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PapeÏ Jan Pavel II.

Pﬁi náv‰tûvû Svatého Otce v Praze v r.1995 pﬁedali dar (so‰ku bl. Zdislavy)
skauti - ãlenové skautské skupiny Lazariánské pomocné sluÏby.
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SLOVO VELKOP¤EVORA
VáÏení spolubratﬁi a spolusestry,
Je tomu právû pÛl roku mé pÛsobnosti v úﬁadu velkopﬁevora a rád bych vás seznámil se sv˘mi poznatky
a závûry, které jsem uãinil bûhem tohoto období, jeÏ jsem sám pro sebe nazval seznamovacím.
Obecnû ﬁeãeno, je nezbytné, aby kaÏd˘ vyvinul nemalé úsilí o pochopení tradice svatolazarského ﬁádu
v protikladu moderního svûta, ve kterém Ïijeme. Ano, ná‰ ¤ád má devítisetletou tradici a pﬁesto se nûkteﬁí lidé
domnívají, Ïe prosazování velmistrovy vÛle zde v âeské republice je v rozporu s demokratick˘mi principy. Dal‰í pak
trvají na právních ustanoveních takov˘m zpÛsobem, jako by jedinû tak bylo moÏno konat dobroãinné a rytíﬁské ãiny.
Jsem zaskoãen mnoÏstvím lidí, kteﬁí mû s velikou vervou pouãují o pﬁednostech demokracie, jako bych po
uplynul˘ch 59 let proÏil v diktatuﬁe. Cel˘ pﬁípad nespornû vyÏaduje intelektuální vyspûlost, a protoÏe nemám v této
zemi Ïádné zku‰enosti, nejsem zﬁejmû vhodná osoba k takové diskusi. Co ov‰em vím naprosto urãitû, a mám to
podepﬁeno sv˘m devûtadvacetilet˘m ãlenstvím v ¤ádu, je to, Ïe oddanost je hlavní pﬁedností a ctností a Ïe v‰ichni
ãlenové ¤ádu si ji musí osvojit a b˘t ji vûdomi.
Velká rada âVP se kaÏd˘ mûsíc schází, aby jednala o tématech a aktivitách spojen˘ch s fungováním âVP.
M˘m hlavním mottem je, Ïe je nezbytné vÏdy vést dialog.
Proto naléhavû vyz˘vám kaÏdého, aby na zasedáních VR vystoupil se sv˘m projektem, návrhem ãi jin˘m
pﬁíspûvkem. Zde musím vyjádﬁit své rozãarování nad mnoÏstvím aktivit a tajn˘ch ãinností, které se dûjí ve jménu
âVP, aniÏ by o nich kdokoli vûdûl. Jaksi mi to pﬁipomíná kupce v Chrámu…
Závûrem chci zdÛraznit, Ïe je nezbytné, aby se v‰ichni ãlenové semkli v harmonické a dûlné atmosféﬁe.
Toho je pochopitelnû moÏné dosáhnout pouze dialogem, a moÏnost se nask˘tá na kaÏdé schÛzi Velké rady, kam
mÛÏe na poÏádání kaÏd˘ ãlen pﬁijít. Je záhodno ﬁe‰it záleÏitosti spoleãnû s moÏností vzájemnû se obohatit
cenn˘mi zku‰enostmi.
Budoucnost na‰eho velkopﬁevorství závisí na kvalitách a vyspûlosti jeho ãlenÛ. Bylo by ‰koda pl˘tvat
silami a nad‰ením.
Vá‰
Jan hr. Dobrzensk˘ z Dobrzenicz
velkopﬁevor

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VELKÉ RADY 20.4.2005
1. Mezinárodní záleÏitosti OSLJ
Od r. 2004 probíhaly na mezinárodní úrovni jednání o funkci a úloze spirituálního protektora ¤ádu. ¤ád byl od
r. 1847 pod patronátem Jeho BlaÏenosti Maxima III. Mazlouma, ﬁecko-katolického patriarchy melchitského
Antiochie a Celého Orientu, Alexandrie a Jerusaléma. Melchit‰tí patriarchové byli v prÛbûhu následujících let
oporou pro ¤ád. Po smrti dlouholetého spirituálního protektora J.B. patriarchy Maximose V. Hakima se jeho nástupcem stal
J.B. Gregorios III. Laham, s nímÏ jsme mûli moÏnost se od
r. 2002 setkávat na mezinárodních ﬁádov˘ch akcích. Jeho jednání v souvislostí s nominací vévody ze Sevilly v‰ak
pﬁesvûdãilo pﬁedstavitele v‰ech evropsk˘ch národních jurisdikcí, Ïe není dÛvûr yhodnou osobností a od r. 2004
se pﬁedstavitelé ﬁádové vlády soustﬁedili na nalezení osobnosti, která by byla dÛstojn˘m reprezentantem církve
a zároveÀ pﬁedstavitelem, ke kterému bude mít ¤ád a jeho
pﬁedstavitelé plnou dÛvûru. Tuto osobnost jsme nalezli v Jeho
Eminenci Lászlo kard. Paszkaiovi OFM, emeritnímu primasovi maìarskému. Jeho Eminence byla ostatní tím
pﬁedstavitelem, kter˘ instaloval na‰eho velmistra v Blois.
Pﬁedstavitelé Velké rady âVP jednomyslnû podpoﬁili kandidaturu Jeho Eminenci Lászlo kard. Paszkaie jako spirituálního protektora ¤ádu. Jeho oficiální instalace se uskuteãní
v kvûtnu v katedrále Sv. Marka v Benátkách. Pﬁi pﬁíleÏitosti
úmrtí Svatého Otce Jana Pavla II. zaslalo âVP kondolenãní
dopis otci kardinálu Vlkovi a papeÏskému nunciovi Mons. Diego
Jeho Eminence Lászlo kard. Paszkai OFM
Causeurovi.
s chev. Janem ·tvánem na Mezinárodním reunionu
ve Francii
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Stejnû tak byl zaslán dopis k volbû nového Svatého Otce Benedikta XVI. Bylo rozhodnuto o úãasti delegace âVP
na kapitule a investituﬁe Slovenského velkopﬁevorství dne 30.4.2005 v Beckovû. Delegace ve sloÏení bailli, kapituláﬁ, velitel a ‰pitálník Moravské komendy se zúãastní této akce, zatímco Jeho Excelence velkopﬁevor a Jeho
Excelence emeritní velkopﬁevor se zúãastní oslav 85. jubilea otce arcibiskupa Karla v Hradci Králové.
2. âlenské pﬁíspûvky
K 20. dubnu 2005 zaplatilo 19 ãlenÛ z 62 vykazovan˘ch, za 4 emeritní pﬁevzala povinnost ﬁádová pokladna.
AlmuÏník âVP csr. Ivana Hejãová pﬁipomíná, Ïe termín k zaplacení je 30.6.2005.
3. Kontrola úkolÛ a rÛzné
Podstatná ãást jednání Velké rady byla vûnována dÛkladnému sledování a kontrole stavu rozpracovan˘ch úkolÛ
jednotliv˘ch ãinovníkÛ VR.
PouÈ na Skalku - dne 16.7.2005 se koná tradiãní pouÈ na Skalku (u Mní‰ku pod Brdy). Velká rada srdeãnû zve
v‰echny ãleny âVP na tuto pouÈ, organizaãnû zaji‰Èuje PraÏská komenda.
Dal‰í jednání Velké rady âVP se uskuteãní jako roz‰íﬁené v˘jezdní jednání s pﬁizvan˘mi dal‰ími ãleny âVP
ve dnech 20. - 22. 5. 2005 v Chotûboﬁi.
Pro potﬁeby PlzeÀské delegace byla zﬁízena emailová adresa: oslj.plzen@seznam.cz
Ondﬁej Vanke, KCLJ
bailli âVP

DOPIS OD NUNCIA
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BENEDIKT XVI
Benedikt XVI. (obãansk˘m jménem Joseph Ratzinger), nûmeck˘ katolick˘ knûz, teolog a nástupce Jana Pavla II.
na papeÏském stolci (je osm˘m nûmeck˘m papeÏem v historii katolické církve), pﬁichází na svût 16. dubna roku
1927 v bavorském Marktl am Inn v rodinû venkovského policisty. Vzdûlání Ratzinger získává nejprve na gymnáziu
v Traunsteinu (kam se rodina stûhuje poté, co otec odchází do v˘sluÏby), v roce 1939 pak Joseph Ratzinger zaãíná
studovat v pﬁípravném arcibiskupském semináﬁi sv. Michala v Traunsteinu - právû tady zaãíná cesta, na jejímÏ konci
se z Josepha Ratzingera stává papeÏ Benedikt XVI.
Za druhé svûtové války je Joseph Ratzinger (syn zapﬁísáhlého antifa‰isty) hitlerovsk˘m reÏimem povolán
ve sv˘ch 16 letech do armády, od roku 1943 slouÏí jako pomocník v jednotce protiletecké obrany, v roce 1944 pak
Ratzinger po krátkém v˘cviku slouÏí jako pﬁíslu‰ník wehrmachtu v protitankové jednotce na rakousko-maìarském
pomezí. Za pﬁipomenutí stojí i fakt, Ïe v roce 1941
se Joseph Ratzinger - pﬁinucen okolnostmi - stává
ãlenem Hitlerjugend.
Na konci války Joseph Ratzinger
z nûmecké ar mády dezer tuje a vrací se do
Traunsteinu, kde je pak americk˘mi okupaãními
jednotkami zatãen a jako pﬁíslu‰ník wehrmachtu
krátk˘ ãas vûznûn - po propu‰tûní Joseph
Ratzinger pokraãuje ve studiu bohosloví - v letech
1947-51 Joseph Ratzinger absolvuje studium
teologie a filozofie na univerzitû v Mnichovû,
v ãer vnu roku 1951 je Ratzinger vysvûcen
na knûze.
V roce 1959 budoucí papeÏ Benedikt XVI.
zaãíná vyuãovat teologii na univerzitû v Bonnu na tomto postu bude pÛsobit do roku 1963, kdy
odchází na univerzitu v Münsteru.
Mezi lety 1962-65 se Ratzinger úãastní
druhého vatikánského koncilu jako peritus
(tj. odborn˘ teolog, znalec teologie).
Od
roku
1966
Benedikt
XVI.
Joseph Ratzinger pÛsobí jako profesor dogmatické teologie na univerzitû v Tübungenu - v roce
1969 pak Ratzinger odchází na univerzitu
do Regensburgu.
V roce 1972 Joseph Ratzinger spoluzakládá spoleãnû s nûkolika dal‰ími katolick˘mi ãiniteli teologick˘
ãasopis Communio (vychází jako ãtvrtletník, zab˘vá se katolickou teologií a kulturou).
O pût let pozdûji, v roce 1977, je Joseph Ratzinger jmenován mnichovsk˘m a freisingsk˘m arcibiskupem,
ve stejném roce, 27. ãervna se pak z rozhodnutí papeÏe Pavla VI. Ratzinger stává kardinálem.
V roce 1982 je kardinál Ratzinger jmenován papeÏem Janem Pavlem II. prefektem Kongregace pro nauku
víry (ta je dne‰ní obdobou b˘valé inkvizice, má tedy za úkol dbát na ãistotu víry), ve stejném roce Joseph Ratzinger
odchází z postu mnichovského arcibiskupa.
V roce 1993 je Joseph Ratzinger jmenován kardinálembiskupem
ve
Velletri-Segni,
v
roce
1998
se stává zástupcem dûkana a v roce 2002 dûkanem
Kolegia kardinálÛ (nejbliÏ‰í poradní sbor papeÏe a sbor,
kter˘ papeÏe volí).
Po smrti Svatého otce Jana Pavla II. (2.4.2005) je Joseph
Ratzinger jedním z nejváÏnûj‰ích kandidátÛ na nového
papeÏe (zároveÀ je to jeden z nejkonzer vativnûj‰ích
kardinálÛ, je‰tû více neÏ Jan Pavel II. brojí proti potratÛm,
antikoncepci, homosexualitû ãi svûcení Ïen).
V úter˘ 19. dubna 2005 je Joseph Ratzinger papeÏem
zvolen a pﬁijímá jméno Benedikt XVI.
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,, DN I LAZARA “ , SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Za úãasti Velkého kancléﬁe OSLJ Jeho Excelence
Phillipe hr. Piccapietry, Velkého referendáﬁe OSLJ
Jeho Excelence Dr. Eckharda Stegewallnera
a rakouského velkopﬁevora Jeho Excelence Alfréda
hr. Spernbourna a ﬁady dal‰ích spolubratrÛ a spolusester ze Slovenska, Rakouska, Maìarska
a Holandska se 30.4.2005 uskuteãnila investitura
a
instalace
velitele
komendy
Slovenského
velkopﬁevorství v Beckovû.
Za
âeské
velkopﬁevorství
se
zúãastnili
chev. Ondﬁej Vanke, KCLJ, velitel Moravské
komendy chev. Ivan Koláãn˘, KCLJ a její ‰pitálník
chev. Jiﬁí Prá‰ek, KLJ a cfr. Petr ¤ehoﬁ, OLJ.
Investituru vedl Velk˘ vizitáror OSLJ a slovensk˘
velkopﬁevor
Jeho
Excelence
Dr. Wolfgang
Breitenthalera,
instaloval velitelem Beckovské
komendy dámu Angelinu de Rossi, DCLJ
Franti‰kánk˘ klá‰ter a sousedící kostel se nachází v malém mûsteãku Beckov, které leÏí na silnici mezi Nov˘m
Mestom nad Váhom a Trenãínem. Zde se Slovenské velkopﬁevorství stará o domov pro pﬁestárlé knûÏí. Ov‰em
nepﬁehlédnutelnou dominantou mûsteãka Beckov je zﬁícenina stﬁedovûkého hradu ze 13 století.
Myslím, Ïe v‰ichni náv‰tûvníci odpolední m‰e svaté, investitury a poté v˘borné veãeﬁe, kterou pﬁipravily
sestry ﬁádu sv. Vincenta z Pauly, proÏili milé odpoledne v rozhovorech se spolusestrami a spolubratry, které jistû
pomohlo k dal‰ímu utuÏení spolupráce stﬁedoevropsk˘ch velkopﬁevorství a posílení svatolazarské my‰lenky.
Setkání se zúãastnila delegace pﬁedstavitelÛ Slovenského skautingu vedená náãelníkem Slovenského skautingu
Jánem Pokorn˘m, zahraniãním zpravodajem Milo‰em Pikalou a ãlenem duchovní rady Danielem Holeãkem.
Sloven‰tí skauti navazují spolupráci s ¤ádem a pﬁipravují masivní zapojení dospívajících skautÛ - roverÛ a rangers
do jednotek LPS. Idea rytíﬁského ﬁádu je pro slovenské skauty zajímav˘m nástrojem, kter˘ mÛÏe dodat dynamiku
do skautské ãinnosti a zároveÀ pomoci získat ¤ádu dal‰í mladé a nad‰ené spolupracovníky.
V‰ichni úãastníci setkání v Beckovû byli srdeãnû pozváni na investituru âVP do Plznû.
Petr ¤ehoﬁ, OLJ
kapituláﬁ
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,, DN I LAZARA “ , SLOVENSKÁ REPUBLIKA
FOTOGALERIE

Pﬁedstavitelé Slovenského skautingu na svatolazarsk˘ch dnech
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SKALECKÁ POUË
Mní‰ek pod Brdy a blízk˘ skaleck˘ areál opût oÏije 16.7. tradiãní poutí k sv. Magdalénû. M‰i svatou povede
praÏsk˘ pomocn˘ biskup Mal˘.
PraÏská komenda, která tuto ¤ádovou akci poﬁádá, vás na ní srdeãnû zve!
Zájemci potvrdí úãast veliteli praÏské komendy chev. Kalinovi na jeho adresu kkalina@volny.cz do 8.7.,
aby mohl b˘t zaji‰tûn dostateãn˘ poãet míst.
Program 16.7:
9.45 sraz pﬁed kostelem sv. Magdaleny (v plá‰tích)
10.00 - 11.30 m‰e svatá
11.30 - 12.00 prohlídka skaleckého areálu
12.30 - 14.00 spoleãn˘ obûd
14.30 prohlídka areálu Terapeutické komunity Magdaléna
Úãast ¤ádu na této pouti by se mohla stát milou tradicí.
Za velitele praÏské komendy
Petr ¤ehoﬁ, OLJ
kapituláﬁ

ZPRÁVY A POZVÁNKY SEVEROâESKÉ DELEGACE
V nedûli 8. kvûtna se uskuteãnila v bazilice
Nav‰tívení Panny Marie v Hejnicích Mezinárodní pouÈ
smíﬁení. Slavnostní m‰i svatou slouÏenou v pûti jazycích, která byla v pﬁímém pﬁenosu vysílána âeskou
televizí,
celebroval
královéhradeck˘
biskup
a apo‰tolsk˘ administrátor Litomûﬁické diecéze
Mons. ThLic. Dominik Duka. Pﬁítomni byli také
duchovní a poutníci z Nûmecka, Polskaa LuÏice.
P. Ing. ThDr. Milo‰ Raban oslovil vedení delegace
s prosbou o spolupráci pﬁi pﬁípravách a organizaci
této velké tradiãní pouti. Za delegaci tedy byli
povûﬁeni spolubratﬁi Michal Olek‰ák, Antonín
Schauer a Alan Uhura, kteﬁí se svého úkolu ujali
velmi zodpovûdnû. ZaslouÏili se tak o v˘znamnou
prezentaci na‰eho ﬁádu.

Severočeská delegace
zve všechny členy řádu a jejich děti
na
první řádovou pouť našich dětí
k Pražskému Jezulátku
v sobotu 4. června 2005.
Začneme v 10:00 mší svatou
v kostele Panny Marie Vítězné
(u pražského Jezulátka).
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DOPIS ZE ·V¯CARSKA

2. dubna 2005
Milí spolubratﬁi,
Pﬁed chvílí jsem usly‰el, Ïe nám ode‰el ãlovûk a svûtec. Mám smutek v du‰i a srdci, protoÏe jemu
vdûãíme za nahlodání a pád rudého bol‰evismu, kter˘ podlehl kﬁesÈanské vÛli a síle Svatého otce.
Karol Wojtyla nám umoÏnil, abychom svobodnû Ïili, mluvili a pohybovali se.
Prosím, abyste spolubratru velkopﬁevorovi tlumoãili m˘m jménem, Ïe v této tûÏké chvíli pro
kﬁesÈanství stojím za na‰ím ﬁádem Sv. Lazara Jeruzalémského.
Budu rád, kdyÏ se moje jméno zakládajícího ãlena ¤ádu v exilu bude pﬁipojeno ke kondolenãnímu
projevu, kter˘m se âeské Velkopﬁevorství postaví do ﬁady tûch, kter˘m ode‰el past˘ﬁ, jehoÏ jsme ctili
a milovali.
Modlím se, aby tato tûÏká chvíle pﬁivedla k rozumu spolubratry, kteﬁí pﬁinesli do ¤ádu rozkol
a pﬁiná‰ejí do nûho neklid.
Atavis et Armis
Vá‰
PaeDr. et MVDr. Jan Stránsk˘ ze Stránky a Greifenfelsu

Spolubratr Jan Evang. Karel Maria, ﬁí‰sk˘ rytíﬁ Stránsk˘ ze Stránky a Greifenfelsu je ãlenem OSLJ od r. 1973.
V exilu spolupÛsobil pﬁi budování âeského velkopﬁevorství a zodpovídal za práci s pﬁidruÏen˘mi ãleny.
Îije ve ·v˘carsku.
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NA· I POSTU LANT I
Tak jako kaÏd˘m rokem pravidelnû zveﬁejÀujeme nûkolik informací o postulantech âeského velkopﬁevorství, kteﬁí splnili v‰echny
podmínky pro pﬁijetí, jejich pﬁijetí bylo Jeho Excelence velkopﬁevorem schváleno a jejich pﬁihlá‰ky jsou zaslány k vyﬁízení velkému sekretáﬁi OSLJ. V leto‰ním roce bude do âeského velkopﬁevorství pﬁijato vût‰í mnoÏství ãlenÛ, coÏ je zpÛsobeno také pﬁestupem nûkter˘ch ãlenÛ Maltské obedience. Tito spolubratﬁi budou pﬁijati ve sv˘ch stávajících ﬁádov˘ch hodnostech.
Vzhledem k vût‰ímu mnoÏství pﬁijíman˘ch bude druhá ãást zveﬁejnûna v dal‰ím vydání Reunionu.

JUDr. Pavel Kavinek , nar. 1957 v Praze, vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze
a pÛsobí jako advokát. Pﬁíslu‰í do pravoslavné církve. Od doby svého vstupu do postulantské lhÛty se zapojil do charitativní ãinnosti, inicioval moÏnost zamûstnávání b˘val˘ch klientÛ
z dûtsk˘ch domovÛ na velkostatku ve Rti‰ovicích, zúãastÀuje se mezinárodních akcí ¤ádu,
poskytuje právní poradenství a poradenství v pﬁípravû podnikatelsk˘ch aktivit âVP.

Viktor Pavel Zdenûk Su‰ick˘, nar. 1968 v Praze, pochází z rodiny erbovníkÛ (1599, ze Sonnen‰tejna), vystudoval stﬁední polygrafickou ‰kolu.
Od r. 1995 se zab˘vá jako majitel a zakladatel Agentury Pankrác vydavatelskou
a nakladatelskou ãinností. V r. 2001 byl pﬁijat do Maltské obedience ¤ádu sv. Lazara,
nyní v hodnosti OLJ. Zapojil se do ãinnosti redakãní rady Reunionu a nadále
hodlá pracovat v oblasti propagace ¤ádu.
Bc. Petr Jan Bake‰ , nar. 1972 v Praze, vystudoval Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze
(finance a úãetnictví) a pracuje u Policie âR. Byl pﬁijat do Maltské obedience ¤ádu sv. Lazara v hodnosti MLJ. Zab˘vá se pﬁípravou záchranáﬁského psa Cherry (viz Réunion 1/2005)
a zﬁízením záchranného t˘mu LPS.

Josef Václav Karbus , nar. 1931, vystudoval Dûlostﬁeleckou akademii v Hranicích, ale
v r. 1959 byl z politick˘ch dÛvodÛ propu‰tûn z armády. Pﬁed odchodem do dÛchodu pracoval
dlouhá léta v podniku ·koda PlzeÀ jako vedoucí plánovaã. V roce 2001 byl pﬁijat do Maltské
obedience ¤ádu sv. Lazara, nyní v hodnosti OLJ. Od zﬁízení hospice sv. Lazara v Plzni zde
pracoval jako dobrovolník a pravidelnû zde jako o‰etﬁovatel trávil nûkolik dní v t˘dnu.
âeské velkopﬁevorství si velmi váÏí obûtavé a nezi‰tné práce, kterou cfr. Karbus odvedl
v plzeÀském hospici sv. Lazara. Spolubratr Karbus je historicky prvním postulantem âVP pﬁíslu‰níkem Církve ãeskoslovenské husitské

Mgr. Radova Hilarius Leopold Johann Kasian Ocsovay , nar. 1976 v Rimavské
Sobotû, vyznání ﬁeckokatolického, vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavû, obor
sociální práce. Pracuje ve spoleãnosti SABMiller Group (PlzeÀsk˘ Prazdroj) v oblasti ﬁízení
lidsk˘ch zdrojÛ. Cfr. Ocsovay se zapojil do ãinnosti ¤ádu v Plzni, i kdyÏ velké mnoÏství svého
ãasu tráví pracovnû na Slovensku.

Antonín Urbánek , nar. 1952 ve Vsetínû, vystudoval Vysokou vojenskou ‰kolu. Îije a pracuje v Plzni, kde se také stal v r. 2002 ãlenem Maltské obedience ¤ádu sv. Lazara a kde je
zapojen do místních charitativních aktivit.

Ondﬁej F. Vanke, KCLJ
bailli âVP
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
Pﬁipomínáme si 85. narozeniny na‰eho milého
otce arcibiskupa Otãená‰ka, EccGCLJ,
titulárního biskupa chersoneského, emeritního
duchovního pﬁevora âeského velkopﬁevorství OSLJ.
Otec arcibiskup se narodil 13. dubna 1920
v âeském Meziﬁíãí, na knûze byl vysvûcen
v r. 1945 v ¤ímû. V 50. letech byl internován
a odsouzen k 13 letÛm vûzení. Velké oslavy
na jeho poãest probûhly 30. dubna 2005.
Ke v‰em gratulantÛm se pﬁipojujeme i my
a pﬁejeme Vám, otãe arcibiskupe, do dal‰ích
let mnoho zdraví a elánu!

foto: O. Vanke

Pﬁed 15 lety, 7. dubna 1990 byl Jeho Eminencí
Franti‰kem kardinálem Tomá‰kem vysvûcen
na biskupa Jeho Excelence Franti‰ek
Lobkowicz O.Praem., EccGCLJ, titulární
biskup v Catabun Castra, ústﬁední duchovní
rádce Junáka a duchovní pﬁevor âeského
velkopﬁevorství.
Do dal‰ích let v nároãné sluÏbû prvního
biskupa ostravsko-opavské diecéze i pro
âeské velkpﬁevorství pﬁejeme mnoho
BoÏího poÏehnání a zdaru!

foto: O. Vanke

Gratulujeme velkopﬁevorovi Jeho Excelenci Janu hr. Dobrzenskému z Dobrzenicz
k zásnubám jeho syna Jana Václava s Philippinou de La Rochethulon,
které se budou konat 9. ãervence 2005 na rodinném sídle v Chotûboﬁi.
Obûma snoubencÛm pﬁejeme mnoho v‰e nejlep‰í.

Zámek v Chotûboﬁi
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„ P¤I JETÍ “ U CÍSA¤E KARLA I.
Dne 9. dubna 2005 se v Brand˘se nad Labem konala tradiãní akce nazvaná „pﬁijetí u císaﬁe Karla I.“. Zde byl
posádkou dragounsk˘ pluk ã. 14, zaloÏen˘ v r. 1725, ovûnãen˘ vavﬁíny vítûzství u Kolína v r. 1757 a od r. 1835
nositel jména svého majitele, polního mar‰ála Alfréda kníÏete Windisch-Graetze.
Tento pluk byl od r. 1817 tûlesem v˘hradnû ãesk˘m. Arcivévoda Karel Franti‰ek Josef, pozdûj‰í císaﬁ Karel, zde byl
rytmistrem a velitelem 5. eskadrony. Mûsto Brand˘s nad Labem a ãlenové klubu vojenské historie kaÏdoroãnû poﬁádají vzpomínkovou slavnost, zahájenou v místním kostele a pokraãující slavnostní pﬁehlídkou a koncertem vojenské kapely.
M‰e svaté se v leto‰ním roce zúãastnila delegace âeského velkopﬁevorství a vûﬁíme, Ïe v pﬁí‰tím roce
se jí zúãastní je‰tû vût‰í mnoÏství na‰ich ãlenÛ, kteﬁí tak vzdají ãest císaﬁi Karlu - na‰emu rytíﬁskému vzoru.
Ondﬁej Vanke, KCLJ

znak dragounského regimentu ã. 14 nese heslo
„Kdo se otﬁe, ten se píchne“

starosta mûsta Brand˘s n. Labem p. Ing. Daniel Procházka
a ‰pitálník âVP chev. Vladimír Stibor, KLJ v první ﬁadû
brand˘ského kostela

ãlenové klubu vojenské historie v uniformách pluku ã. 14

10

REUNION 2/05

BEATIFIKACE JANA PAVLA II.
Vatikán/VIS: Pﬁi dne‰ním setkání s knûÏími ﬁímské diecéze v bazilice sv. Jana v Lateránu oznámil papeÏ Benedikt
XVI. zahájení beatifikaãního procesu Jana Pavla II. PapeÏ nebude v tomto pﬁípadû trvat na dodrÏení pﬁedpisu, kter˘
stanovuje, Ïe mezi úmrtím osoby a zahájením beatifikaãního procesu má uplynout doba 5 let.
Dokument, kter˘m byl proces zahájen, je datován 9.5.2005 a jsou pod ním podepsáni prefekt Kongregace
pro blahoﬁeãení a svatoﬁeãení kardinál José Saraiva Martins a sekretáﬁ této kongregace arcibiskup Edward Nowak.
PapeÏ Benedikt XVI. pﬁi této pﬁíleÏitosti hovoﬁil o mimoﬁádné zku‰enosti víry, kterou církev zakou‰ela ve chvíli smrti
Jana Pavla II. Souãasnû pﬁipomnûl, Ïe Jan Pavel II. mnohokrát bûhem svého pontifikátu ukazoval, Ïe skuteãnou
pastoraãní prioritou je zÛstávat v pﬁítomnosti Boha. I v tomto ohledu se podle sv˘ch slov snaÏí Benedikt XVI. jít
ve stopách svého pﬁedchÛdce.

Benedikt XVI.
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FOTOGALERIE II.
PapeÏ Jan Pavel II.
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FOTOGALERIE III
PapeÏ Jan Pavel II.

ZPRÁVY REDAKCE

Se zármutkem oznamujeme, Ïe dne 1. kvûtna 2005
zesnula paní Renata Andr˘sková, ﬁeditelka Mû‰ické nemocnice,
manÏelka ãlena OSLJ Prof. MUDr. Oskara Andr˘ska, KLJ.
ManÏelé Andr˘skovi byli zﬁizovateli ﬁádové aktivity âANT
(âeská Asociace Nádorové Terapie) a jednûmi z iniciátorÛ vzniku
hospice ·trasburk v Bohnicích. Vzniku hospice a obãanského sdruÏení
Hospic ·trasburk vûnovali mnoho energie, pozdûji se orientovali
na oddluÏení a zaji‰tûní efektivní ãinnosti mûﬁické nemocnice.
âest památce paní Andr˘skové!

P¤EVZATO Z INTERNETU MINISTERSTVA OBRANY
31. 5. 2005
Prezidentka StonoÏky pﬁevzala ﬁád svatého Lazara

Kostel na vojenské námoﬁní základnû v norském Bergenu se 28. kvûtna 2005 stal svûdkem mimoﬁádného ocenûní prezidentky stonoÏkového hnutí „Na vlastních nohou“ Bûly Gran Jensenové. Jensenová zde byla pﬁijata do ¤ádu rytíﬁÛ svatého
Lazara Jeruzalémského a byla slavnostnû dekorována v hodnosti „officer“.
¤ád svatého Lazara Jeruzalémského je nejstar‰í charitativní organizace, jeho tradice je del‰í neÏ 1000 let. ¤ád
byl oficiálnû ustaven roku 1115 bulou papeÏe Pascala II. V duchu sv˘ch prastar˘ch zásad z období svého vzniku, v duchu
tolerance náboÏenské, rasové i národnostní se ﬁád snaÏí pﬁispût sv˘m podílem k posilování a prohlubování lidskosti.
Jeho prioritou je zejména poskytování pomoci nemocn˘m, trpícím a potﬁebn˘m.
Paní Bûlu dekoroval osobnû Velmistr ﬁádu francouzsk˘ princ Charles-Philippe - Prince de Bourbon d'Orléan.
Ocenil tak její dlouholetou a obûtavou práci a pomoc potﬁebn˘m lidem, pﬁedev‰ím dûtem v postiÏen˘ch regionech
na Balkánû a v dal‰ích zemích a také spolupráci s ãesk˘mi mírov˘mi jednotkami v tûchto oblastech. Mezi prvními gratulanty byl patron hnutí - b˘val˘ generální tajemník NATO lord George Robertson. „Milá Bûlo, nejen Ïe jsi mne potû‰ila,
ale jsem na tebe py‰n˘. Informaci o udûlení ﬁádu jsem na‰el na internetu a oceÀuji jeho dÛleÏitost. TvÛj George.“
Pﬁi slavnostní veãeﬁi, která se konala v prostorách dÛstojnického klubu norského vojenského námoﬁnictva prezidentka
hnutí Bûla Jensenová pﬁedala osobní dar ministra obrany âeské republiky Karla Kühnla francouzskému princi CharlesiPhilippovi a také norskému brigádnímu generálovi Janu Eriku Wilhelmsenovi.




Pﬁíspûvky do dal‰ího ãísla Reunionu zasílejte na emailovou adresu:
reunion.cvp@seznam.cz
Uzávûrka dal‰ího ãísla: 4.7.2005
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Excellence
VáÏení spolubratﬁi,
Pﬁed osmi mûsíci jsem byl zvolen velmistrem ¤SLJ. VloÏili jste ve mne dÛvûru a já jsem vám slíbil,
Ïe udûlám v‰e pro to, abych dobﬁe plnil své poslání. Jsem ãestn˘ a spolehliv˘ ãlovûk. Tímto dopisem
bych se s vámi rád podûlil o své my‰lenky po tûchto osmi mûsících - po dobû krátké, av‰ak intenzivnû
naplnûné mnoha setkáními, cestami a jednáním. ¤ád bych vám sdûlil své návrhy, jak dodat ¤ádu nov˘
elán. Mûjme stále na pamûti, Ïe jsme sice jen nepatrnou ãástí toho, co Rád byl a bude, ale jsme jeho
nedílnou souãástí. Nemáme právo dûlat to, co chceme, ale máme urãit˘ úkol.
Tímto úkolem je konat tak, aby ¤ád byl dnes i zítra pﬁíkladem lásky k bliÏnímu, ‰tûdrosti, tolerance,
lidsk˘ch a kﬁesÈansk˘ch hodnot. Na‰í povinností je pﬁedat na‰im následníkÛm dÛstojn˘ ¤ád, velkolep˘
sv˘m vykonan˘m dílem a hodn˘ následování.
I Situace
¤SLJ se pot˘ká s váÏn˘mi problémy, které vypl˘vají z jeho sloÏitého vnitﬁního uspoﬁádání:
 tﬁi ﬁády ﬁízené tﬁemi rÛzn˘mi osobami,
 vnitﬁní napjaté vztahy,
 problémy spojené s oficiálním uznáním,
 problémy legitimity vzhledem k vnûj‰ku,
 organizaãní rozkoly na národní a mezinárodní úrovni,
 zastarávání systému,
 a nûkteré dal‰í...
Navzdory pﬁíkladné ochotû nûkter˘ch ãlenÛ, kteﬁí za ¤SLJ bojovali a díky nimÏ jsem nyní s vámi,
je situace velmi váÏná. Musíme b˘t realisté a uvûdomovat si v‰echny hrozby. Je nutné konstatovat,
Ïe ¤SLJ pouze pﬁeÏívá uprostﬁed stále agresivnûj‰ího a krutûj‰ího svûta. Není zde místa pro prÛmûrnost. Je nezbytné jednat tak, abychom se nepodrobovali, ale byli sami aktéry.
Existují dvû moÏnosti ﬁe‰ení:
1. PﬁeÏívat jakoÏto ¤ád a jakoÏto charitativní a humanitární organizace. Takto fungoval ¤SLJ v posledních desetiletích a tak mÛÏeme pokraãovat v pﬁeÏívání - tím, Ïe se podrobíme na‰emu okolí.
2. B˘t respektováni jakoÏto ¤ád a prosadit se jakoÏto charitativní a humanitární organizace. B˘t mezinárodnû známí
a uznávání, b˘t pﬁíkladem a pﬁítomni v‰ude tam, kde je tﬁeba.
Pokud si zvolíte první cestu, nejsem velmistrem, kterého potﬁebujete. Pokud vás v‰ak motivuje a pﬁitahuje druhé
ﬁe‰ení, v takovém pﬁípadû hovoﬁíme stejn˘mi jazykem - pﬁes v‰echny na‰e kulturní a jazykové odli‰nosti.

II Cíl
Na‰ím cílem je jednat tak, aby byl ¤SLJ jako celek uznáván po celém svûtû jako ¤ád a jako
dobroãinná organizace.
III Prostﬁedky
Musíme dodat ¤ádu novou dynamiku. Je tﬁeba ho zatraktivnit. Musíme proto vést prezentaãní kampaÀ
tak, abychom jednak oslovili kvalitní ãleny, jednak získávali profesionálním zpÛsobem finanãní prostﬁedky na jeho ãinnost.


Základním kamenem války jsou a budou peníze. Îijeme ve svûtû ﬁízeném okamÏit˘mi a materiálními
poÏitky a nemÛÏeme tomu uniknout.

Nelze se dále spoléhat na nejisté soukromé dary a záviset tak pouze na dobré vÛli urãit˘ch dárcÛ
a jejich náhodné dobrotû. Je nutné získávat prostﬁedky profesionálním zpÛsobem.
Chceme bránit a ‰íﬁit hodnoty ¤SLJ? Chceme vést konkrétní charitativní projekty, protoÏe jsme si zvolili za cíl pomáhat bliÏním? Pro tyto cíle potﬁebujeme finanãní prostﬁedky. Musíme b˘t atraktivní organizací a pﬁizpÛsobit se spoleãnosti a nov˘m zpÛsobÛm organizace práce, které jsou ve svûtû charity
bûÏné.


Chceme-li získat finanãní prostﬁedky odpovídající na‰im ambicím, musíme charitativní práci ¤SLJ
zprofesionalizovat.



Musíme pﬁistoupit k reorganizaci humanitárního aspektu ¤SLJ a oddûlit jej od zbytku ¤ádu.
Je nutné jej vyãlenit a profesionálnûj‰ím zpÛsobem pﬁitáhnout nové generace dárcÛ, firem,
organizací a institucí.



Je tﬁeba ustanovit charitativní vûtev ve formû asociace, která bude humanitární ãástí ¤SLJ,
zcela nezávislou, pokud jde o organizaci a financování.

Navrhuji vytvoﬁit charitativní organizaci nazvanou „LAZARE International“, jejíÏ sídlo urãíme. Souãasnû by mûla b˘t vytvoﬁena stejná asociace v kaÏdé zemi, kde má ¤SLJ svou reprezentaci. Tyto asociace budou mít ve svém názvu pﬁeklad slova LAZARE a jméno pﬁíslu‰né zemû.Bude nutné vytvoﬁit grafické standardy pro spoleãnou vizuální identitu, která bude dynamická, mladá a atraktivní... základem
bude ná‰ zelen˘ kﬁíÏ.


Hlavním prostﬁedkem pro dosaÏení na‰eho ambiciózního cíle budou zamûstnanci oddaní charitativní
práci. Pﬁál bych si, aby v létû 2006 mûla kaÏdá asociace LAZARE minimálnû ãtyﬁi zamûstnance.
Asociace Lazare Internationale bude mít zamûstnancÛ ‰est.

To v‰e vyÏaduje pﬁísnou kontrolu pﬁi zacházení s dary, transparentnost a peãlivost. Je nutné se zajímat o subvence ve své zemi, humanitární programy, mezinárodní organizace atd. Je tﬁeba sestavit
metodologii pro získávání prostﬁedkÛ, peãlivû plánovat a studovat rentabilitu. Je nezbytné se zajímat
o organizace, partnerství, mecená‰e, ale také o dûdictví a hromadné dary. NejdÛleÏitûj‰í je vyvolat
potﬁebu darovat a tedy b˘t atraktivní, je nutné se zajímat také o daÀové v˘hody, slevy na daních, dûdické právo a umût komunikovat: vést komunikaãní kampanû zamûﬁené na ‰irokou i cílenou veﬁejnost,
vyuÏít spoty a reklamu, direct mailing, atd.
Existuje mnoho vzru‰ujících vûcí a nov˘ch nápadÛ, které lze realizovat pro blaho druh˘ch:
buìme kreativní, buìme efektivní.

IV Charitativní oblast
Obecné dary











62 % lidí, kteﬁí bydlí v rozvinut˘ch zemích, poskytují dary nejménû dvûma asociacím.
âím vût‰í je objem darovan˘ch penûz, tím více roste poãet dárcÛ.
Lidé s ménû prostﬁedky jsou ‰tûdﬁej‰ími dárci.
Nejvût‰í dárci:
manaÏeﬁi
dÛchodci
svobodná povolání
Lidé nad 65 let dávají osmkrát více neÏ lidé mlad‰í 65 let.
72 % praktikujících vûﬁících jsou dárci, 46 % nepraktikujících jsou dárci.
Mezi dárci jsou obû pohlaví zastoupena rovnomûrnû.

Motivace dárcÛ:




Egoismus: motivace vlastním zájmem
Altruismus: Ïádná protihodnota
Povinn˘ dar

JestliÏe dárce mÛÏe získat nûjakou v˘hodu, mÛÏeme dar chápat jako prodávan˘ produkt a tedy pouÏívat v‰echny prostﬁedky souãasného obchodu: komunikaci, marketing atd. Je tﬁeba, aby soukromí dárci
i instituce byly na daru zainteresovány (napﬁ. daÀové v˘hody, reklama, sociální odpovûdnost korporací
atd.).
Charitativní organizace:
Jaké jsou nezbytné charakteristiky mezinárodní charitativní asociace, aby byla uznávána státem
a veﬁejností?
 Legitimita a zku‰enosti, které jsou zaloÏeny na schopnosti najít nové potﬁebné osoby a postarat se o nû.
 Pﬁím˘ a osobní kontakt s marginalizovan˘mi osobami.
 Zdroje pro experimentování a sociální inovaci.
 Zku‰enosti, rychlost a nezávislost pﬁi organizaci urgentní pomoci ve v˘jimeãn˘ch krizov˘ch situacích.
 Varovná role a schopnost mobilizovat obãany.
 V˘chovná a preventivní role.
E-charita:
Nepotﬁebujeme jiÏ Ïádné jednoduché webové stránky a suché pﬁíruãky pﬁevedené na internet. Je tﬁeba
sestavit skuteãnû efektivní strategii pro vyuÏití internetu, spoleãnou pro v‰echny zemû. MoÏnosti, které
dává internet charitativním organizacím, jsou nevyãerpatelné, vyuÏijme je.
Internetová síÈ nám umoÏní se zviditelnit, informovat o na‰ich akcích, projektech a potﬁebách ‰iroké
publikum, a to za relativnû velmi malé prostﬁedky. Vytvoﬁení kvalitních stránek je moÏností, jak informovat o ¤ádu 24 hodin dennû. V˘konné vyhledávací servery vyuÏívané uÏivateli webu najdou na‰e stránky díky klíãov˘m slovÛm (pole pÛsobnosti, místo projektu atd.), a budeme tak moci navázat partnerství
s hodnû ãten˘mi weby, coÏ dále umoÏní informovat o na‰ich projektech a cílech.
Internet je rovnûÏ moÏností, jak informovat na‰e ãleny a sympatizanty rychleji a levnûji neÏ bûÏnou
po‰tou, telefonem ãi faxem. Digitalizované informace mohou b˘t navíc uloÏeny do poãítaãe a znovu
pouÏity a roz‰iﬁovány: letáky, sloÏky pro novináﬁe a dal‰í pedagogické nebo informaãní materiály se tak
stanou autonomními nástroji, které dobrovolníci pﬁijmou za své.
Internet také nabízí okamÏité propojení mezi informací a akcí: umoÏÀuje uÏivateli získat informace
o sociální ãi humanitární akci a zároveÀ okamÏitû ve prospûch tohoto projektu jednat.
Av‰ak hlavním trumfem internetu je rychlost, s jakou mohou uÏivatelé reagovat na nové situace: humanitární katastrofy (válka v Kosovu, Etiopii...), ekologické katastrofy (cyklon Mitch, povodnû ve Venezuele, prosincové bouﬁe ve Francii...).


Je tedy nutné vytvoﬁit efektivní a bezpeãn˘ dárcovsk˘ systém on-line.

Firmy:
Nevládní organizace jsou dnes nedílnou souãástí strategie velk˘ch firem. Pro nûkteré z nich se spolupráce s tûmito organizacemi stala dokonce ekonomickou povinností. Firmy pochopily, Ïe spolupracovat
s nevládními organizacemi mÛÏe b˘t velice v˘hodné. Získávají tak lep‰í image jak u sv˘ch zákazníkÛ,
tak mezi sv˘mi zamûstnanci.
Je tﬁeba navázat partnerství, jejichÏ pﬁíkladem mÛÏe b˘t asociace „Action contre la faim“ (Akce proti
hladu). Supermarkety Systéme U spolupracují s asociací od roku 1997. Vûrností body získané zákazníky mohou b˘t odevzdány asociaci ve formû darÛ od spoleãnosti Systéme U. V roce 2004 tak spoleãnost Systéme U poskytla asociaci „Action contre la faim“ 500 000 eur. To je pouze jeden pﬁíklad
z mnoha.
Existují také dal‰í v˘hody pro firmy spolupracující s nevládními organizacemi. Ve Francii napﬁíklad
zákon o mecená‰ství pﬁijat˘ 1. 8. 2003 umoÏÀuje sníÏit danû o 60 % v˘dajÛ na dary.



Direct mailing:
Fáze hledání dárcÛ je nejvíce nákladná a nejistá: asociace utratí pﬁibliÏnû 1 euro na kaÏdou oslovenou
osobu a v lep‰ím pﬁípadû mÛÏe poãítat s pokrytím sv˘ch nákladÛ. PﬁibliÏnû polovina tûch, kteﬁí odpovûdûli kladnû, se mÛÏe stát pravideln˘mi dárci na dobu prÛmûrnû pût aÏ sedm let. Pouze v takovém pﬁípadû je systém rentabilní. MSF dokonce pﬁed deseti lety zavedl automatick˘ poplatek se svou operací
„jedno euro t˘dnû“. Takov˘ bezbolestn˘ dar rozptyluje dojem pl˘tvání prostﬁedky a papírem.
Dûdictví:
KdyÏ staﬁí lidé vûnují ãást svého bohatství asociaci, mÛÏe to b˘t jeden z v˘znamn˘ch zdrojÛ pﬁíjmu
asociace. Nûkteré známé asociace Ïijí pﬁedev‰ím z tohoto typu dárcovství. Systém je jednoduch˘: dát
jakémukoliv notáﬁi, advokátu ãi jiné profesi tohoto typu pﬁedepsané povûﬁení, které pﬁiná‰í asociaci
dûdick˘ dar.
 Rekordní dûdick˘ dar: v roce 2001 darovala Ïena zesnulého sbûratele organizaci UNICEF obrazy,
ocenûné na 73 milionu dolarÛ.

V Závûr
ProtoÏe pomáhat druh˘m znamená pomáhat také sám sobû, protoÏe nemÛÏeme Ïít na ostrÛvku bohatství uprostﬁed oceánu bídy, protoÏe kaÏd˘ kámen je nezbytn˘ pro postavení pevné stavby, pro toto
v‰echno jsme ãleny ¤SLJ, a proto musíme bojovat!
Je tﬁeba budovat, Ïít plnohodnotn˘ Ïivot, chránit právo, pﬁiná‰et úsmûv do dûtsk˘ch tváﬁí, ulevit starcÛm, staratse o nemocné, nasytit hladové, pomáhat slab˘m... Je tﬁeba dûlat toto v‰e a je‰tû mnohem
více.
Pﬁeji si, aby na ¤SLJ bylo pohlíÏeno s obdivem. Hovoﬁíme-li stejn˘m jazykem, postupujme vpﬁed
a nevracejme se, hleìme do budoucnosti, protoÏe tato budoucnost je slibná, pokud si pro ni vytvoﬁíme
pﬁedpoklady a prostﬁedky.
ATAVIS ET ARMIS

vévoda z Anjou

Pﬁeklad Z. Vankeová, 15.5.2005

