v roce 2010 
zvolen jako první Čech v devět set let 
staré řádové historii velmistrem, hlavou 
celého Řádu. 

Oživil zaniklá a inicioval vznik nových 
velkopřevorství, při čemž nezapomínal na 
své, české velkopřevorství, o které se mohl 
opřít a ze kterého na druhou stranu vy-
tvořil jedno z nejsilnějších v celém Řádu.

Dostalo se mi té cti, že mohu od 
roku 2005 být účasten jednání Velké 
rady a sledovat činnost Jeho Excelence 
při řešení závažných i běžných záleži-
tostí, a vnímat i oceňovat jeho rozvahu, 

takt, rozhodnost, ale v případě potřeby  
i ráznost. Ale nebývala jednání jak Velké 
rady, tak Generálních kapitul a Řádových 
dní jen vážná. Vždyť Jan miluje humor.  
A také pamatuji řadu veselých příhod, 
kdy svou roli sehrála velmistrova fran-
couzská čeština. V prvních letech si ně-
kdy neuvědomoval plně sílu některých 
slov a tak jednou s drnčivým rrr vyslo-
vil krásný citát, který se stal okřídleným 
v tehdejší Velké radě, ale také v naší ro-
dině. Byl zcela v duchu výroků J. J. Karla 
ze Schwarzenbergu, vždyť jsou spřízněni.  

Využívám příležitosti, že mi byl svěřen 
úkol napsat o našem vzácném a milém 
oslavenci pár řádků a za nás všechny mu 
přeji do mnohých dalších let hojnou Boží 
Milost, ze které plynou všechny životní 
radosti, aby si je ještě mnoho let užíval 
v kruhu stále se rozšiřující rodiny.
Vaše Excelence, milý Jene,  
Pokoj a Dobro Tobě.

Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ
senior sboru nositelů kříže Pro Fide et 
Merite

ET PAR MER • ET PAR TERRE 
ET EN PAIX • ET EN GUERRE

Hrabě Dobrzenský s Ferdinandem Menčíkem 
z Menštejna po návratu z exilu u tehdejšího 
místopředsedy federální vlády Jána Čarnogur-
ského, duben 1990

FO
TO

  m
a

r
Ti

n
a

 ř
eh

O
ř

O
vá

 (č
lO

v
ěk

 a
 v

ír
a

) a
 a

r
c

h
iv

 č
v

p



reunion 3/20166 reunion 3/2016 7

Moji drazí přátelé!
Přišli jste v hojném počtu do Chotěboře a strávili jsme 

nádherný rodinný víkend pospolu. Dokonce i duch nepří-
tomných byl přítomen.

Je poučné vidět a setkat se s novými postulanty České-
ho velkopřevorství a vlastně celosvětového Řádu. Kvalitní 
křesťané se vyskytují v těchto dnech zřídka, ale zřejmě to 
pro Chotěboř neplatí.

Setkání na kapitule velkopřevorství mi dalo nejen na-
hlédnout do současné situace, ale také mi dalo naději do 
budoucna. Také zde jsme určili souvislou cestu do budouc-
nosti.

Pravým duchem našich činů stále zůstávají dobročinné 
aktivity. Hledím s důvěrou do budoucnosti, protože vy, 
členové, máte milosrdná srdce, která tuto misi naplní.

Tato milosrdná srdce jsem cítil dokonce i v oněch nád-
herných darech, které jste mi zanechali. Nemuseli jste! Můj 
krátký život mi již přinesl ohromnou radost z toho, že jsem 
mezi vámi.

Mnoho díků všem. Můj vděk nemá hranic. Opravdu, 
moje vděčnost je nesmírná.

Všichni jste vřele vítáni navštívit zase Chotěboř, protože 
naše velká lazariánská rodina má zde své zvláštní místo. 

S upřímnými spolubratrskými přáními zůstávám
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
Velmistr 

chotěboř 27. 5. 2016

chotěboř 21. 5. 2005

orléans 20. 11. 2010
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R
ůznými zprávami o uprchlících před 
válkou a o ekonomických migran-
tech jsme průběžně dostatečně napl-

ňováni a často přesycováni. Závěry Ge-
nerální kapituly konané v r. 2015 v Teplé 
se k této problematice postavily jasně – 
ČVP bude podporovat všechny postupy 
Církve tak, jak stanoví ČBK. Jedná se 
zejména o poskytnutí dočasné pomoci 
matkám s dětmi, skutečně prchajícími 
před reálným válečným nebezpečím 
po dobu, po kterou trvá toto nebezpečí. 
Víme také, že nejúčinnější pomoc je tam, 
kde problémy vznikají, tedy v zemích, 
kde se bojuje (nebo v jejich nejbližším 
sousedství).

Dvě řádová velkopřevorství – Belgie 
a Francie, jejichž členové mají v Sýrii 
osobní kontakty, již v r. 2014 započala 
organizovat konkrétní pomoc. Jako od-
pověď na volání o pomoc východních 
křesťanů, kteří jsou nejstarší křesťanskou 
církví a prchají před teroristy z tzv. Islám-
ského státu a válkou, vytvořilo Belgické 
velkopřevorství Řádu sv. Lazara projekt 
pomoci přímo zřízením uprchlické-
ho tábora při katolickém klášteře Deir 
Maryam al-Adhra (Klášter svaté Panny 
Marie) v Souleymanieh, iráckém Kur-
distánu.

Klášter vede otec Jens Petzold SI, kněz 
švýcarsko-německého původu, člen jezu-
itské komunity vytvořené v Sýrii otcem 
Paolem Dall Oglio, uneseným a pravdě-
podobně popraveném islamisty v roce 
2013. Jeho ostatky nebyly nikdy naleze-
ny. Členové komunity, kteří byli evrop-
ského původu, museli Sýrii opustit. Od  
7. srpna 2014 klášter poskytuje útočiště 
křesťanům z pláně Ninive, kteří prchali 
před Islámským státem. V říjnu 2015 bylo 
v tomto malém klášteře a v jeho kostele 
ubytováno 215 osob ze 45 rodin.

Situace se nezlepšuje a bude trvat ještě 
dlouho, proto otec Jens začal plánovat 
stavbu ubytovacího tábora, který byl 
postaven na pozemku vedle kláštera 
s finanční pomocí vlády iráckého Kur-
distánu a několika evropských firem 
v Kurdistánu. 

Úkolem Belgického a Francouzského 
velkopřevorství je financování denní po-
třeby tábora, který byl pojmenován „Re-
fugee camp Saint Lazarus of Jerusalem“: 
elektřinu, benzín, pitnou vodu, kanaliza-
ci, jídlo, oblečení, lékařskou péči, školní 
výuku. Zejména tu je potřeba dále roz-
víjet, protože kvůli Islámskému státu se 
uprchlíci nebudou moci vrátit do svých 
domovů pravděpodobně ještě několik let. 
Chtějí se tedy integrovat v Kurdistánu a 
musí se naučit kurdštinu. 

Pouze tak přežije tato prastará křes-
ťanská komunita po vyhnání z Iráku, kde 
se vyvíjela více než 2 000 let.

Uprchlický tábor Řádu sv. Lazara

Belgické velkopřevorství ve spoluprá-
ci s řádovou vládou již uvolnilo sumu 
20 000 EUR, které jsou odesílány ve čty-
řech dávkách, od prosince 2015 do červ-
na 2017. Tyto finance jsou samozřejmě 
pro zabezpečení plného chodu tábora 
nedostatečné. Proto je potřeba získat 
další prostředky, aby mohl být financo-
ván provoz v dalších letech. K projektu 
se připojilo také Francouzské velkopře-
vorství a řádová vláda prosí všechny lidi 
dobré vůle, aby táboru v  Souleymanieh 
podle svých sil pomohli!

souleymanieh

Z materiálů Belgického velkopřevorství přeložila Mgr. Zuzana Vankeová, upravil Ondřej Vanke, bailli

Členové Českého velkopře-
vorství darovali velkopřevo-
rovi k narozeninám pasovací 
meč, obraz s erbem rodovým, 
velmistrovským a velkopře-
vorským (viz předchozí stra-
na) a přání „svému Jendovi“  
vyjádřili  dopisem.
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Velmistrovský život je spojen se 
značným množstvím zahra-
ničních cest, návštěv a vizita-

cí a debat a směřování dalšího rozvoje 
národních jurisdikcí. Proto se ve dnech 
10.–12. června 2016 uskutečnila dlouho 
připravovaná návštěva J. E. velmistra 
v Maďarsku, ke které jsem byl jako bail-
li, zodpovědný za rozvoj řádového díla 
v Čechách, na Slovensku a v Polsku, také 
přizván.

Setkání se uskutečnilo v kolébce ma-
ďarského křesťanství a bývalém sídelním 
městě maďarských králů, v Ostřihomi 
(Esztergom). Místní bazilika sv. Štěpána, 
postavená v byzantském slohu v r. 1822, 
je největším chrámem v zemi.

Maďarské velkopřevorství vzniklo 
po r. 1990 obdobným způsobem, jako 
v Čechách. Emigranti, kteří žili před  
r. 1989 v zahraničí, se po návratu an-
gažovali v ustavení nové národní juris-
dikce a zejména tehdejší velkopřevor Dr. 
László Deák, zaměstnanec ministerstva 
zahraničí, vyjednal pro Řád v Maďarsku 

velmi dobré startovní podmínky. Po r. 
2009 maďarští členové pracně hledali 
svoji identitu a v průběhu minulého roku 
byly jejich snahy korunovány zásadním 
rozhodnutím opustit dosavadní organi-
zace, užívající zelený kříž a vrátit se jako 
plně loajální katolické velkopřevorství 
do našeho Řádu. Jednání byla vedena 
zejména s P. Arpádem Stipitzem OFM, 
SChLJ a chev. Tiborem Csádárem KLJ, 
velitelem maďarské jurisdikce. 

Velmistr se setkat v plné shodě s tě-
mito představiteli, doplněnými o Mons. 
ThDr. Endre Gála SChLJ, profesora tam-
ního semináře. Výsledkem jednání byl 
přesný plán dalšího postupu při jednání 
s Církví, získávání nových postulantů a 
charitativní činnost. Ta je zaměřena ze-
jména na redistribuci pomoci Kolpin-
govy nadace z Lichtenštejnska, která je 
poskytována ve formě vybavení do škol 
a nemocnic, ve formě potravin pak v so-
ciálně slabých oblastech. V uplynulých 
deseti letech se tak jednalo o 400 tun 
potravin a materiálu.

Vizitace velmistra 
v Maďarsku

Současné velkopřevorství bylo tvoře-
no sedmi aktivními členy, společně se 
4 postulanty jsme se při vigilii všichni 
setkali v kryptě pod bazilikou sv. Štěpána, 
kde J. E. velmistr položil řádové věnce 
k hrobům dvou významných prelátů 
našeho Řádu, jejichž význam překročil 
běžná církevní měřítka – kard. Józsefa 
Mindszentyho a kard. László Paskaie 
OFM, duchovního protektora Řádu. 
Nedělní investitura pak probíhala 
v krásném nemocničním kostele sv. La-
zara, spravovaném členy Maďarského 
velkopřevorství. Kromě 4 nových členů 
bylo přijato 8 studentů ostřihomského 
církevního gymnázia jako kadeti, EsqLJ.  

Odhlédneme-li od svérázu ostré ma-
ďarské kuchyně a silné pálenky, bylo celé 
setkání vedeno ve velmi milém duchu, se 
zaměřením na další přátelskou spoluprá-
ci národních středoevropských jurisdikcí 
zemí Visegrádské čtyřky.

Ondřej Vanke, GCLJ-J
bailli 
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Velmistr řádu sv. Lazara, Jan Ne-
pomuk Josef hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenicz, opět poskytl své 

sídlo potřebám řádu a s velkorysostí, 
náležející k jeho přirozenosti, jej před 
námi prohlásil domovem pro všechny 
jeho členy.

Setkání začalo nešporami v zámecké 
kapli Nejsvětější Trojice, po nichž násle-
dovala s uvítacím přípitkem procházka po 
rodovém sídle, mile ozvláštněná komen-
táři domácího pána. Po společné večeři 
se přiblížil vrchol večera – blahopřání 
Jeho Excelenci velmistrovi k blížícím se 
sedmdesátým narozeninám a předání 
darů – ceremoniálního meče, vytvořené-
ho ve stylu pozdního 13. století, s hlavicí 
zdobenou znakem řádu a rodovým erbem 
Dobrzenských, provedenými v emailu. 
Čepel je opatřena starým řádovým heslem 
ET PAR MER ET PAR TERRE – ET EN 
PAIX ET EN GUERRE a iniciálami jména, 
titulu a úřadu majitele. Meč byl předán 
společně s pochvou s kompletním zavě-
šením. Zároveň obdržel velmistr malova-
nou heraldickou kompozici, vytvořenou 
naším heroldem, chev. Zdiradem Čechem, 

sestávající z rodového erbu a z osobních 
znaků jakožto velmistra Řádu sv. Lazara 
(vpravo) a velkopřevora Českého vel-
kopřevorství (vlevo).

Následující den byl již pracovní. V jed-
nom ze salonů zámku zasedla Velká rada 
v téměř kompletní sestavě ke strategické-

››sub cruce viridi‹‹
Chotěboř 27.–28. 5. 2016

mu jednání, v jiném souběžně probíha-
la formace postulantů a kandidátů. Její 
první části se ujal J. M. prelát Jiří Hladík 
OCr., SChLJ, probošt litoměřické ka-
pituly, kaplan jurisdikce, který hovořil  
o spiritualitě rytířských řádů a komento-
val pasáže z řehole sv. Augustina. Druhá 

část dopoledního programu byla v režii 
Zdirada J. K. Čecha, jenž svůj výklad 
zaměřil na dějiny řádu a jeho Českého 
velkopřevorství, se zmínkou o řádové 
heraldice a faleristice. K dispozici pří-
tomným byl též novicmistr Milan Čejka, 
SBLJ. Po modlitbě poledních hodinek  
a společném obědě byli přítomní se-
známeni se závěry jednání Velké rady  
a následovalo stručné seznámení postu-
lantů a kandidátů s úkoly a činností řádu. 
Celé setkání bylo završeno Mší svatou 
v zámecké kapli, celebrovanou J. M. Jiřím 
Hladíkem, jehož koncelebranty byli vikář 
duchovního převora řádu P. Pavel Poroch-
navec a P. Marcin Saj, arciděkan v Bílině.

K dobrému prožívání času setkání při-
spívala nejen osobnost hostitelova, nýbrž 
také samotný zámek, který lze považovat 
za vestigium činnosti českých lazariánů. 
Do chotěbořského sídla hrabat Dobrzen-
ských totiž zavítal designovaný první vel-
kopřevor Karel VI. ze Schwarzenbergu 
téměř ihned po svém návratu z Paříže, 
kde v polovině října 1937 navázal prv-
ní kontakty s řádem. Cestou z Francie 
zamířil přímo do Chlumce a 29. října 
již byl v Chotěboři, kde v tu dobu dlel 
na návštěvě francouzský korunní princ. 
Mezi první členy Českého velkopřevor-
ství patřil mladý hrabě František Jindřich 
Dobrzenský z Dobrzenicz (1915–1978); 
ten sice náležel k jiné linii rodu, sídlící 
na Potštejně, možno však předpokládat 
jeho tehdejší přítomnost v Chotěboři při 
příležitosti vzácné návštěvy z Francie  
a tedy i první lazariánské domlouvání. 

Slibně se rozvíjející velkopřevorství 
bylo do značné míry paralyzováno dů-
sledky válečných událostí a pronásledo-
váním některých členů řádu. V nedlou-
hém čase mezi koncem protektorátu  
a komunistickým pučem činnost řádu 
znovu nabrala na intenzitě. Karel VI. zno-
vu navštívil Chotěboř 6. června 1946; mi-
mochodem pouhých osm dnů před naro-
zením našeho velmistra. Dle Karlových 
zápisků se tu tehdy setkal s hrabaty Janem 
(1911–1996); pokud ovšem neměl na mysli 
jeho otce Jana (1870–1947) a Otokarem 
(1871–1952). Brzy nato však byli Dobrzen-
ští ze svého domova vyhnáni zločinnou 
zlovůlí těch, kteří se prohlašovali průkop-
níky spravedlnosti. Za našich časů však 
nad chotěbořským sídlem z milosti Boží 
znovu září zelený kříž.

Mgr. Jan Adámek, postulant
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doporučujeme doporučujeme

Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do 
českých dějin poté, co roku 1660 získali 
třeboňské panství a na počátku 18. století 
v jižních Čechách vybudovali nejrozsáh-
lejší dominium střední Evropy. Pětačty-
řicet studií této knihy se zaměřuje na vý-
zkum schwarzenberského dědictví (od 
kulturní krajiny, přes stavební památky 
až po relikty sociálně-ekonomického sys-
tému), historie významných osobností 
rodu, jejich veřejných aktivit i životního 
stylu od 17. do druhé poloviny 20. století.
Studie jsou plodem širokého spektra 
44 autorů, od terénních památkářů a 
archivářů až po univerzitní profesory 
zejména z českých zemí, ale i Slovenska, 
Maďarska a Bavorska.

Schwarzenbergové byli vždy v centru 
dění a mají na formování našeho novo-
dobého národa v politické, hospodářské 

K sedmistému výročí narození římského 
císaře a českého krále Karla IV. vydalo 
nakladatelství Karolinum v rámci své 
edice Praha publikaci „Praha Karla IV.“ 
historika umění, profesora Jana Royta. 
Jednotlivé svazky edice chtějí výstiž-
ným a zasvěceným způsobem přiblížit 
tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými 
a duchovními proměnami a napomáhat 
tak k šíření povědomí o české kultuře a 
vzdělanosti.

Roytova kniha je zasvěcena, jak doklá-
dá její název, Praze jako hlavnímu městu 
zemí Koruny české v období vrcholící 
gotické kultury a umění na pozadí his-

V osobě Karla IV. stanul na českém i říš-
ském trůnu panovník, jenž si byl plně 
vědom své osudové úlohy. Byl osobností 
výjimečného duchovního rozměru. Jeho 
duchovní kreativita a vizionářství byly 
provázeny věcnou střízlivostí a praktic-
kým rozmyslem. Díky vzácnému spojení 
těchto vlastností byl schopen přeměňo-
vat vize v činy. I proto mu patří nanej-
výš čestné místo nejen v dějinách České 
koruny, ale i v historii Svaté říše římské 
a celé Evropy.

Výpravná monografie o aristokratic-
kých sídlech v českých zemích – velko-
lepé rezidence předních aristokratických 
rodů i menší a nenáročné zámky vysta-
věné nebo přestavěné v letech 1780–1914. 
První část knihy zahrnuje sídla, jejichž 
podobu ovlivnil klasicismus. Setkáme se 
u nich s ohlasem francouzských stylů či 
anglického klasicismu, ale i s odezvou 
architektury Berlína či Drážďan a samo-
zřejmě s výraznými vazbami na vídeň-
skou metropoli a její kulturu. K nejo-
sobitějším počinům se v tomto období 
řadí chotkovský zámek Kačina a velko-
lepá stavební činnost Liechtensteinů ve 

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii.
Editoři Zdeněk Bezecný, Martin Gaži a Martin C. Putna 

Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel
Jiří Kuthan, Jan Royt

Praha Karla IV.
 Jan Royt

Aristokratická sídla v českých zemích 1780–1914
Jiří Kuthan

i kulturní oblasti obrovský podíl. V době 
nejhorších pohrom 20. století pak vždy 
obstáli se ctí. O tom nás mohou přesvěd-
čit také tři deklarace české šlechty z let 
1938 a 1939, které prokazují jednoznač-
né přihlášení k českému národu a jsou 
důkazem mimořádné osobní statečnosti 
jejich signatářů.Kniha obsahuje 280 čer-
nobílých a 100 barevných ilustrací. 

Druhé vydání obsahuje nově komplet-
ní rodokmen Schwarzenbergů v Čechách 
a tři deklarace české šlechty z let 1938 a 
1939 v plném znění.

Nakladatelství Halama, Č. Budějovice, 
ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, územním odborným pracoviš-
těm v Českých Budějovicích, 2. vydání, 
2013

Tato kniha si neklade za cíl podat ži-
votopis Karla IV., příčiny, sled a důsledky 
událostí. Středem jejího zájmu jsou umě-
lecká díla, ať už jde o stavby, malby, so-
chy či práce uměleckých řemesel, hlavně 
zlatnictví, a to zejména ta, která nějakým 
způsobem souvisí s osobností císaře Kar-
la IV., jenž nepochybně jako stavebník 
a objednavatel uměleckých děl patřil  
k největším v dějinách evropského stře-

dověku. Autoři vycházejí z přesvědčení, 
že tyto památky nejsou jen „ilustrující-
mi“ doklady doby, ale že mají schopnost  
o ní vypovídat, byť i jiným způsobem 
než psané slovo dobových kronik a listin.  
A nejen o době Karlova života, ale i o jeho 
osobnosti, ambicích a záměrech.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 
2016

valticko-lednické doméně, jež svým vý-
znamem přesáhly hranice českých zemí.

Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

Texty na této dvojstraně jsou naklada-
telské anotace.

—red

torických souvislostí za vlády Karla IV. 
(1346–1378). Praha se navíc po Karlově 
císařské korunovaci v roce 1355 stala  
i hlavním centrem samotné Svaté říše 
římské a zároveň vyhledávaným cílem 
četných stavitelů, umělců, řemeslníků, 
studentů a hostů z různých končin teh-
dejší Evropy.

Karel IV. z rodu Lucemburků přeměnil 
město k obrazu svému. Dodnes můžeme 
obdivovat některé památky z jeho doby, 
které vtiskly městu jeho neodmyslitelnou 
podobu (Svatovítská katedrála, Kamen-
ný (Karlův) most, Nové Město pražské). 
Řada z nich se stala významnou součástí 
Karlovy panovnické ideologie a propa-
gandy. I díky těmto památkám vnímáme 
Karla IV. jako výjimečného panovníka, 
významného mecenáše a zakladatele.

Publikace stejně jako předešlé svazky 
edice Praha je rozdělena do dvou hlav-
ních částí. První nazvaná „Praha Karla 
IV.“ je zasvěceným souhrnným výkla-
dem tématu, v němž se autor věnuje 
nejen Praze, ale i životu, vládě a době 
Karla IV. Stať je doplněna bohatým ob-
razovým doprovodem (fotografie, mapy) 
a popisky k jednotlivým reprodukcím 
jsou vhodným doplněním a zároveň roz-
šířením hlavního textu. Druhou částí je 
samotný „průvodce městem“, tvořený 

souborem fotografií dochovaných pamá-
tek. Ke každé památce je přidán stručný a 
hlavně zasvěcený komentář. V průvodci 
Prahou najdeme celkem čtyřicet položek, 
které „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vy-
dal v jejich stopách. Největší pozornost 
je věnována Svatovítské katedrále (cel-
kově jedenáct položek) a samostatným 

„heslem“ je i Svatovítský poklad, jehož 
reprezentativní část si může každý pro-
hlédnout v rámci stálé expozice v kapli 
sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu.

Fotografiemi jsou zpřístupněny i ty 
části katedrály, kam se běžný návštěv-
ník nedostane (kupř. vnitřní triforium). 
Významným Karlovým počinem bylo  
i založení Nového Města pražského, na 
jehož území se až do současnosti docho-
valo docela velké množství zajímavých, 
hlavně sakrálních staveb. Jako „bonus“ je 
do knihy zařazena ještě kratičká kapitola 

„Fyzická a duchovní tvář Karla IV.“, která 
by si však určitě zasloužila rozšíření.

Nakladatelství Univerzity Karlovy Ka-
rolinum, 2016
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zprávy z komend
Jour fixe Pražské komendy

Členové Pražské komedy zaháji-
li jour fixe dne 15. 6. 2016 účastí na 
slavnostní mši ke svátku svatého Víta  
v pražské katedrále. Po mši uctili pa-
mátku umučeného kanovníka Antoní-
na Bořka-Dohalského a všech dalších 
spolubratrů perzekvovaných oběma to-
talitními režimy u pamětní desky v boční 
Thunovské kapli, tak jak je zvykem při 
každé společné návštěvě katedrály.
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P O D P O Ř T E
D Ě TS KO U  P S YC H I AT R I C KO U
N E M O C N I C I  V  O PA Ř A N E C H

DPN Opařany je největší specializovanou 
nemocnicí svého druhu v ČR. Prosíme, po-
mozte rozšířit možnosti léčby pro dětské 
psychiatrické pacienty: zašlete dárcovskou 
SMS ze svého mobilního telefonu

Jednorázová podpora:

Podpora po 12 měsíců:

Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraLAZARUS
Cena DMS: 30 Kč

Telefonní číslo: 87 777
Heslo: DMSmezeraROKmezeraLAZARUS
Cena DMS: 30 Kč/měsíc

Projekt
Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského
www.oslj.cz
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Neznámý autor: medailonek Panny Marie Karmelské (cca. 1830–1850). Brooklyn Museum.
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