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ROČNÍK XXVII

,,CHRISTIANITY - CHARITY - CHIVALRY“

JKV CHARLES-PHILIPPE D'ORLÉANS 49. VELMISTR ¤ÁDU,
BYL INSTALOVÁN 12. ZÁ¤Í 2004 J.EM. KARDINÁLEM LASZLO PASKAIEM
V KATEDRÁLE SV. K¤ÍÎE V ORLÉANS.

Vojensk˘ a ‰pitální ¤ád
sv. Lazara Jeruzalémského
FORMÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ
ã. 04 / 08 /13
Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara
Ve shodû s pravidly Vojenského a ‰pitálního ¤ádu sv. Lazara Jeruzalémského,
v podﬁízení Stanovám ¤ádu a potvrzeno rozhodnutím
¤ádové Vlády tímto formálnû vyhla‰ujeme:

DÒLEÎITOST JEDNOTY
V návaznosti na ne‰Èastné setkání v Torontu byla vynaloÏena ve‰kerá snaha k zavedení souladu mezi v‰emi ãleny ¤ádu,
zvlá‰tû mezi dvû vzne‰ení vûtve na‰eho ¤ádu – PaﬁíÏskou a Maltskou obedienci.
Jsem ‰Èastn˘, Ïe následující detailní diskuse mezi pﬁedstaviteli obou obediencí vyústily ve formální prohlá‰ení
o Sjednocení ¤ádu, které bylo pﬁijato a podepsáno.
Prosím informujte va‰e ãleny, Ïe jsme nyní zavázáni k jednotû pod jedin˘m praporem sv. Lazara. Îádáme v‰echny, kteﬁí
stále je‰tû podporují vévodu ze Sevilly aby nestáli v cestû tak v˘znamn˘m krokÛm, zaji‰Èujícím mír v ¤ádu.
V‰ichni ãlenové jsou Ïádáni zajistit, aby se duch tohoto prohlá‰ení odráÏel v jejich skutcích, aby dávali stejnou úctu,
respekt a uznání v‰em a kaÏdému bratru a sestﬁe sv. Lazara.
V návaznosti na podpis formálního prohlá‰ení nyní Ïádáme pﬁedstavitele (národních) delegací, aby" pouãili své ãleny, Ïe kaÏd˘ musí pﬁijmout nov˘ duch spolupráce a dobré vÛle ke v‰em ãlenÛm Maltské
obedience,
" v‰echny neshody byly neprodlenû ukonãeny v zájmu budoucnosti ¤ádu a pro vznik obecného respektu
a dÛvûry,
" v‰ichni ãlenové ¤ádu jednali rytíﬁsky jeden k druhému, protoÏe je to jejich povinnost jako rytíﬁÛ a dam.

Pﬁedseda ﬁádové vlády
J.E. John Kerry Keane

Generální sekretáﬁ
J.E. hr. Philippe Piccapietra

KONVENCE O DOHODù A SJEDNOCENÍ
V návaznosti na podepsání Formální deklarace o jednotû mohu s radostí ohlásit, Ïe nyní byla dojednána a podepsána
podrobná dohoda mezi PaﬁíÏskou a Maltskou obediencí, oznaãená jako KONVENCE.
Je pﬁedkládána formou prohlá‰ení, které zdÛrazÀuje potﬁebnost charitativní práce a podpory kﬁesÈanské víry.
Zvlá‰tû dÛleÏit˘ je odstavec ã. 3. Uvádí, Ïe obû (obedience) PaﬁíÏská a Maltská „pevnû zastávají názor, Ïe jednota obou
vûtví (¤ádu) je vyÏadována historií, vírou a spoleãn˘m posláním a Ïe bude upevÀovat mezinárodní postavení ¤ádu".
Dále zdÛrazÀuje, Ïe aby na‰e práce v práci pro chudé, nemocné a potﬁebné byla mezinárodnû úãinná, tak by mûla b˘t
provádûna spoleãnû, bok po boku, jako spoleãn˘ úkol, pﬁi samostatné správû tak dlouho, dokud to bude nezbytné.
Îádáme kaÏdého, aby se pﬁipojil ke v‰em ãlenÛm k této dohodû a Konvenci, aby vzne‰ená práce na‰eho ¤ádu mohla b˘t
naplÀována v míru, s respektem a bratrské lásce.

Pﬁedseda ﬁádové vlády
J.E. John Kerry Keane

Generální sekretáﬁ
J.E. hr. Philippe Piccapietra
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FORMÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ
o sjednocení
Vojenského a ‰pitálního ¤ádu
sv. Lazara Jeruzalémského
Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara:
S velkou radostí, dne 15. ãervna L.P. 2004, formálnû deklarujeme a ovûﬁujeme, Ïe Maltská obedience a PaﬁíÏská obedience Vojenského a ‰pitálního ¤ádu sv. Lazara Jeruzalémského jsou nyní urãeny k jednotû pod jedin˘m prav˘m praporem
sv. Lazara a Ïe od tohoto dne nadále budeme pracovat spoleãnû na na‰em velkolepém poslání k prospûchu v‰ech
a ve vzne‰ené a historické tradici na‰eho milovaného ¤ádu.
Îádáme v‰echny pﬁedstavené a ãleny ¤ádu, aby se ﬁídili tímto prohlá‰ením a zajistili, aby duch tohoto prohlá‰ení
byl obsaÏen ve v‰ech jejich ãinech, dávající rovnocenn˘ respekt, úctu a potvrzení v‰em a kaÏdému bratru a sestﬁe
sv. Lazara – Ïe v‰ichni mohou b˘t sjednoceni.
Ut unum sint
Atavis et armis
Podepsáno jménem ãlenÛ:
Vojensk˘ a ‰pitální ¤ád
sv. Lazara Jeruzalémského

Vojensk˘ a ‰pitální ¤ád
sv. Lazara Jeruzalémského
Maltská obedience
úﬁad Velkého Kancléﬁe
c/o 46 Timber Harf
Marsa HMR 12
Malta G.C

PaﬁíÏská obedience
Generální sekretariát
zámek RŒtteln
5466 Kaiserstuhl (AG)
·v˘carsko

Reginald Saviour Attard, GCLJ
John Kerry Keane, GCLJ
Friedrich Schuberth, PhD., GCLJ
Hr. Philippe Piccapietra, KCLJ

JEDNÁNÍ GENERÁLNÍ KAPITULY A VOLBY VELMISTRA.
Ve dnech 9.-12. záﬁí 2004 se uskuteãnilo jednání ¤ádové vlády a Generální kapitula OSLJ v Blois.
¤ádová vláda dne 10. záﬁí 2004:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

odsouhlasila ãinnost generálního sekretáﬁe hr. Philippe Piccapietry a pﬁedsedy ¤ádové vlády John Kerry
Keana za období od kvûtna 2004,
podûkovala v‰em jednotlivcÛm a národním jurisdikcím za práci pro ¤ád v posledním období,
pietní chvílí a modlitbou vzpomnûla zesnulého hr. Václava Boﬁka-Dohalského,
pﬁijala stanovy organizace „OSLJ International", po letech první, úãelovû vzniklé organizace, právnû za‰tiÈující
ãinnost ¤ádu jako mezinárodní charitativní instituce, sídlící ve ·v˘carsku. (âVP se stalo ãlenem této organizace)
povûﬁila chev. Bernarda Bartona koordinací pﬁípravy vzorov˘ch stanov OSLJ,
zmûnila pravidlo, urãující, Ïe Stanovy OSLJ mÛÏe zmûnit ¤ádová vláda nadpoloviãním poãtem hlasÛ
ve prospûch 2/3 hlasování,
stanovila, Ïe velmistra nemusí instalovat patriarcha, ale jak˘koliv vysok˘ pﬁedstavitel církve, bude-li souhlasit,
poÏádala pﬁítomného J.Em. kardinála Laszlo Paskaie o inauguraci nového velmistra (bude-li zvolen),
aplaudovala informaci âVP, Ïe jsme pro slavnostní inauguraci a investituru pﬁivezli meã s ostatky sv. Lazara,
podûkovala âVP za vyraÏení vzpomínkov˘ch medailí na volbu velmistra,
povûﬁila chev. Eckharda Stegenwallnera ﬁízením procesu voleb za pﬁítomnosti auditorÛ spoleãnosti Ernest &
Young. Bylo konstatováno, Ïe v ¤ádu je 541 oprávnûn˘ch voliãÛ a bylo pﬁijato 410 platn˘ch pln˘ch mocí
pro volbu velmistra. Hlasy pﬁítomn˘ch kapitulárÛ budou spoãteny bûhem vlastní volby.
vzala na vûdomí informaci, Ïe místní soud v Kalifornii zaregistroval ochrannou známkou název a znak ¤ádu
pro VP USA a konstatovala, Ïe tato informace není pro nás dÛleÏitá,
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Ve sv˘ch projevech ná‰ nov˘ velmistr nûkolikrát zdÛraznil
své krédo a v˘zvu pro v‰echny ãleny ¤ádu: „Christianity Charity – Chivalry", „kﬁesÈanství – charita – rytíﬁství", které
by se mûlo prolínat v‰emi na‰imi skutky.

doporuãila vypsání mimoﬁádného pﬁíspûvku
pro ¤ád za roky 2004 a 2005 dle moÏností
jednotliv˘ch národních jurisdikcí,
projednala návrh na konání Mezinárodního
reunionu 2006 ve Vídni,
pﬁijala návrh âVP na konání vzpomínkov˘ch
bohosluÏeb na památku císaﬁe Karla I. Habsburského pﬁi pﬁíleÏitosti jeho blahoﬁeãení a jeho
povaÏování za rytíﬁsk˘ vzor pro ãleny ¤ádu,
jak bylo pﬁijato v r. 1974,
souhlasila, aby VP Rakousko uskuteãnilo v záﬁí
2005 v Mariazell setkání v‰ech velkopﬁevorství,
spadajících do zemí b˘v. Rakousko-Uherska ,
vyzvala v‰echny národní jurisdikce k pﬁátelské
spolupráci s Maltskou obediencí v jejich zemích.

Závûrem zb˘vá podûkovat v‰em ãlenÛm âVP za podporu
a modlitby za zdar na‰eho jednání, ãlenÛm ãeského
kontingentu (spolubratﬁi ·tván, Trefn˘, Beránek, ¤ehoﬁ,
Kavinek a Vanke) za dÛstojnou reprezentaci âeského
velkopﬁevorství a na‰im 36 kapitulárÛm, kteﬁí zaslali svojí
plnou moc za podíl na volbû na‰eho velmistra.
Ondﬁej Vanke, KCLJ
kancléﬁ âVP

Dne 11. záﬁí 2004 byl na Generální kapitule OSLJ v Blois
právoplatnû zvolen princ Charles-Philippe d’Orléans 49.
velmistrem ¤ádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Ke 410 pln˘m mocem byly pﬁidány hlasy 76 pﬁítomn˘ch kapitulárÛ. Volba „pro" se uskuteãnila pomûrem 486
hlasÛ z 541 oprávnûn˘ch voliãÛ, nikdo nebyl proti. Princ
Charles-Philippe v˘sledek volby pﬁijal.

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VELKÉ RADY âVP
Dne 18. 9. se po vzpomínkové bohosluÏbû za zesnulého
spolubratra Václava hr. Boﬁla-Dohalského konalo jednání
Velké rady âVP. Jednání zahájil velkopﬁevor J.E. Radslav
hr. Kinsk˘. Sdûlil, Ïe jeho rozhodnutí rezignovat na funkci
velkopﬁevora (písemnû dne 17. ãervna 2003) zÛstává v platnosti, ale vzhledem k úmrtí Václava hr. Boﬁka-Dohalského
bylo odloÏeno. ZároveÀ znovu doporuãil jako svého
budoucího nástupce pﬁítomného hr. Franti‰ka Kinského.

Generální kapitula zároveÀ vyslechla a pﬁijala prezentace
v‰ech pﬁítomn˘ch národních jurisdikcí, vãetnû prezentace
âVP, která byla pﬁijata v˘razn˘m potleskem. âVP pﬁi této
pﬁíleÏitosti kromû vlastních charitativních aktivit navrhlo
¤ádu:
" tisk a vyplÀování ﬁádov˘ch dekretÛ,
" raÏbu pamûtních medailí,
" zorganizování zasedání ¤ádové vlády,
pﬁíp. jin˘ch setkání.

Dal‰í jednání bylo vûnováno tématÛm:
1. Generální kapitula OSLJ v Blois
2. Organizaãní záleÏitosti âVP
a) Severoãeská delegace - vzhledem k tomu, Ïe v ¤ádu
vznikla silná skupina ãlenÛ, bydlících na misijním území
Severních âech, rozhodl velkopﬁevor na návrh kancléﬁe
zﬁídit samostatnou Severoãeskou delegaci âVP. Do jejího
ãela jmenoval chev. M. ·antina. Podrobnosti o ãinnosti
a správû budou projednány ve dnech 26. - 27. 11. 2004.

TéhoÏ dne veãer se konala vigílie pro novû pﬁijímané ãleny
¤ádu a pro povy‰ované. Na vstup do ¤ádu se pﬁipravovali
tﬁi familiáﬁi ¤ádu nûmeck˘ch rytíﬁÛ a jeden ãlen Maltézsk˘ch
rytíﬁÛ. Pﬁípravu na pasování na KLJ absolvoval cfr. Jan ·tván
a pov˘‰ení na KCLJ chev. Ondﬁej Vanke. Vigílie byla inspirujícím aktem, jeÏ chceme navrhnout âVP k pﬁevzetí.

b) Kapitula âVP - byl projednán a pﬁijat návrh programu
Kapituly (27. 11. 2004 v Litomûﬁicích). Na této kapitule
poprvé vûnujeme ãást jednání práci ve skupinách (organizaãní, duchovní a charitativní). Vûﬁíme, Ïe se v‰ichni
zúãastnûní aktivnû zapojí.

JKV Charles-Philippe d'Orléans byl instalován 12. záﬁí 2004
J.Em. kardinálem Laszlo Paskaiem v katedrále Sv. KﬁíÏe
v Orléans jako 49. velmistr ¤ádu sv. Lazara Jerualémského.
Jeho str˘c, JKV Henri III., hrabû paﬁíÏsk˘ a vévoda francouzsk˘ pﬁi této pﬁíleÏitosti znovu vzal ¤ád pod patronát následovníkÛ francouzské koruny z rodu Orléans a vydal
souhlas k inauguraci nového vemistra. Za zvukÛ zvonu
sv. Lazara pak byl velmistr slavnostnû ustaven do funkce
a pﬁijal nûkolik nov˘ch ãlenÛ, pasoval a pov˘‰il stávající ãleny
OSLJ.
V‰ech jednání se zúãastnila delegace spolubratﬁí Maltské
obedience vedená Generálním sekretáﬁem chev. Prof.
Schubertem. Pﬁítomn˘ byl otec na‰eho velmistra JKV
Michel, vévoda z Orléans a také princ Eremias SahleSelassie d’Éthiopie. Byla pﬁítomna âT, která v souãasné
dobû natáãí dokumentární poﬁad o ¤ádu.

c) ãlenské poplatky, neaktivní ãlenové - VR projednala
nutnost zv˘‰ení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ tak, aby bylo bez
problémÛ moÏno platit oãekávan˘ odvod 65 EUR
za kaÏdého ãlena vã. duchovních do mezinárodní pokladny.
VR souhlasí s pﬁibliÏnou v˘‰í roãních pﬁíspûvkÛ
cca 3.500 CZK.
d) personální záleÏitosti âVP - velkopﬁevor vystavil dekrety a ustavil do funkcí následující ãinovníky âVP:
1/2004 Doc. Zdenûk Susa pﬁedseda duchovní rady
(koordinace DR i po plánovaném pﬁevzetí úﬁadu pﬁevora
âVP o.b. Lobkowiczem v lednu 2005)
2/2003 chev. Miroslav ·antin velitel Severoãeské delegace
3/2004 Mgr. Jan ·tván
vicekancléﬁ
4/2004 csr. Ivana Hejãová
almuÏník
5/2004 Mgr. Ondﬁej Vanke
kancléﬁ
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FOTOGALERIE
JEDNÁNÍ GENERÁLNÍ KAPITULY A VOLBY VELMISTRA
2
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4
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1. Na‰i pravoslavní duchovní
2. Generální sekretáﬁ hr. Philippe Piccapietra s protokolem
o volbû, v pozadí JKV princ Charles-Philippe d’ Orléans,
49. velmistr OSLJ
3. Momentka z inaugurace velmistra v katedrále Sv. KﬁíÏe
4. Velmistr poprvé ve svém úﬁadû pﬁijal, pasoval a pov˘‰il
ãleny ¤ádu. K aktu pasování zapÛjãilo âVP ostatkov˘
meã. Na snímku je velmistrem pasován na rytíﬁe
cfr. Jan ·tván, asistuje Generální mar‰ál chev. Herpers.
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5. JKV. Henri, hrabû paﬁíÏsk˘, str˘c na‰eho velmistra
7. Pﬁestávka v jednání ﬁádové vlády – pﬁedseda ﬁádové
vlády John Kerry Keane a holandsk˘ velkopﬁevor Prof.
Jacob Hendrik Kraaijenhagen
6. Pamûtní medaile Reunionu v Blois, vyrobená âesk˘m
velkopﬁevorstvím
8. Po volbû následovaly za pﬁítomnosti J.Em. kardinála
Lászla Paskaie podpisy protokolu o volbû v‰emi pﬁedstaviteli národních jurisdikcí a v závûru auditorem Ernest&Young
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3. Charitativní ãinnost âVP
Byl podán souhrnn˘ pﬁehled o charitativních projektech âVP,
OS Hospic ·trasburk a LPS. Podrobnû bude projednáván
ve tﬁetí pracovní skupinû na Kapitule. V˘znamné roz‰iﬁování dal‰ích aktivit není v plánu, úãelné je soustﬁedit
se na nûkolik regionálních projektÛ ve správû jednotliv˘ch
¤ádov˘ch územních celkÛ, jejich dlouhodobé obhospodaﬁování a propagaci.

5. Fond Dohalsk˘ch
Velká rada rozhodla o zapojení do pﬁípravy pamûtní desky
umuãeného kan. Antonína Dohalského v katedrále sv. Víta
(v souãasné dobû máme k dispozici Ïulu na pamûtní desku
a ãástku 50 000 korun). Bude zvaÏováno dal‰í vyuÏívání
finanãních prostﬁedkÛ z této aktivity.
6. Duchovní záleÏitosti âVP
budou projednávány v rámci druhé pracovní skupiny
na Kapitule. Otec biskup Lobkowicz pﬁedpokládá pﬁevzetí
funkce pﬁevora od o.a. Otãená‰ka v lednu 2005.
Otec arcibiskup pak pﬁijme titul emeritního pﬁevora.
Pan arcibiskup Diego Causerem, apo‰tolsk˘ nuncius
pﬁislíbil m‰i sv. a náv‰tûvu hospice. Pan kardinál Vlk se zajímá o dal‰í charitativní ãinnost ¤ádu.

4. Maltská obedience mezinárodnû a v âR
Byla podána zevrubná informace o souãasném dûní.
Pro ãleny âVP zÛstává v plné platnosti dekret velkopﬁevora
ã. 6/2000 z 27. 11. 2000, kter˘m byli vylouãeni pp. Chroust,
Koãí, Jílek, Aster, Lamberk a pﬁípadnû „jiní ãlenové, kteﬁí by
se zachovali podobnû". âVP bude ochotnû spolupracovat
na charitativních projektech s ostatními ãleny Maltské obedience uznávajícími autoritu Generálního místodrÏícího
Maltské obedience chev. Attarda.

Ondﬁej Vanke
Kancléﬁ âVP

JAKÉ AKTIVITY âESKÉ VELKOP¤EVORSTVÍ VYVÍJELO V ROCE 2003 ?
NejdÛleÏitûj‰í charitativní ãinností na‰eho ¤ádu v âR je samozﬁejmû péãe o hospic ·trasburk v Praze – Bohnicích. Tento
hospic, jedin˘ v Praze a jejím ‰irokém okolí, je ﬁízen správní radou, která je sloÏená aÏ na jednu vyjímku z ãlenÛ âVP.
Stejnû tak i ãlenové OS jsou z pﬁevaÏující vût‰iny ãleny ﬁádu. Tím je zaji‰tûno, Ïe âVP má na ãinnost tohoto zaji‰tûní
absolutní vliv, neboÈ i ﬁeditel je ﬁádov˘m ãlenem.
Hospic má celkem 26 lÛÏek, z toho 23 jednolÛÏkov˘ch pokojÛ a jeden tﬁílÛÏkov˘. Pokoje jsou vybaveny normálním
nábytkem a úpln˘m sociálním bezbariérov˘m zaﬁízením. Na 22 pokojích je i pﬁist˘lka pro rodinné pﬁíslu‰níky klientÛ.
Hospic má také celkem 7 lÛÏek v hostinsk˘ch pokojích, které jsou urãeny pro rodiny a stáÏisty, protoÏe hospic pÛsobí jako
‰kolící pracovi‰tû pro v‰echny fakulty Karlovy university, dále pro Jihoãeskou univerzitu, Universitu Palackého a dal‰í
sociálnû zdravotní fakulty vysok˘ch ‰kol. Dále slouÏil pro Dívãí katolickou ‰kolu v Praze jako v˘ukové pracovi‰tû pro Ïákynû. K vybavení hospice dále patﬁí kaple sv. Lazara Jeruzalémského.
Hospic poskytl do dne‰ního dne svoje sluÏby celkem cca 700 klientÛm. Do jeho spádové oblasti patﬁí cca asi 2 mil.
obyvatel, neboÈ je jedin˘m hospicem v této oblasti. V˘sledkem je znaãn˘ tlak na hospicová lÛÏka. Hospic ﬁe‰í tento tlak
zavedením domácí hospicové péãe pod vedením sestry Marie Denkové. Tyto sluÏby jiÏ byly poskytnuty cca 100 klientÛm.
V loÀském roce âeské velkopﬁevorství pﬁispûlo na ãinnost hospice ãástkou cca 30.000,- Kã (od dárcÛ-ãlenÛ âVP, od G.Roose-generál.pokladníka ¤ádu).
Dále byl ãleny âVP uspoﬁádán benefiãní koncert pro hospic, jehoÏ v˘tûÏek byl pouÏit na ãinnost tohoto zaﬁízení.
V této tradici bychom pokraãovali i v pﬁí‰tích letech.
Dále byly podpoﬁeny následující aktivity:

LPS

20.000 Kã

Zájezd postiÏen˘ch

SdruÏení nevidom˘ch ,,Porozumûní“,
PlzeÀ

25.000 Kã

KaÏdoroãní pﬁíspûvek pro nákup pomÛcek pro slepé
a slabozraké poskytovány jiÏ nûkolik let

25.000 Kã

KaÏdoroãní pﬁíspûvek, v r. 2003 vûnován na nákup
konkrétních vánoãních dárkÛ, které si dûti pﬁály.

12.000 Kã

KaÏdoroãní pﬁíspûvek na farnost, kde se konají jour fixe
praÏské komendy. âástka je vûnována na domov
pro sestry – seniorky.

Dûtsk˘ domov, Hora sv. Kateﬁiny

Farnost u kostela Sv. Josefa, Praha

·védská mise

Spoleãn˘ projekt âVP a Maltské obedience. âástka byla
vûnována na dovoz vyﬁaten˘ch zdravotních pomÛcek
ze ·védska (polohovací postele, invalidní vozíky) do âR,
kde je prostﬁednictvím ¤ádu dále distrubuována.

32.500 Kã

Vûﬁíme, Ïe obdobnou zprávu o na‰ich ãinnostech budeme moci podat i za rok 2004.
S pouÏitím údajÛ ‰pitálníka (informace o hospici) pﬁedkládá Ivana Hejãová, OLJ

7

8

9

NA·I POSTULANTI
Tak jako pravidelnû zveﬁejÀujeme nûkolik informací o postulantech ¤ádu, kteﬁí splnili v‰echny podmínky pro pﬁijetí, jejich
pﬁijetí bylo Generálním sekretáﬁem ¤ádu schváleno a budou na nejbliÏ‰ích investiturách pﬁijati do hodnosti ãlen (MLJ).
Ondﬁej Vanke
kancléﬁ âVP

JUDr. Markéta âermínová
Vystudovala po maturitû
na Gymnáziu Jana Keplera
Právnickou fakultu UK v Praze
a v r. 1993 byla jmenována soudkyní. PÛsobí jako soudkynû
odvolacího senátu u mûstského
soudu v Praze.
Její specializací je zejména
obãanské a rodinné právo, v˘kon
rozhodnutí a restituãní nároky.
Její otec, JUDr. Jakub
âermín byl od r. 1992 pﬁedsedou âeského svazu bojovníkÛ
za svobodu a je nositelem rÛzn˘ch státních vyznamenání, mj.
také
¤ádu
T.G.Masaryka.
JUDr. Markéta âermínová chce
pro ¤ád pracovat zejména v oblasti právních konzultacích.

Ing. Antonín Schauer
nar. 1940 v Praze.
Po nuceném vystûhování rodiny
z Prahy do Liberce se vyuãil televizním mechanikem, v sedmdesát˘ch letech dálkovû vystudoval Elektronickou fakultu
âVUT v Praze. Po r. 1990 pracoval jako ﬁeditel SOU v Liberci,
v r. 1993 se stal pedagogem
na Pedagogické fakultû TU v Liberci.
V souãasné dobû pracuje
jako manaÏer v˘uky v Centru
dal‰ícho vzdûlávání TU. Je ãlenem âeské kﬁesÈanské akademie.

Bc. Alan Uhura
nar. 1973
Poprvé projevil zájem o pﬁijetí
do ¤ádu v r. 1993. Po vystudování Stﬁední zdravotní ‰koly
v Liberci a pozdûji obor o‰etﬁovatelství na Lékaﬁské fakultû UK
v Hradci Králové. Pracuje jako
ﬁeditel Domova dÛchodcÛ v Jindﬁichovicích a chce se zapojit
do ãinnosti ¤ádu zejména v oblasti Severních âech.

ZE ZÁPISKÒ POSTULANTA O MEZINÁRODNÍM REUNIONU V BLOIS
Jak pomalu ub˘valo prázdninov˘ch dnÛ, blíÏil se valem pÛvodnû mlÏn˘ a vzdálen˘ termín reunionu v Blois, jenÏ
se postupnû zaãal zhmotÀovat v pﬁípravách na cestu, na níÏ jsme se spolubratrem Beránkem vyrazili jiÏ 7. záﬁí v ãasn˘ch
ranních hodinách v úmyslu k záÏitkÛm ze setkání ﬁádov˘ch pﬁipojit je‰tû i nûkolik záÏitkÛ turistick˘ch, jakoÏ i vedeni snahou cestovat pomalu, v etapách, poklidnû a bez u‰tvání a stresÛ.
Po celní kontrole asi na ‰edesátém kilometru za ãesko-nûmeckou hranicí jsme potom jiÏ zcela bez komplikací
a zádrhelÛ voln˘m, plynul˘m tempem propluli nudou nûmeckého ‰edavého dálniãního koridoru, abychom po pﬁekroãení
francouzské hranice nûkde u Verdunu z dálnice sestoupili a vydali se na cestu francouzsk˘m venkovem ve smûru
na Bar-le-Duc a dále na St-Dizier krajem Arden.
Zatímco jsme nechali na sebe pÛsobit lenivou podzimní pohodu zvlnûné sytû zelené krajiny s barevn˘mi názvuky podzimu poseté stády pokojnû se pasoucího blahobytného dobytka svûtl˘ch barev, tradicionalismus francouzsk˘ch vesnic
s jejich krásn˘mi a dojemn˘mi prastar˘mi kostelíky, kamenn˘m a hrázdûn˘m zdivem, které si na nic nehrají, a zÛstávají
nádhernû nedotãené tím, co v âechii naz˘váme podnikatelsk˘m barokem, jakoÏ i barevnost je‰tû ne podzimu, ale doznívajícího léta podtrÏenou na na‰e pomûry místy aÏ neuvûﬁitelnou kvûtinovou kulisou podél cest, dospûli jsme hladce
aÏ k rozlehlému jezeru Lac de Der, kde jsme v kempu rozbili tábor.Tam jsme pod platany s v˘hledem na ohromnou vodní
plochu naplánovali mar‰rutu krajem Champagne druhého dne, jejímÏ cílem mûlo b˘t Boigny-sur-Bionne, od r. 1154
aÏ dosud titulární sídlo ¤ádu.
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Trochu problematick˘m se jevilo, Ïe toto mûsteãko
nemÛÏeme najít na Ïádné mapû, nicménû po stíÏnosti
v tomto smyslu uãinûné kancléﬁi cestou SMS jsme se dozvûdûli, Ïe jest ho hledat 14 km severov˘chodnû od Orléansu, coÏ nás upokojilo, takÏe jsme po veãeﬁi a nûkolika
sklenkách dobrého ãerveného ulehli k pﬁenocování pod
‰ir˘m nebem.
Vzbuzeni holubím vrkáním jsme pak ráno sbalili tábor
a vydali se na dal‰í cestu. Kraj Champagne pak se nám zdál
bohat‰í a blahobytnûj‰í, jeho sídla a obydlí byla v˘stavnûj‰í
a zdobnûj‰í, zalitá pûstûnou zelení a kvûtinami. V obdivu
nad vinicemi, jejichÏ k obzoru se táhnoucí réva byla seﬁazena „jako kdyÏ stﬁelí", z nichÏ bylo cítit, Ïe jsou nejen
obÏivou, ale téÏ p˘chou a láskou místních vinaﬁÛ, s malou
off–roadovou vloÏkou, kterou jsme si cestu zpestﬁili na motocrossové trati nabízející se v dohledu na‰í trasy, jsme pﬁes
Troyes, Sens a Amilly dorazili do Orléansu.

Rozhovor gen. Kenta Harrskoga (velkopﬁevora ·védska), chev. Ulfa Alfredsona a Generálního sekretáﬁe hr. Philippe Piccapietry.

Zde jsme z mapy
mûsta,
kterou
jsme si zakoupili
u pumpy, objasnili
jednu malou záhadu, a totiÏ Ïe
mûsteãko Boignysur-Bionne v prÛbûhu vûkÛ splynulo s Orléansem
a stalo se jedním z
jeho
samostatn˘ch pﬁedmûstí,
ãímÏ logicky jako
samostatn˘ celek
vymizelo z map.

Jakmile jsme spláchli prach cest, vydali jsme se, pokud
to slunce dovolovalo, na procházku po Rue de la Commanderie v nadûji nalézti zde vedle jména alespoÀ stopu pÛsobení na‰ich pﬁedchÛdcÛ.
A vskutku jsme nalezli nûkteré ba‰ty opevnûní,
z nichÏ zejména jedna, zvaná „Holubník", mohla staré rytíﬁe
pamatovat. Do areálu zámku, vystavûného zﬁejmû vedle ruin
pÛvodního ﬁádového sídla jsme se v‰ak pro pozdní hodinu
jiÏ dostat nemohli, ale díky fyzické kondici cfr. ·tvána,
kter˘ se jednou rukou pﬁivûsil na bránu, zatímco druhou
rukou fotil, jakoÏ i díky tûlesné konstituci cfr. Beránka, jenÏ
téhoÏ efektu dosáhl bez lezení prost˘m vzpaÏením a focením naslepo, máme i toto místo zadokumentováno. AlespoÀ
jsme tedy tento pro nás tak v˘znaãn˘ areál spoleãnû obe‰li
a narazili i na nedávno umístûn˘ pomník ¤ádu pﬁipomínající zásadní milníky v jeho historii.

V úctû pﬁed
geniem loci a tradicí toho místa
jsme zastavili na
odpoãívadle, odloÏili svá zaprá‰ená Katedrála Sv. KﬁíÏe v Orleans
poutnická roucha
a odûli se v blazery s ﬁádov˘m oznaãením,abychom tak
dÛstojnû pozdravili sídlo ¤ádu a uctili památku bratﬁí zakladatelÛ. Vskutku bez velkého bloudûní jsme posléze dorazili
na Place des Chevaliers de St. Lazare, kde jsme zaparkovali, uãinili památné foto a rekognoskovali téÏ Rue de la
Commanderie, na níÏ jsme uãinili nûkolik prvních krokÛ.
Vzhledem k tomu v‰ak, Ïe tato ulice je znaãnû dlouhá,
rozhodli jsme se, Ïe jí projdeme aÏ ve spoleãenství ostatních spolubratﬁí, které jsme se rozhodli vyãkat v místním
bistru u sklenky Perrier. Netrvalo dlouho a v tomto bistru nás
objevil kancléﬁ, následován cfr. Petrem ¤ehoﬁem. Vzápûtí
dorazili i cfrs. doc. Trefn˘ a Jan ·tván. Opût jsme poﬁídili foto
na „na‰em" námûstí a jali jsme se shledat stﬁechu, pod níÏ
bychom této noci sloÏili hlavy.
I po‰tûstilo se nám, hned za památn˘m mostkem pﬁes
ﬁíãku Bionnu, kter˘ patrnû pamatuje kroãeje bratrÛ zakladatelÛ spûchajících pﬁes nûj do commanderie a v jehoÏ
blízké pamûti je‰tû zﬁejmû rezonují vibrace pásÛ tankÛ a kol
aut Pattonovy armády, která celá pﬁes nûj pﬁe‰la pﬁi osvobozujících bojích II. svûtové války, najít skromn˘, ale útuln˘
hot˘lek s pﬁíznaãn˘m názvem „Au Pont de Boigny", kter˘
nám poskytl pﬁívûtiv˘ logement.

Pﬁíjemnû unaveni podveãerní procházkou usadili jsme
se ve veãeﬁadle na‰eho hot˘lku, kde jsme si dopﬁáli jídlo
toho dne podávané (plat
du jour), které
bylo tolik typické: coq au
vin,
„kokován", kohout
na vínû. Je‰tû
dlouho jsme
pak setrvali v
hojné diskusi
o ¤ádu, jeho
poslání a budoucnosti, o
h i s t o r i cké m
v˘znamu
nadcházejícího reunionu
a dal‰ích záleÏitostech,
neÏ jsme se
koneãnû odebrali na loÏe.
Rozhovor rakouského velkopﬁevora Alfréda hr. Spernboura s poboãníkem velmistra pplk. Edmontem Fokkerem
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Ráno pﬁí‰tího dne nás ãekala jediná povinnost: dosáhnout
Blois a ﬁádnû se zaregistrovat na reunionu. Na to jsme mûli
ãas do 18.00 hod., proto nebyl dÛvod k Ïádnému spûchu.
Po snídani jsme vyrazili, tentokrát jiÏ jako kolona vozidel,
zﬁejmû místními obyvateli Boigny-sur-Bionne jako lazar‰tí
rytíﬁi nepoznáni, do Orléansu k prohlídce zdej‰í velebné
katedrály Sv. KﬁíÏe. Zde jsme se setkali s generálním
sekretáﬁem chev. Piccapietrou a pomalu se na nás zaãal
sná‰et duch reunionu.
Následnû jsme vytrhli na Blois, kde jsme po jistém bloudûní na‰li skromn˘, ale pﬁíjemn˘ hotel Prema, jenÏ mûl b˘t
a byl po pﬁí‰tí tﬁi noci na‰ím domovem. SloÏili jsme zde svá
zavazadla, pﬁíslu‰nû se odûli a v plné síle jsme se v‰ichni
se‰li pﬁed ‰estou hodinou ke spoleãné registraci na zámku
Blois. Zde jsme byli srdeãnû pﬁivítáni oficiálnû i osobnû
jednotliv˘mi zde se vyskytujícími spolubratry z rÛzn˘ch
jurisdikcí, zde jsme si vymûÀovali své první dojmy z cesty
a zde jsme poprvé mohli sdílet spoleãné radostné oãekávání volby nového velmistra ¤ádu.

Velkopﬁevor ·v˘carska Prof. Roman Widmer a Prof. Wilhelm Kufferath
von Kendenich

Tak napﬁíklad u zlatého obloÏení ohromného krbu
zjistíte z kousku odpadlé girlandy, Ïe je ze sádry, tapety ozlacující ohromn˘ sál nejsou vytkávané, ale papírové.
Inu, „nie je v‰etko, ão sa bly‰tí"! Nebo ﬁeãeno jinak – dle
mého názoru, kter˘ se vztahuje na v‰echny mnou nav‰tívené zámky a nebudiÏ to bráno jako pomluva hostitele
ãi projev nacionalismu, ale jako pokus o objektivní hodnocení - mnohá sídla na‰í ‰lechty, aã tﬁeba nepomûrnû men‰í,
mohou sk˘tat a také sk˘tají nepomûrnû plnûj‰í záÏitky, zejména jsou-li náleÏitû obnovena. Anebo je‰tû jinak, chceteli, nemáme se v tomto ohledu za co stydût a na‰e památky
jsou plnû srovnatelné s francouzsk˘mi.
Ale dost uÏ o tom!
JUDr. Pavel Kavínek, postulant
( dokonãení pﬁí‰tû )
¤ádová vigilie, vedená kanovníkem anglikánské církve Jeremy Haselockem (uprostﬁed) za spoluúãasti kardinála Paskaie

Veãer jsme zakonãili opût spoleãnou veãeﬁí sestávající z francouzsk˘ch specialit tentokrát zvolen˘ch podle
osobního gusta v hostinci „U tﬁí klíãÛ" a v zapoãaté diskusi
jsme pokraãovali je‰tû do noci na pokojích hotelu Prema.
Zatímco druh˘ den dopoledne se kancléﬁ v doprovodu
chev. doc. Trefného zúãastnil jednání ¤ádové vlády, my,
kteﬁí jsme nemûli tuto povinnost, jsme mûli pﬁipravenou
prohlídku zámku v Blois se zasvûcen˘m v˘kladem. Pokud
jde o mÛj dojem, jakkoli tento zámek pÛsobí velkolepû,
je podivuhodn˘m slepencem rÛzn˘ch stavebních stylÛ,
neboÈ témûﬁ v kaÏdém století bylo nûkteré kﬁídlo zbouráno
a jiné pﬁistavûno.
V zámku samotném je pak umístûno lapidárium
zlomkÛ pÛvodní sochaﬁské v˘zdoby zámku, která jsa zhotovena z mûkkého vápence brzy brala v ovzdu‰í za své
a musela b˘t nahrazena pﬁesn˘mi replikami.
Dále se zde nacházejí nûkteré africké sbírky a jiné
drobnosti, jinak jsou zde k nahlédnutí sály, kde prodlévali
francouz‰tí králové a konaly se v˘znamné snûmy. Nakolik
je zámek ve zpﬁístupnûn˘ch prostorách témûﬁ bez mobiliáﬁe, pÛsobí v interiéru ponûkud neosobnû, odtaÏitû, ba
dokonce – s prominutím za názor - aÏ nudnû. A dal‰í dílãí
poznatek: nádhera, která má oslÀovat, je v mnoh˘ch pﬁípadech ka‰írovaná.

¤ÁDOVÁ BOHOSLUÎBA U SV. KLIMENTA
18. záﬁí 2004 jsme pﬁi bohosluÏbû v chrámu sv. Klimenta
v Praze vzpomnûli na zemﬁelého kancléﬁe na‰eho ﬁádu
Václava hrabûte Boﬁka-Dohalského a podûkovali jsme
za jeho Ïivot i sluÏbu.
Jeho náhlá a neoãekávaná smrt nás v‰echny zaskoãila.
Ode‰el pﬁedãasnû, v plné síle, zÛstalo po nûm prázdné
místo. Pﬁipomnûli jsme si také odchody dal‰ích pﬁátel
z na‰eho stﬁedu, na‰ich pﬁedchÛdcÛ, a v‰ech blízk˘ch lidí.
A mysleli jsme i na svou vlastní smrt, k níÏ se nezadrÏitelnû
pﬁibliÏujeme...
Sestry a bratﬁi,
pﬁipomenu vám je‰tû slovo apo‰tola Pavla z listu
¤ímanÛm:
Nikdo z nás neÏije sám sobû a nikdo sám sobû neumírá.
Îijeme-li, Ïijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu.
AÈ Ïijeme, aÈ umíráme, patﬁíme Pánu. (¤ 14,7-8)
A posléze motto Hemingwayova románu "Komu zvoní
hrana":
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Îádn˘ ãlovûk není ostrov sám od sebe; kaÏd˘ je kusem
nûjakého kontinentu, ãást nûjaké pevniny; jestliÏe moﬁe
spláchne hroudu, je Evropa men‰í, jako by to byl nûjak˘ mys,
jako by to byl statek tv˘ch pﬁátel nebo tvÛj: smrtí kaÏdého
ãlovûka je mne ménû, neboÈ jsem ãástí lidstva.
A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobû.

Se v‰emi mrtv˘mi a Ïiv˘mi nás spojuje, Ïe Ïili a Ïijí pod stejnou láskou. Láska nám v‰em dává také lidskou dÛstojnost.
DÛstojnost není v nûãem, co jsme si zaslouÏili nebo odpracovali, je v tom, Ïe nûkomu na nás záleÏí, Ïe nás nûkdo
má rád. BÛh pﬁitakává v‰em lidem stejnû - bez rozdílu.
I na‰e lidská dÛstojnost je proto pﬁed ním stejná - aÈ jsme
staﬁí nebo mladí, zdraví, nemocní, postiÏení, mrtví...

To je jeden z dÛvodÛ, proã se mû Ïivot a smrt druh˘ch lidí
t˘ká: Druh˘ ãlovûk je spolu se mnou souãástí vy‰‰ího celku
- lidstva, patﬁíme k sobû.
MÛÏeme samozﬁejmû najít i dal‰í a hlub‰í spoleãn˘ jmenovatel: Druh˘ ãlovûk prochází v zásadû stejnou Ïivotní
cestou jako já, v rÛzn˘ch Ïivotních údobích proÏívá podobné
radosti a podobná trápení. Nakonec jdeme oba ke smrti.
ProÏíváme tak podobn˘ osud pod stejn˘mi zákony a proto
se mû Ïivot a smrt druh˘ch lidí t˘ká. KdyÏ je vnímám
a proÏívám s úãastí jako spoluãlovûk, mohu v nich najít
zku‰enost a moudrost i pro svÛj Ïivot a pro svou smrt.

Je‰tû k té lásce: mezi vûﬁícími a nevûﬁícími lidmi není skoro
Ïádn˘ rozdíl; jedni ani druzí nejsou lep‰í, hor‰í, moudﬁej‰í...
Rozdíl je jedin˘: Nevûﬁící nevûdí o této lásce, vûﬁící o ní vûdí
nebo ji alespoÀ tu‰í. Celá Bible je sbírka svûdectví o tom,
jak to lidé v rÛzn˘ch dobách a situacích rozpoznávali. Není
to ucelen˘ my‰lenkov˘ systém, právû jen sbírka svûdectví.
Proto má mnoho dûr, zÛstává mnoho otazníkÛ. Na mnohé
otázky odpovûdi prostû nemá. Není tam na pﬁíklad nikde
jasnû ﬁeãeno, co bude po smrti. Je tam v‰ak jistota, Ïe smrtí
nekonãí ta láska, která nás drÏí. Smrt není koncem, není
pﬁedûlem. AÈ Ïijeme, aÈ umíráme, patﬁíme Pánu. Patﬁíme
Pánu, kter˘ nás miluje, kterému na nás záleÏí.
Namítnete, Ïe to je divná láska, kdyÏ nás v Ïivotû
neuchrání nespravedlnosti, násilí, utrpení, smrti. Odpovím,
Ïe pﬁestoÏe procházíme v‰ím trápením a stínem, pﬁestoÏe
se kolem nás dûje mnoho zlého, pﬁesto tu láska je, má poslední slovo a pﬁiná‰í nadûji. V kﬁesÈanství je moÏná
nejpodstastnûj‰ím pﬁínosem slovo "pﬁesto".

Pohﬁeb, pohﬁební bohosluÏba, zádu‰ní m‰e, bohosluÏba
s díkÛãinûním za Ïivot, kter˘ skonãil - dûlá se víc pro pozÛstalé neÏ pro mrtvého. Je to zvyk nejen na‰í kultury, na‰í
civilizace udûlat jakousi teãku za Ïivotem blízkého ãlovûka.
Pohﬁbívá se i jinde s mnoh˘mi zajímav˘mi obﬁady, které mají
svÛj v˘znam a hlubok˘ smysl. V kﬁesÈanské kultuﬁe cítím
pﬁece nûco specifického - totiÏ nadûji pro zemﬁelého i pro
nás. Spolulidství jako souãást lidstva nepﬁiná‰í nadûji.
Spolulidství jako cesta pod stejn˘mi zákony, na níÏ mû ten
mrtv˘ pﬁede‰el, v tom také není nadûje. Nadûje je ve tﬁetím
dÛvodu pro spolulidství; sly‰eli jsme ho ve slovech apo‰tola
Pavla: "AÈ Ïijeme, aÈ umíráme, patﬁíme Pánu."

Víra nás neuchrání pﬁed stinn˘mi stránkami Ïivota. Ale
nikdy v nich nezÛstaneme sami, ve v‰em trápení
se mÛÏeme podrÏet milující ruky. "Já jsem vzkﬁí‰ení a Ïivot.
Kdo vûﬁí ve mne, i kdyby umﬁel, bude Ïít. A kaÏd˘, kdo Ïije
a vûﬁí ve mne, neumﬁe na vûky." MÛÏeme se ujistit, Ïe z této
milující ruky nikdy nevypadneme, ani Ïivot ani smrt nás
z ní nemohou vytrhnout. Této milující ruce svûﬁujeme
Václava Boﬁka-Dohalského, sebe i své drahé, v nadûji,
Ïe nás provede v‰ím, nakonec i údolím stínu smrti,
do ãehosi nám dnes nepﬁedstavitelného, kde v‰ak
uÏ nebude stín, ale jen svûtlo - plné lásky.

Slovo Pán je tu ‰ifra. Jindy se pouÏívá slovo BÛh. Také ‰ifra.
Oznaãuje cosi, kohosi nezobrazitelného a nepﬁedstavitelného. Sílu, která od poãátku urãuje svût - vãetnû tûch
zákonÛ, pod kter˘mi v‰ichni Ïijeme.
Tahle pﬁedstava je v‰elidská. V na‰í kultuﬁe je nûco
podstatného navíc: Ta síla má osobní rozmûr - a miluje:
záleÏí jí na svûtû, na stvoﬁení, na kaÏdém ãlovûku. TakÏe
neÏijeme vlastnû pod silou a pod zákony, Ïijeme pod
láskou.

Zdenûk Susa, KCLJ
pﬁedseda Duchovní rady

¤ádoví rytíﬁi jsou v r. 1154 uvádûni do Boigny králem Ludvíkem VII.
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ZPRÁVY REDAKCE
DOPLNùNÍ ADRESÁ¤E
MÛÏete si opravit nebo doplnit údaje v adresáﬁi následovnû:
"
"
"
"
"
"
"
"

Chev. Petr Adam získal titul PhDr. Gratulujeme!
Chev. Beno Ge – benoge.sen@centrum.cz
J.E. Jan hr. Dobrzensky – jj.dob@tiscali.cz
Chev. Miroslav Hoza – hoza@quick.cz
Chev. Karel Kﬁivánek – telefonní spojení 547 227 542 priv., 721 986 769 GSM
Chev. Jan Mainzer má ﬁádovou hodnost KCLJ. Omlouváme se za omyl.
Cfr. Alan Uhura – nová adresa kromû stávajícího emailového spojení je: alan5@centrum.cz
Chev. Jiljí Vitou‰ – telefonní spojení v Nûmecku +49 174 317 0326, GSM v âR 605 931 539

1.
Austrálie zformovala novou jurisdikci, hlásící se k JKV princi Charles-Philippe d´Orléans.
Zahájení ãinnosti se uskuteãnilo 10. záﬁí 2004 v Brisbane Polo Club, zvlá‰tním hostem byla
velkopﬁevorka Nového Zélandu, dáma Gwyneth Halford-Bell GCLJ.
Grand Priory Officers:
Grand Prior:
Chev. Ray Bagdonas, GCLJ, KCHS
Chancellor:
Lindsay Antoniolli, CLJ
General Secretary:
Chev. Ronald Lane, KLJ
Treasurer and Communications Officer:
Garry Dillon, CLJ
Marshal and Custodian of Insignia:
Mark Macklin, CLJ
Crucifer:
Chev. James Wisbey, KLJ
2.
Maltská obedience, spravovaná chev. Reginaldem Attardem (Malta) a chev. Prof. Schubertem (VídeÀ)
vytvoﬁila novou internetovou stránku http://www.lazarus-international.org, kterou se distancuje od vévody
ze Sevilly. V seznamu jurisdikcí Maltské obedience, s níÏ máme podepsanou smlouvu o spolupráci jsem
nena‰el âesk˘ bailivick.
3.
Reakce z francouzského tisku.
O na‰em ¤ádu, volbû nového velmistra a jeho inauguraci podrobnû informoval francouzsk˘ tisk.
S pln˘m znûním ãlánkÛ se mÛÏete seznámit na internetov˘ch odkazech (formát PDF).
http://www.oslj.org/Docs/20040912-fr-NouvelleRep.pdf
http://www.oslj.org/Docs/20040912-fr-news.pdf

B˘val˘ ãlen âVP Dr. EvÏen Chroust zemﬁel 9.3.2004. Dr. Chroust byl pováleãn˘m ãlenem ﬁádu a v roce
2000 pﬁestoupil do novû vzniklé Malzské obedience v âR. RIP.

Pﬁipomínáme, Ïe ve dnech 26. - 28. listopadu se Litomûﬁicích koná Kapitula âVP

"
"

P¤ÍSPùVKY DO DAL·ÍHO âÍSLA REUNIONU ZASÍLEJTE NA EMAILOVOU ADRESU:
REUNION.CVP@SEZNAM.CZ
UZÁVùRKA P¤Í·TÍHO âÍSLA 3.12.2004
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