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„Po dobu několika let již projevujete svoji přízeň našemu
zařízení, pomáháte dětem realizovat jejich sny.
Pomáháte vedení dětského domova realizovat jeho sny o tom
jak a v čem mají děti s ústavní výchovou vyrůstat.“
Z dopisu paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny

JKV princ Charles-Philippe d Orléans,
vévoda z Anjou při proslovu. Překládá
cfr. Jan Beránek

Velmistr a Velký kancléř hr. Philippe
Piccapietra v rozhovoru s csr. Belou Gran
Jensen, OLJ

Členové Českého velkopřevorství
v kostele sv. Františka z Assisi
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Slovo na cestu do nového roku
Brat¯i a sestry,

Marta: ÑTv˘j bratr vstaneì. NaöÌ odpovÏdÌ musÌ b˝t ÑvÏ¯Ìm!ì,
coû n·m p¯in·öÌ nov˝ smysl do naöeho snaûenÌ. Co n·m ale
br·nÌ opravdu uvÏ¯it? Je to naöe slabost, mal· vÌra, spolÈh·nÌ
jen na sebe. JeûÌö d·le ¯Ìk·: ÑodstraÚte ten k·men!ì (J 11,39).
A my, i kdyû se n·m z†lidskÈho hlediska zd· b˝t situace
definitivnÌ, to udÏl·me. Moûn· neuvidÌme bezprost¯ednÌ
˙Ëinek, nebudeme oslavov·ni a nedostaneme Nobelovu cenu
za mÌr. Ale uû vÏdomÌ, ûe kon·me dobro a p¯em·h·me svÈ j·,
je satisfakcÌ. Nakonec vÏ¯Ìme i v†odplatu spravedliv˝ch, kterÈ
se n·m dostane v†plnosti ûivota. MusÌme vöak jako Lazar vyjÌt
ze svÈho hrobu ven.

n·ö ûivot se podob· ustaviËnÈmu boji, jak to lÌËÌ apoötol
Pavel: Ñvedeme p¯ece z·pas ne proti nÏjakÈ obyËejnÈ lidskÈ
moci, ale proti knÌûat˘m a mocnostem, proti tÏm, kdo majÌ
svou ¯Ìöi tmy v†tomto svÏtÏ, proti zl˝m duch˘m v†ovzduöÌì (Ef
6,12). Vûdyù i n·ö P·n a Mistr, kdyû chodil po tÈto zemi a
vöem dob¯e Ëinil, byl napad·n a usilovali mu o ûivot. Uû po
narozenÌ musel prchat se sv˝mi rodiËi p¯ed zv˘lÌ lidskou. Ale
naöe snaûenÌ n·sledovat ho v†rytÌ¯sk˝ch ide·lech nenÌ takÈ
snadnÈ. NestojÌme jen proti lidskÈ zv˘li a nen·visti, ale
bojujeme takÈ se svou k¯ehkostÌ, se sv˝mi dÈmony a svou
vlaûnostÌ. Prost¯edky, kterÈ n·m v††boji pom·hajÌ, jsou podle
apoötola tyto: pravda a ûivot podle nÌ. To je opak p¯etv·¯ky a
lûi, kter· n·s m˘ûe uchl·cholit a zkreslit pravdu o n·s
sam˝ch. Spravedlnost je obranou proti vöemu n·silÌ a
neËestn˝m ˙skok˘m. Obuv odhodlanosti n·s vede po cestÏ,
na nÌû se mnozÌ bojÌ jÌt, protoûe nevÌ, jak skonËÌ. Tato v˝zbroj
je z·roveÚ i darem, o kter˝ je t¯eba prosit a uchovat si ho.
B˘h, d·rce pokoje, a vöech dobr˝ch dar˘ pro ûivot, n·m d· i
tuto v˝zbroj, aby n·s chr·nila a vedla k†dobrÈmu, kdyû
budeme o ni prosit.

SpoleËenstvÌ ¯·du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho je oûivov·no nov˝mi Ëleny. Na podzim se konala investitura ve
strahovskÈ bazilice. Aù je to znamenÌm r˘stu a vitality
¯·dovÈho spoleËenstvÌ, poûehn·nÌm pro novÈ Ëleny a povzbuzenÌm pro ty st·vajÌcÌ. Tak jako se star˝ lid Izraele tÏöil
na Mesi·öe, m·me se i my tÏöit navz·jem, ale m·me tuto
nadÏji p¯in·öet i tÏm, kdo majÌ smutn· a zranÏn· srdce,
zniËenÈ ûivoty (existence), kdo ztr·cejÌ d˘vÏru ve smysl
ûivota a nebo se jim nedost·v· z·kladnÌch ûivotnÌch pot¯eb.
NesmÌme rezignovat ani na mentalitu ve spoleËnosti, kter· je
öimr·na populistick˝mi ¯eËmi, faleönou humanitou, nebo
myölenkou na dobrovolnou, tzv. Ñmilosrdnouì smrt (eutanazie). Naöe zapojenÌ do lazari·nskÈho dÌla, tiöenÌ bolesti,
doprov·zenÌ nemocn˝ch fyzicky i duöevnÏ, to je n·ö v˝vÏsnÌ
ötÌt, to je naöe ¯·dovÈ charizma. SpoleËenstvÌ ¯·du sv. Lazara
bude ûivotaschopnÈ jen tehdy, kdyû budeme svÈ charizma ûÌt
a uskuteËÚovat. K†tomu aù n·m dobr˝ B˘h ûehn· a naöi
patroni aù toto dÌlo opatrujÌ.

Ned·vno jsme oslavili sv·tek patrona ¯·du - sv. Lazara.
Janovo evangelium n·m lÌËÌ dojemnou scÈnu jeho vzk¯ÌöenÌ.
ÑPane, ten, kterÈho milujeö, je nemocenì (J 11,3), vzkazujÌ
Lazarovy sestry JeûÌöovi. Je hodnÏ nemocÌ v†tomto svÏtÏ a
my jsme tradicÌ ¯·du zav·z·ni je mÌrnit. MusÌme to dÏlat ale
z†pohnutky l·sky, ne pro uzn·nÌ a sl·vu. Jinak se n·m naöe
dÌlo nepovede. JeûÌö jde takÈ do Bet·nie aû tehdy, kdy je
Lazar v†hrobÏ. To m˘ûeme p¯irovnat z†lidskÈho hlediska
k†ne¯eöitelnÈ ñ definitivnÌ situaci. SpolÈh·me-li se jen na
sebe, pak musÌme rezignovat. SpolÈh·me-li se ve svÈm
snaûenÌ na Boha, dostaneme p¯Ìslib jako Lazarova sestra

éehn·m v·m vöem a vaöim blÌzk˝m do novÈho roku.
P. Gereon T. BiÚovec, O. Praem., SChLJ
vik·¯ duchovnÌho p¯evora

Dopis Velmistra
PÌöi v·m tento kr·tk˝ dopis s†velk˝m zpoûdÏnÌm, za nÏû
se velmi omlouv·m. R·d bych v·m, m˘j drah˝ str˝Ëku,
podÏkoval z†celÈho srdce za vöe, co v†poslednÌch mÏsÌcÌch
dÏl·te pro ÿ·d sv. Lazara ve vaöem velkop¯evorstvÌ. DÏkuji
takÈ za vaöe milÈ p¯ijetÌ a velmi p¯Ìjemn˝ pobyt v†Praze. Vöe
bylo perfektnÏ zorganizov·no, v†srdeËnÈ a p¯·telskÈ atmosfÈ¯e. Tyto t¯i poslednÌ mÏsÌce jsou skuteËnÏ rozdÌlnÈ od tÏch
p¯edchozÌchÖ
Dynamismus vaöeho t˝mu spolupracovnÌk˘, jejich laskavost a profesion·lnÌ p¯Ìstup jsou p¯Ìkladem, kter˝ nynÌ
s†oblibou d·v·m v†ostatnÌch velkop¯evorstvÌch.
Pokud jde o meË, nevÌm, jak nejlÈpe to vyj·d¯it ñ je
n·dhern˝ a p˘sobiv˝ a nelze opomenout ani jeho symbolick˝
v˝znam. Jiû jsem s†nÌm cestoval do dvou seversk˝ch zemÌ.
TÏöÌm se, ûe aû budu mÌt svou ¯·dovou kancel·¯, vystavÌm
zde meË na ËestnÈ mÌsto. ZatÌm spÌ se mnou v†mÈm pokojiÖ
Jiû se velmi tÏöÌm, aû se opÏt uvidÌme za dva t˝dny
u†p¯Ìleûitosti sv·tku sv. Lazara! P¯ijmÏte prosÌm mÈ srdeËnÈ
pozdravy.
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Drazí spolubratři a spolusestry
Pro »VP zaËalo novÈ obdobÌ, neboù nazr·l Ëas, abychom splnili jeden z†nejd˘leûitÏjöÌch
˙kol˘; tÌm je rozöÌ¯enÌ naöeho spoleËenstvÌ o novÈ Ëleny. ZejmÈna je t¯eba se otev¯Ìt
mlad˝m lidem a peËlivÏ vybÌrat podle jejich kvalit a horlivosti.
17. prosince n·s pr·vÏ tÌmto poselstvÌm z†hlubokÈho sp·nku probudil s·m n·ö patron
sv. Lazar. Byli jsme svÏdky kr·snÈ ceremonie, p¯i nÌû n·ö velmistr pasoval na rytÌ¯e
mladÈho, dvacetiletÈho, anglickÈho ölechtice. A pr·vÏ tÌmto Ëerstv˝m el·nem p¯ibyvöÌm do
naöeho ÿ·du n·m Princ uk·zal p¯Ìklad, kam m·me v†budoucnu smÏ¯ovat.
Svou p¯ÌtomnostÌ n·s vÈvoda z†Anjou znovu ujistil o svÈ d˘vÏ¯e v†»eskÈ velkop¯evorstvÌ
a ËlenovÈ ÿ·dovÈ vl·dy potvrdili vedoucÌ ˙lohu, kterou »VP hraje v†mezin·rodnÌm dÏnÌ
celÈho ÿ·du. Tento fakt mÏ naplÚuje hrdostÌ na mÈ ËeskÈ krajany a d·v· jasnÏ najevo, ûe
naöe ˙silÌ a oddanost vynesly »VP na vysokou ˙roveÚ.
Pro budoucnost naöeho velkop¯evorstvÌ bude t¯eba vytvo¯it ucelen˝ pl·n v˝bÏru
nov˝ch Ëlen˘ (mohli bychom to nazvat i strategiÌ), kter˝ musÌ nutnÏ obsahovat n·roky kladenÈ na novÈ adepty a bude zaloûen
na principu patron·tu. Vöichni naöi souËasnÌ ËlenovÈ budou poû·d·ni, aby peËlivÏ zvolili a oslovili p¯ÌpadnÈ novÈ Ëleny, za nÏû
pak ponesou osobnÌ odpovÏdnost (patron·t), od Ëehoû si slibuji jeötÏ hluböÌ pocit vz·jemnÈ soun·leûitosti.
V†roce 2006 se bude i nad·le dost·vat »VP do obecnÈho povÏdomÌ nejen doma, ale i v†zahraniËÌ. Velk· Rada organizuje
vÌce a vÌce charitativnÌch projekt˘ jak ve spolupr·ci s†mÌstnÌmi ˙¯ady a subjekty, tak i v†r·mci organizace International Saint
Lazare, jako nap¯Ìklad projekt Spojen˝ch N·rod˘ Voda pro ûivot. Kaûd˝ Ëlen »VP bude poû·d·n, aby se v†r·mci tÏchto
projekt˘ zhostil svÈ ˙lohy a vÏ¯Ìm, ûe vöichni z†n·s pomohou nejlÈpe, jak budou moci.
Z·vÏrem V·m i Vaöim rodin·m vyproöuji BoûÌ poûehn·nÌ a p¯eji pevnÈ zdravÌ v†NovÈm roce.
Atavis et Armis
Jan hr. Dobrzensky z Dobrzenic
velkop¯evor »VP

Informace bailliho Českého velkopřevorství
Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 16. listopadu 2005
Velk· rada se vÏnovala z·leûitostem smÏ¯ujÌcÌm k†ochranÏ pr·vnÌho statusu »eskÈho velkop¯evorstvÌ proti aktivit·m jeho
nÏkter˝ch b˝val˝ch Ëlen˘. Z·roveÚ bylo dokonËeno pod·nÌ k†p¯ezkoum·nÌ jejich Ñvzdorokapitulyì 26. 9. 2005
Velk· rada projednala a odsouhlasila n·vrh chev. Petra ÿeho¯e na aktualizaci internetov˝ch str·nek »VP a jejich n·slednou
˙drûbu externÌm spolupracovnÌkem p. Vaökem.
DÏtsk˝ domov Hora sv. Kate¯iny ñ csr. HejËov· p¯ed· finanËnÌ dar (v˝tÏûek z†koncertu 8. 10. 2005) ve v˝öi 8520 KË. Dne
22.†prosince se delegace »VP z˙ËastnÌ tradiËnÌ p¯edv·noËnÌ n·vötÏvy.
VÏtöÌ Ë·st jedn·nÌ byla vÏnov·na p¯ÌpravÏ sv·tku sv. Lazara 17. prosince a zajiötÏnÌ n·vötÏvy JKV velmistra.

Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 16. prosince 2005
Velk· rada vzpomenula zesnulÈho cfr. Ladislava Z·meËnÌka. Z·roveÚ p¯ijala informaci o pÌsemnÈ rezignaci pp. äantina
a†Olekö·ka na ËlenstvÌ v†»VP i skupinÏ b˝val˝ch Ëlen˘ reprezentovanÈ p. Trefn˝m.
JE velkop¯evor p¯eËetl dÏkovn˝ dopis JKV velmistra k†investitu¯e 8. ¯Ìjna 2005. Dopis je publikov·n na jimÈm mÌstÏ
Reunionu.
Velk· rada povaûuje za nezbytnÈ, aby duchovnÌ ÿ·du aktivnÏ pracovali s†postulanty, vyjad¯ovali se k†jejich kandidatu¯e,
z·zemÌ a stylu ûivota. Formace a skrutinia jsou nedÌlnou souË·stÌ Ëinnosti ¯·dov˝ch duchovnÌch a VR oËek·v· aktivnÌ a ˙Ëinn˝
postup v†tÈto oblasti.
Velk· rada z·roveÚ povaûuje za d˘leûit˝ ˙kol rozöÌ¯it ¯ady »VP mladöÌmi a nadöen˝mi nov˝mi Ëleny. Nejedn· se o†Ñn·borì,
ale o rozmyslnÈ p¯izv·nÌ perspektivnÌch lidÌ. Kaûd˝ Ëlen by mÏl p¯izvat nÏkoho dalöÌho, ale z·roveÚ takÈ p¯ebÌrat zodpovÏdnost
za jeho p˘sobenÌ v†ÿ·du.
Chev. Stibor informoval o n·vötÏvÏ stacion·¯e v ChomutovÈ. VR povaûuje dalöÌ spolupr·ci za vhodnou a û·d· chev.
Stibora pokraËov·nÌm, p¯Ìp. vypracov·nÌm strategie spolupr·ce.
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Velk· rada »VP souhlasÌ s†proplacenÌm obrazu o. a.
OtËen·öka, kter˝ by mÏl b˝t p¯i vhodnÈ p¯Ìleûitosti slavnostnÏ
p¯ed·n do obraz·rny biskupstvÌ kr·lovÈhradeckÈho.

Zpráva o investituře OSLJ konané dne 17. prosince 2005 v kostele sv. Františka z Assisi v Praze 1
Dne 17. prosince 2005 se v†r·mci oslav sv·tku naöeho
patrona sv. Lazara uskuteËnila ¯·dov· investitura. »eskÈ
velkop¯evorstvÌ pro tento ˙Ëel zajistilo kostel, bohosluûbu
a†n·sledn˝ servis. Investituru vedl n·ö velmistr, JKV princ
Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvoda z†Anjou, d·le byli p¯Ìtomni Velk˝ kanclÈ¯ J.E Philippe hr. Piccapietra a Velk˝ sekret·¯
J. E. Aaron Kiely. Möe sv. s†investiturou se z˙Ëastnil takÈ 47.
velmistr ÿ·du k¯ÌûovnÌk˘ s†Ëervenou hvÏzdou J. E. Ji¯Ì Kopejsko, O. Cr. Möi sv. celebroval vik·¯ duchovnÌho p¯evora
P. Geron BiÚovec.
BÏhem investitury byl p¯ijat do ÿ·du jako justiËnÌ rytÌ¯
Jeho Lordstvo Thomas Staffort vikomt St. Cyres (za p¯Ìtomnosti svÈho ¯·dovÈho kmotra hr. de …vora). Investitury se
z˙Ëastnily takÈ spolusestry z†Irska a d·le cel· ¯ada p¯edstavitel˘ ve¯ejnÈho a pr˘myslovÈho ûivota, z·stupci ÿ·du sv.
Huberta, Koruny ËeskÈ, arm·dy a csr. Bela Gran Jensen,
zakladatelka hnutÌ Stonoûka.
»lenovÈ VelkÈ rady vyuûili n·vötÏvy Ëlen˘ ÿ·dovÈ vl·dy
k†jedn·nÌ o d˘leûit˝ch z·leûitostech »eskÈho velkop¯evorstvÌ.
Z·roveÚ jsme byli poû·d·ni o organizaËnÌ zajiötÏnÌ mezin·rodnÌho reunionu v†¯Ìjnu r. 2006 v†Praze.
Ond¯ej F. Vanke, KCLJ
bailli a kanclÈ¯ »VP

„Okamžik“ v Brně
Pani Kalabisov· p˘sobila v aktivnÌ pedagogickÈ Ëinnosti
p¯es pades·t let. Jako jedna z prvnÌch p¯ijala do bÏûnÈ t¯Ìdy
nevidomou û·kyni bez asistenta. V pr˘bÏhu dalöÌch let
p¯ijÌmala do bÏûnÈ t¯Ìdy dÏti s kombinovan˝m postiûenÌm,
Downov˝m syndromem, s lehkou mozkovou dysfunkcÌ, atd.
UËila takÈ û·kynÏ nemluvÌcÌ. DlouhodobÏ spolupracuje
s†praûsk˝m pÏveck˝m sborem Ave, kter˝ sdruûuje nevidomÈ
zpÏv·ky, p¯edn·öÌ na pedagogick˝ch fakult·ch v celÈ »R.
V†roce 1992 jÌ ministerstvo udÏlilo medaili J. A. KomenskÈho
za celoûivotnÌ pedagogickou pr·ci.

V·ûenÌ spolubrat¯i a v·ûenÈ spolusestry,
r·da bych V·s informovala o zda¯ilÈ akci sdruûenÌ
ÑOkamûikì ñ autorskÈm ËtenÌ knih Ivana Jergla ,,NadÏje chodÌ
po öpiËk·chì a Ji¯iny KalabisovÈ ÑS kloboukem na nep¯Ìteleì,
kter· se konala 15. 11. 2005 v†BrnÏ v divadle Barka a kterÈ
jsem se za Moravskou komendu ÿ·du z˙Ëastnila.
MÏla jsem moûnost osobnÏ se sezn·mit s Mgr. Petrou
»ervenkovou, koordin·torkou pr·ce s ve¯ejnostÌ za sdruûenÌ
pro podporu nejen nevidom˝ch Okamûik, kter· by do
budoucna r·da uvÌtala spolupr·ci s ÿ·dem sv. Lazara na
dalöÌch podobn˝ch akcÌch. Jejich internetovÈ str·nky jsou
www.okamzik.cz .

MyslÌm si, ûe to byl velice vyda¯en˝ veËer, pln˝ zajÌmav˝ch setk·nÌ s†lidmi, se kter˝mi by bylo urËitÏ p¯ÌnosnÈ
spolupracovat i do budoucna i pro n·ö ÿ·d. JedinÈ co mne
velice mrzelo, je laxnost nebo nez·jem nÏkter˝ch Ëlen˘
MoravskÈ komendy z˙ËastÚovat se na podobn˝ch spoleËn˝ch akcÌch, kterÈ by n·s urËitÏ vÌce sblÌûily nejen jako
¯·dovÈ bratry a sestry, ale navÌc obohatily i duchovnÏ. Proto
bych na v·s r·da apelovala, aby b˝t Lazari·nem nebyla
pouh· formalita na papÌ¯e, ale aby pomoc a l·ska k bliûnÌm se
stala naöÌm posl·nÌm, kterÈ dÏl·me z l·sky a hlavnÏ proto, ûe
to tak chceme a cÌtÌme.

NemÈnÏ zajÌmavÈ bylo takÈ setkanÌ se samotn˝mi nevidom˝mi autory. Ivan Jergl ve svÈ tvorbÏ zpracov·v· p¯ev·ûnÏ tÈmata ze ûivota zdravotnÏ postiûen˝ch, jejich problÈmy,
atd. ZajÌmavÈ je, ûe ilustr·torem jeho knihy je pouze devÌtilet˝
chlapec Filip Facincani, kter˝ je postiûen˝ mozkovou dysfunkcÌ.
Ji¯ina Kalabisov· na mnÏ zap˘sobila dojmem velice milÈ
a charismatickÈ osobnosti, kter· si sv˝mi humorn˝mi povÌdkami jistÏ zÌskala srdce nejednoho z p¯Ìtomn˝ch. Ilustr·torkou jejÌ knihy je nevidom· paraolympijsk· medailistka Pavla
Francov·.

Atavis et Armis!
ViktÛria Majchr·kov·, MLJ
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Severočeská delegace
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského
Vych·zÌme-li z†naöÌ existence v†r·mci LitomÏ¯ickÈ diecÈse, pak prvnÌm problÈmem se kter˝m se musÌme vyrovnat, je
˙zemnÌ rozsah naöeho p˘sobenÌ. LitomÏ¯ick· diecÈse zahrnuje kromÏ vÏtöiny SeveroËeskÈho a LibereckÈho kraje i Ë·st
St¯ednÌch »ech. V˝razn˝mi duchovnÌmi centry jsou pak
p¯edevöÌm LitomÏ¯ice, ale i Liberec s†blÌzk˝mi v˝znamn˝mi
poutnÌmi mÌsty Hejnicemi a Jablonn˝m v†PodjeötÏdÌ. V†nÏm
odpoËÌv· hlavnÌ patronka kraje sv. Zdislava. SpecifickÈ
problÈmy duchovnÌho i bÏûnÈho ûivota m· z·padnÌ Ë·st
diecÈse Chomutovsko-Teplick·. K†tÈto oblasti se jeötÏ vr·tÌme v†nÏkterÈm z†dalöÌch Ël·nk˘. DiecÈse b˝v· charakterizovan· jako misijnÌ, vzhledem k†niûöÌ religiozitÏ obyvatel.
Nechci zde Ëten·¯˘m pod·vat geografick˝ p¯ehled, ale
domnÌv·me se, ûe je vhodnÈ, aby o n·s ËlenovÈ ostatnÌch
komend vÏdÏli vÌce.

Jde o podporu Domova pro matky v†tÌsni v†Liberci. PodstatnÏ
vÏtöÌ podporu DÏtskÈmu domovu v†Ho¯e sv. Kate¯iny, o kter˝
se v˝znamnÏ star· csr. HejËov·, si nem˘ûeme p¯ivlastÚovat.
V†oblasti vzdÏl·vacÌ a charitativnÌ je nejv˝znamnÏjöÌ p¯edn·ökov· Ëinnost cfr. A.M. Uhury, z·stupce vedoucÌho delegace.
Cfr. Uhura se vÏnuje oöet¯ovatelskÈ a peËovatelskÈ etice,
spiritualitÏ termin·lnÌho stadia. Jeho z·sluûn· a respektovan·
p¯edn·ökov· Ëinnost zasahuje i do HradeckÈ diecÈse.
K†tomuto ˙zemÌ m·me ostatnÏ velmi blÌzko nejen geograficky, ale i dalöÌmi neform·lnÌmi vztahy. V†Liberci po¯·d·me
kaûd˝ mÏsÌc spoleËnÏ s†»eskou k¯esùanskou akademiÌ na
p˘dÏ Univerzity p¯edn·öku pro öiröÌ ve¯ejnost. LetoönÌ podzim byl vÏnov·n seznamov·nÌ s†misijnÌ pracÌ. PostupnÏ
p¯edn·öeli Mons. V·clav Mal˝ a P. M. CherubÌn Kuczowicz
OFM.

SeveroËesk· delegace byla silnÏ postiûena rozkolem
v†ÿ·du a aktivitami nÏkter˝ch b˝val˝ch Ëlen˘ smÏ¯ujÌcÌmi
proti »VP. LitomÏ¯ickÈ centrum se rozpadlo, v˝znamnÌ naöi
ËlenovÈ R. D. K. M. Balaû a csr. I. HejËov· jsou pracovnÏ
v·z·ni v†Praze. TÏûiötÏ naöÌ Ëinnosti se proto p¯esunulo na
Liberecko. P¯itom silnÏ cÌtÌme svou vazbu na Prahu a jejÌ
komendu, kterou povaûujeme za svou mate¯skou. Velmi n·s
potÏöilo, ûe n·m svou podporu potvrdil i jejÌ velitel chev.
K. Kalina KCL.

InformaËnÌ Ëinnost se teprve rozvÌjÌ. ÿadÏ osob z†duchovnÌ,
akademickÈ a hospod·¯skÈ sfÈry byly p¯ed·ny pÌsemnÈ i
˙stnÌ informace o historii, charakteru a pr·ci ÿ·du. Lze
p¯edpokl·dat, ûe ¯ada z†nich se stane spolupracovnÌky
delegace p¯i zajiöùov·nÌ jejich ˙kol˘, douf·me, ûe nÏkte¯Ì
v†budoucnu posÌlÌ i naöe ¯ady.
StojÌ p¯ed n·mi i ˙kol najÌt vhodn˝ znak naöi delegace,
coû je ˙kol vÏtöÌ, neû jsme oËek·vali. Budeme ho konzultovat
i s ostatnÌmi cÌrkvemi v†Liberci, abychom pokraËovali v†ekumenickÈm dÌle. K†tomu si vyproöujeme pomoc sv. Lazara a
sv. Zdislavy.

Pro souËasnou dobu jsme si stanovili dva hlavnÌ ˙koly.
Jednak charitativnÌ Ëinnost dle naöich moûnostÌ, jednak ˙silÌ
o zapuötÏnÌ ko¯en˘ naöeho ¯·du ve zmÌnÏnÈ oblasti. ⁄silÌ
vstoupit do vÏdomÌ lidÌ se kter˝mi chceme d·le spolupracovat v†naöem dÌle.

Vöem vÏrn˝m Ëlen˘m ÿ·du pak p¯ejeme ÑPoûehnanÈ
sv·tky v·noËnÌ a Vöe DobrÈ v†novÈm roceì
Za SeveroËeskou delegaci

CharitativnÌ Ëinnost ch·peme nejen v†oblasti materi·lnÌ,
ale i v†oblasti duchovnÌ. Ta materi·lnÌ je zatÌm velmi skromn·.

Ing. AntonÌn Schauer, KLJ
velitel SeveroËeskÈ delegace

Pocta Albertu Schweitzerovi
V†podveËer dne 29. listopadu 2005 se spolubrat¯i Vanke,
Ge, ÿeho¯ a Stibor z˙Ëastnili
tradiËnÌho koncertu na poËest
Alberta Schweitzera, v˝znamnÈho lÈka¯e, humanisty, filosofa a
Ëlena ÿ·du sv.Lazara JeruzalÈmskÈho. Po¯adatelem byla
SpoleËnost p¯·tel Afriky ñ SdruûenÌ p¯·tel Alberta Schweitzera
a Slovensk˝ evangelick˝ a. v.
cÌrkevnÌ sbor v†Praze. MÌstem
kon·nÌ byl kostel sv. Michala
v†Jirch·¯Ìch, neboù A.Schweitzer
na tomto mÌstÏ dvakr·t hr·l na varhany. P¯i poslednÌ
strahovskÈ investitu¯e jsme tamtÈû mÏli ekumenickou vigilii.

nost ze zdravotnictvÌ v†Africe ve st·tÏ, kter˝ byl uöet¯en
kmenov˝ch v·lek. Nikoli jiû lepra, ale AIDS a HIV pozitivita je
jednÌm z†hlavnÌch problÈm˘ zemÏ. SmrtÌ rodiË˘ a p¯Ìbuzn˝ch
vznikajÌ statisÌce sirotk˘, mnohdy tÈû pozitivnÌch, o kterÈ je
nutnÈ peËovat. Spektrum dalöÌch tropick˝ch chorob a ˙raz˘
p¯iblÌûÌ dr. S. Kus˝ na nÏkterÈm jour-fixe PraûskÈ komendy
v†p¯ÌötÌm roce.
V†druhÈ Ë·sti veËera n·sledoval koncert duchovnÌch
skladeb Johanna Sebastiana Bacha, na varhany hr·la Michelle Hradeck·, sÛlov˝ mezzosopr·n kr·snÏ uplatnila Sylva
»mugrov·. Kostel byl n·dhernÏ nasvÌcen, na rozdÌl od vigilie
jsme vidÏli stavbu i jejÌ za¯ÌzenÌ jakoby muzeum vöech sloh˘,
v†Praze se vyskytujÌcÌch. PodobnÈ akce se p¯ÌötÌ rok jistÏ
z˙ËastnÌ vÌce praûsk˝ch Ëlen˘ ÿ·du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho v†pl·ötÌch, neboù m˘ûeme d˘stojnÏ a ve¯ejnÏ uctÌt
pam·tku tak v˝znamnÈho spolubratra.

V†prvnÌ Ë·sti veËera promluvil MUDr. S. Kus˝, ¯editel
nemocnice v Zambii (p˘vodnÏ Ë·st Rhodesie), Ëlen Rotary
Praha a Zambie. Kr·tk· p¯edn·öka bohuûel nemohla b˝t
prov·zena diapozitivy, p¯esto odr·ûela mnohaletou zkuöe-

V†Praze, 9. prosince 2005
VladimÌr Stibor
öpit·lnÌk »VP
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Manévry ve Rtišovicích
BÏhem prvnÌho listopadovÈho vÌkendu se
ve RtiöovicÌch, kde z·sluhou cfr. Pavla Kavinka CLJ vznikly pod symbolem zelenÈho k¯Ìûe
novÈ pracovnÌ p¯Ìleûitosti na ekologickÈ farmÏ pro dÏti z†dÏtsk˝ch domov˘, oz˝vala
st¯elba. Nebyl po¯·d·n hon na nezd·rnÈ
pracovnÌky, ale manÈvry, jichû se z˙Ëastnily
dÏti z DD Most a DD Hora sv. Kate¯iny.
VychovatelÈ p¯ijali pozv·nÌ cfr. Kavinka
k†sezn·menÌ s†projektem a vzali s†sebou autobus dÏtÌ, pro kterÈ se v†nejbliûöÌ dobÏ stane
aktu·lnÌ ot·zka ìco d·l ?î. Ve RtiöovicÌch jsou
p¯ipraveny ubytovacÌ kapacity a pracovnÌ
p¯Ìleûitosti pro dÏti, kterÈ by jinak nemÏly
kam jÌt. Jiû v†tomto roce jsme zorganizovali
prvnÌ zkuöebnÌ pobyt jednoho z·jemce a
pouËili se vÌce o oËek·v·nÌch a moûnostech
obou do projektu zapojen˝ch stran.
Po sezn·menÌ host˘ s†moûnostmi pr·ce
a ubytov·nÌ se ˙ËatnÌci manÈvr˘ vrhli do

sezn·menÌ s†r˘zn˝mi druhy zbranÌ, p¯edveden˝ch p¯·teli cfr. Kavinka. DÏti si mohly zast¯Ìlet
nejen z†praku, ale i z†r˘zn˝ch st¯eln˝ch zbranÌ,
vyzkouöet p¯ek·ûkovou dr·hu, r˘znÈ deskovÈ
hry a samoz¯ejmÏ ochutnat takÈ prav˝ vojensk˝
gul·ö. CelodennÌ program byl zakonËen na
ml˝nÏ KacÌ¯ p¯i hrnku s†Ëajem a povÌd·nÌm
o†perspektivÏ dÏtÌ, kterÈ po dovröenÌ osmn·cti
let musÌ opustit dÏtsk˝ domov a nemajÌ kam jÌt.
ÿ·dov˝ projekt Rtiöovice takovou perspektivu
nabÌzÌ. Je to z·roveÚ dalöÌ konkrÈtnÌ krok
v†dlouhodobÈ spolupr·ci, kterÈ m· »VP
s†DÏtsk˝m domovem v†Ho¯e sv. Kate¯iny.
Ond¯ej Vanke, KCLJ

Zprávička z Liberce
S†radostÌ oznamujeme, ûe 30. listopadu se
velmi ˙spÏönÏ habilitoval na TeologickÈ fakultÏ
Univerzity PalackÈho v†Olomouci PhDr. Ing.
P.†Miloö Raban, Th.D., kter˝ spolupracuje a
podporuje naöi delegaci. P. Raban byl i koncelebrantem möe sv. p¯i investitu¯e ÿ·du letos
8.†¯Ìjna na StrahovÏ. Blahop¯ejeme mu a tÏöÌme
se na dalöÌ spolupr·ci
AntonÌn Schauer, KLJ
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Stonožka slavila patnácté výročí
Patn·ctÈ v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ oslavilo 9. prosince 2005
dobroËinnÈ hnutÌ ÑStonoûka ñ Na vlastnÌch nohouì. Zakladatelkou a prezidentkou hnutÌ, v†nÏmû dÏti pom·hajÌ sv˝m
pot¯ebn˝m vrstevnÌk˘m a kterÈ dnes p˘sobÌ uû ve svÏtovÈm
mÏ¯Ìtku, je panÌ BÏla Gran Jensen, naöe spolusestra.
Oslava byla zah·jena ve VojenskÈm kostele sv. Jana
NepomuckÈho v†Praze na HradËanech dopolednÌ bohosluûbou slova, kterou vedl hlavnÌ vojensk˝ kaplan arm·dy »eskÈ
republiky pplk. Tom·ö Holub. P. Holub p¯Ìtomn˝m dÏtem
velmi origin·lnÌm a p˘sobiv˝m zp˘sobem vysvÏtlil v˝znam
prosby a podÏkov·nÌ v†lidskÈm ûivotÏ. PodÏkoval za jejich
pomoc, zd˘raznil, ûe ve svÏtÏ je st·le mnoho dÏtÌ, kterÈ
nemajÌ ani z·kladnÌ ûivotnÌ pot¯eby a ocenil snahu ìstonoûkov˝ch dÏtÌî p¯ispÌvat k†¯eöenÌ tÏchto problÈm˘.

Stonožkové děti při koncertě
Odpoledne dÏti zaplnily s·l praûskÈ Lucerny, aby shlÈdly
slavnostnÌ koncert k†patn·ctÈmu v˝roËÌ zaloûenÌ hnutÌ. Z·znam koncertu odvysÌlala »esk· televize na ätÏdr˝ den
v†poledne.

Generál Pavel Štefka, náčelník generálního štábu
při projevu k učitelům, kteří zapojili své školy do
programu

Zakladatelka hnutí Stonožka csr. Bela Gran Jenxsen
v rohovoru z hosty (uprostřed P. Tomáš Holub, hlavní
kaplan AČR)

Ve veËernÌch hodin·ch probÏhl v†prostor·ch restaurace
Parnas slavnostnÌ raut, jehoû se z˙Ëastnilo i pÏt z·stupc˘
»VP. P¯ÌtomnÈ pozdravil baili »VP chev. O. Vanke, KCLJ,
kter˝ tÈû kr·tce p¯edstavil n·ö ÿ·d.
PanÌ BÏla Gran Jensen si za svou dosavadnÌ Ëinnost
zaslouûÌ up¯Ìmn˝ dÌk. Vyprosme jÌ spoleËnÏ do budoucna
pomoc Ducha svatÈho!
DalöÌ info na www.stonoûka.org

Csr. Bela Gran Jenxsen, chev. Řehoř, cfr. Beránek
a chev. Vanke

Petr J. ÿeho¯, KLJ
kapitul·¯ »VP
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Náš řádový pes u zkoušek
Zkouöky probÏhly v†listopadu a jednalo se v nich
o†zavröenÌ bloku z·kladnÌch zkouöek, kdy pes prok·zal
svou upot¯ebitelnost. KonkrÈtnÏ ölo o zkouöku
z†pachov˝ch pracÌ, kdy mÏl pes na dvakr·t lomenÈ
stopÏ nalÈzt t¯i p¯edmÏty a†d·le zdolat nÏkolik umÏl˝ch
p¯ek·ûek.
Pes byl ohodnocen celkovou zn·mkou V›BORN¡!
V†p¯ÌötÌm roce musÌ pes sloûit jeötÏ mezin·rodnÌ
zkouöku dle nÏmeck˝ch v˝cvikov˝ch ¯·d˘ BH a pak
bude n·sledovat speci·lnÌ v˝cvik k†pachov˝m pracem.
P. J. Bakeö MLJ

Překonávání netradičních překážek – šplh

Práce na stopě

Stopa

Zahajujeme výstavní program
v Café Therapy
Školská 30, Praha 1
MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
místopředseda o.s. SANANIM
patron výstavního programu v Café Therapy
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JKV princ Charles-Philippe d’Orléans, vévoda z Anjou,
velmistr OSLJ přijímá do Řádu Jeho Lordstvo Thomase
vikomta St. Cyres

Průvod do kostela uvedl
praporečník ČVP cfr. Pavel Beneš,
CLJ

JE Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
je povyšován do hodnosti GCL J

Představitelé Řádové vlády – JKV
velmistr, JE velký kancléř a chev.
Aaron Kiely, velký sekretář

Csr. Bela Gran Jensen, OLJ, členka Norského
velkopřevorstí, zakladatelka hnutí Stonožka

Bohoslužba a investitura se konaly
17. 12. 2005 v kostele sv. Františka z Assisi

Opustili nás

Stříbrná svatba

Dne 3. prosince 2005
zemřel po dlouhé nemoci náš spolubratr

Členové ČVP přejí vše nejlepší chev. Beno Ge
a jeho manželce Evě,
kteří v lednu oslavili stříbrnou svatbu.

RNDr. et PhMr. Ladislav Zámečník
OL J, MML J (nar. 1923)
člen OSLJ od roku 1999

Vítáme do lazariánské rodiny
Přání pevného zdraví

V pátek 2. prosince 2005
se narodil Jan Adam Bakeš
(52 cm, 3450 g).

Přejeme pevné zdraví našemu emeritnímu velkopřevorovi, JE
Radslavu hr. Kinskému, který se v Paříži zotavuje po operaci

Vítáme ho na světě a přejeme mu i celé rodině
mnoho zdraví a úspěchů v životě.

❑
❑

P¯ÌspÏvky do dalöÌho ËÌsla Reunionu zasÌlejte na e-mailovou adresu reunion.cvp@seznam.cz
Uz·vÏrka dalöÌho ËÌsla je 25. 2. 2006.
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