REUNION

ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

2007
1
–

ROÈNÍK XXXI.

J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP
se svým portrétem – darem našeho Řádu.

Slavnostní předání
daru našeho Řádu
– portrétu J. E.
arcibiskupa Otčenáška,
které se konalo
20. 11. 2006
v prostorách
královéhradeckého
biskupství.
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Duchovní slovo
„De profundis clamavi ad te, Domine...“

MilÌ p¯·telÈ,

(Psalmus 129)

Dne 29. listopadu 2006 tragicky zemĢel

PhDr. Petr

Adam, Fam. OT

familiár Nďmeckého Ģádu,
vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého,
kancléĢ Katedrální kapituly, rytíĢ ġádu sv. Lazara Jeruzalémského

Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolovď. Po absolvování Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 pĪsobil jako knihovník
na Biskupství královéhradeckém, kde pak Ģadu let
vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnovď se velkou mďrou podílel.

zaËal zase jeden nov˝ rok. Mezi novin·¯skÈ zvyklosti tÈto doby pat¯Ì i zpovÌd·nÌ r˘zn˝ch
osobnostÌ ñ zn·m˝ch i nezn·m˝ch, jakÈ p¯edsevzetÌ si udÏlaly na poË·tku tohoto ËasovÈho
˙seku. Je pravda, ûe prvnÌ leden b˝v· Ëasto prostorem pro nov· p¯edsevzetÌ. MnozÌ zaËnou
hubnout, mnozÌ p¯estanou kou¯it (alespoÚ se to domnÌvajÌ a t¯eba si to i p¯ejÌ), jinÌ pr˝ budou jezdit
podle dopravnÌch p¯edpis˘ (opravdu?). Vöichni dob¯e vÌme, jak˝ osud tato p¯edsevzetÌ majÌ. Do
konce ledna o nich uû nikdo nevÌ a vöe se posune do star˝ch dobr˝ch vyjeûdÏn˝ch kolejÌ. TakÈ se
mÏ ptali, jakÈ jsem si udÏlal p¯edsevzetÌ. Musel jsem konstatovat, ûe takovÈ velkÈ celoroËnÌ
p¯edsevzetÌ z·sadnÏ nedÏl·m. Je pro mne daleko d˘leûitÏjöÌ si dÏlat p¯edsevzetÌ vöednÌho dne,
kter· pak veËer p¯i zpytov·nÌ svÏdomÌ snadno zkontroluji. P¯edevöÌm chci kontrolovat, jak plnÌm
svÈ z·kladnÌ povinnosti ûivota jak osobnÌho, tak profesnÌho. M˝m
hlavnÌm ˙kolem je hl·s·nÌ evangelia, aù je to vhod Ëi nevhod. To je to
profesnÌ. A osobnÌ s†tÌm velmi ˙zce souvisÌ: m·m dennÏ usilovat o
svÈ vlastnÌ posvÏcov·nÌ a tÌm tedy pracovat na svÈm p¯ibliûov·nÌ se boûÌmu kr·lovstvÌ.
Letos to bude 70 let, kdy zaËal p˘sobit lazari·nsk˝ ¯·d v†naöich zemÌch. Proûil si r˘znÈ
periody. V·leËnÈ i socialistickÈ, m·lo Ëasu ve svobodÏ, dlouhou dobu v†pron·sledov·nÌ. I to pat¯Ì
k†ûivotu a kaûd˝ si pak musÌ poloûit ot·zku, jak v†tÈ Ëi onÈ dobÏ plnil svÈ z·kladnÌ posl·nÌ.
K†ûivotu Ëlena ÿ·du sv. Lazara bude vûdy pat¯it velkÈ posl·nÌ pom·hat tam, kde je toho
zapot¯ebÌ. A ûe toho prostoru je nesmÌrnÏ mnoho, vÌme vöichni velmi dob¯e. Navrhuji tedy vöem
jedno kaûdodennÌ p¯edsevzetÌ ñ totiû chodit s†otev¯en˝ma oËima a vidÏt. Docela m·m pak öanci
uvidÏt i samotnÈho Krista. Docela sluön· odmÏna za to, ûe se snaûÌm plnit svÈ p¯edsevzetÌ.
MilÈ sestry a brat¯i, p¯eji V·m v†tomto novÈm roce, kter˝ takÈ pat¯Ì do BoûÌho pl·nu, mnoho
˙spÏch˘ jak v†osobnÌm tak i profesnÌm ûivotÏ a p¯edevöÌm pokrok v†ûivotÏ duchovnÌm. KÈû P·n je
vaöÌ silou a Jeho Duch svat˝ kÈû v·s naplÚuje mnoh˝m el·nem pro dobro druh˝ch!
Frantiöek V·clav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavsk˝,
a takÈ v·ö duchovnÌ p¯evor

RozlouĀíme se s ním pĢi eucharistické obďti v úterý dne 12. prosince 2006

v 10.30 hodin v kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchovď.
Po církevních obĢadech bude tďlo zesnulého uloženo
do hrobu na pouchovském hĢbitovď
s nadďjí na vzkĢíšení mrtvých a život vďĀný.

Milosrdný Ježíši, dej mu vďĀné odpoĀinutí!

Vážení a milí přátelé,
¯Ìk· se, ûe ÑsedmiËkov˝ì rok je rok hojnosti. Ten poslednÌ,
1997, byl pro naöi diecÈzi a pro naöe mÏsto opravdu rokem
plnosti: byl to milÈniov˝ rok svatovojtÏösk˝ a zaûili jsme v nÏm
dÏjinnou ud·lost ñ n·vötÏvu papeûe Jana Pavla II. u n·s.
Co n·m asi p¯inese rok 2007...?
Pokladnice BoûÌch dar˘, milostÌ Ducha SvatÈho je st·le
otev¯ena ñ a moûn· ûe v tomto roce zvl·öù. StojÌ u dve¯Ì
naöeho srdce a klepe... V BetlÈmÏ kdysi nach·zel dve¯e
zav¯enÈ ñ jak odpovÌme my?

Zarmoucená rodina
Biskupství královéhradecké
Katedrální kapitula pĢi chrámu
Svatého Ducha v Hradci Králové
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Nebojme se otev¯Ìt doko¯·n pro BoûÌ l·sku! RuËky
betlÈmskÈho DÌtÏte ji st·le bohatÏ rozd·vajÌ. KÈû n·m na
p¯Ìmluvu svÈ Matky a svÈho PÏstouna udÏlÌ vöechny milosti,
pot¯ebnÈ k†tomu, abychom v jeho sÌle dozr·li k plnosti BoûÌch
dÏtÌ...!
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ZPRÁVA VELKOPŘEVORA

Neobyčejný život
zcela zanedbanÈ a zniËenÈ, museli tedy i zde zaËÌt od
z·kladu znovu. Tatiana Kynûvart milovala a nikdy na nÏj
nezapomnÏla. Vr·tili se tam s manûelem jen podÌvat, zcela
kr·tce v roce 1964. Tehdy byl z·mek sice silnÏ poökozen˝ a
zejmÈna statek k nÏmu pat¯ÌcÌ v rozvalin·ch, ale jeötÏ bylo
vöechno jakû-takû v po¯·dku. Ale v roce 1990, kdy p¯ijeli
znovu, naöli uû z·mek zcela vykraden˝, n·bytek i umÏleckÈ
sbÌrky pryË, stÏny otluËenÈ aû na cihlu. Ve svÈ knize jmenuje
Tatiana ty, kte¯Ì se o to nejvÌce Ñzaslouûiliì. Byli to p¯edevöÌm
komunistiËtÌ p¯ed·ci z PlznÏ. To, ûe je dnes z·mek znovu
kr·sn˝ a jak mobili·¯, tak cennÈ sbÌrky Ë·steËnÏ nazpÏt, je
takÈ ve valnÈ vÏtöinÏ z·sluha Metternich˘, Ë·st mnohamilionovÈho n·kladu na opravu 25 let opuötÏnÈho a zanedbanÈho
z·mku, dÌky komunistick˝m vl·dc˘m tÈmÏ¯ propadlÈmu
zk·ze, zaplatila EU.

Ve st¯edu 26. Ëervence 2006 zem¯ela v
NÏmecku na z·mku Johannisbergu v Rheingau,
v Hessensku, Tatiana Hilarionovna, princezna
von Metternich-Winneburg, knÏûna MetternichWinneburg.

DrazÌ spolubrat¯i, drahÈ spolusestry,
v·ûenÌ p¯·telÈ a p¯Ìznivci ÿ·du sv. Lazara,
jiû nÏkolikr·t v†minulosti jsem poukazoval na nebezpeËÌ, kter˝m ËelÌ »eskÈ velkop¯evorstvÌ z†d˘vodu st¯etu
z·jm˘. Konflikt z·jm˘ zde ch·peme mimo jinÈ i jako
poûadov·nÌ finanËnÌ podpory jmÈnem »VP nebo s†vyuûitÌm
jeho jmÈna, aù jiû p¯Ìm˝m nebo zav·dÏjÌcÌm, pro prospÏch
osobnÌ Ëi jinÈho subjektu nebo projektu, kter˝ s†»VP
nikterak nesouvisÌ a nenÌ jÌm ani podporov·n.
é·dn˝ Ëestn˝ Ëlen si nesmÌ dovolit, aby byl jakkoliv
zapleten do podez¯el˝ch transakcÌ, kterÈ by p¯ÌpadnÏ
mohly poökodit dobrÈ jmÈno »eskÈho velkop¯evorstvÌ Ëi
jeho Ëlen˘.
TrefnÈho p¯Ìpad je uk·zkov˝m p¯Ìkladem takovÈho
nevhodnÈho a suspektnÌho chov·nÌ: N·ö tehdejöÌ Ëlen
poû·dal nÏmeck˝ velkobailivik v†roce 2004 o grant ve v˝öi
10.000 Euro a o rok pozdÏji o dalöÌch 10.000 Euro. é·dost
byla vyslovena v†souvislosti se jmÈnem »VP a pod·na
prost¯ednictvÌm nÏmeckÈ dentistickÈ asociace, jejÌmû
p¯edsedou byl rovnÏû Ëlen ÿ·du cfr. Klaus Winter. S·m
Trefn˝ vöak tuto skuteËnost p¯ed »VP utajil a nikdy ji
nezmÌnil na û·dnÈm z pravideln˝ch jedn·nÌ VelkÈ rady. O
faktu, ûe û·dost podal osobnÏ a v†tajnosti se rovnÏû
nezmÌnil ani na û·dnÈm z†jour-fix˘. Existuje vöak domnÏnka, ûe p·novÈ Stejskal, Heller a KordaË mohli b˝t o celÈ
z·leûitosti separ·tnÏ informov·ni.

poskytnut˝ch prost¯edk˘. S·m Trefn˝ se cÌtil dotËen, kdyû
byl poû·d·n o vysvÏtlenÌ a nep¯esvÏdËivÏ se vymlouval,
ûe odesÌlatel penÏz se spletl, pokud uvedl jako p¯Ìjemce
ÿ·d a ûe m˘ûeme b˝t r·di, ûe se v˘bec nÏco dÏje.
V˝sledkem je vznik podez¯enÌ »VP z†prapodivn˝ch finanËnÌch operacÌ a d·le i skuteËnost, ûe jmÈno Trefn˝ je
vnÌm·no negativnÏ v†celÈm ÿ·du sv. Lazara.
Jak vÌte, Trefn˝ byl z†ÿ·du po z·sluze vylouËen.
A j· proto znovu v˝slovnÏ a d˘raznÏ opakuji, ûe
nebudu u naöich Ëlen˘ v†û·dnÈm p¯ÌpadÏ trpÏt ani
tolerovat takovÈ chov·nÌ, kterÈ by vedlo naöe velkop¯evorstvÌ k†nutnosti br·nit se na¯ËenÌm z†podloudn˝ch transakcÌ.

Cel· z·leûitost pak veöla v†»VP ve zn·most jen tÌm, ûe
byla prezentov·na Trefn˝m na ¯·dovÈm setk·nÌ
v†Johannisbergu (kvÏten 2005), kam se Trefn˝ mimo
ofici·lnÌ delegaci »VP samostatnÏ vypravil. Zde byli
p¯Ìtomni jak ËlenovÈ nÏmeckÈho velkobailiviku, tak i
ofici·lnÌ delegace »VP. Pokud by zde naöe delegace
p¯Ìtomna nebyla, do dneönÌho dne by se nikdo v†»VP
o†tÈto aktivitÏ TrefnÈho nedozvÏdÏl!

NenÌ nijak p¯ekvapivÈ, ûe Trefn˝ a ostatnÌ z reneg·tskÈ
skupiny b˝val˝ch Ëlen˘ »VP vylouËen˝ch pro neËestnÈ
chov·nÌ vystupujÌ proti n·m s†takovou agresivitou. Svou
horlivostÌ se snaûÌ ospravedlnit jak svÈ, tak i TrefnÈho
chov·nÌ. Nepr˘hlednost nejen celÈ TrefnÈho z·leûitosti,
ale i odcizenÌ hospice a jeho vyjmutÌ z†kontroly »VP a ¯ada
dalöÌch ÿ·du nep¯·telsk˝ch krok˘ snad nenechajÌ û·dnÈho logicky uvaûujÌcÌho ËlovÏka na pochyb·ch o mor·lnÌ
nep¯ijatelnosti jejich Ëin˘, re·ln˝ch d˘vodech jejich motivace a scestnosti a ˙Ëelovosti jejich argumentace.

Asi si umÌte p¯edstavit, jakÈ p¯ekvapenÌ, ˙div a trapnÈ
pocity v†n·s tato skuteËnost vyvolala. Na jednÈ stranÏ se
snaûÌme s†velk˝mi potÌûemi shromaûÔovat i skrovnÈ
p¯ÌspÏvky na pomoc tÏm, kdo sami sobÏ pomoci nemohou, na stranÏ druhÈ nÏkte¯Ì v†tajnosti ËerpajÌ statisÌcovÈ
Ë·stky pro suspektnÌ projekty!

KoneËnÏ, nenÌ snad t¯eba dod·vat, ûe lidÈ jako Trefn˝
do ÿ·du sv. Lazara nepat¯Ì. A lidÈ jako Dost·l a jinÌ, kte¯Ì
byli tÏmto ud·lostem p¯Ìtomni a tiöe chov·nÌ TrefnÈho a
dalöÌch jemu podobn˝ch osob schvalovali, by mÏli vÏdÏt,
ûe majÌ z†ostudy kab·t.

Grant udÏlen˝ TrefnÈmu a jeho ˙Ëel byl takÈ ofici·lnÏ
prezentov·n dvakr·t v nÏmeckÈm ¯·dovÈm Ëasopise, kde
je p¯esnÏ uvedeno, ûe p¯Ìjemcem je ÿ·d sv. Lazara ñ
Praha. Ve skuteËnosti vöak na ˙Ëet »VP nedorazilo ani
jedno takto pouk·zanÈ Euro. Cel· Ë·stka byla pouk·z·na
TrefnÈmu. V tÈto souvislosti n·m bylo tÈû ¯eËeno, ûe aniû
by o tom mÏlo »VP jen tuöenÌ, byl prost¯ednictvÌm grant˘
a dotacÌ od nÏmeckÈho velkobailiviku TrefnÈmu poskytnut
jiû vÌce neû milion korun.

KÈû je cel· tato nesmÌrnÏ hloup· TrefnÈho afÈra lekcÌ
do budoucna pro n·s vöechny.
Praha, 23. listopadu 2006
Jan hr. Dobrzensk˝ z†Dobrzenicz, GCLJ, CMLJ
velkop¯evor »eskÈho velkop¯evorstvÌ ÿ·du sv.
Lazara a p¯edseda Mezin·rodnÌ ¯·dovÈ vl·dy

A nynÌ se pt·m: Kam öly vöechny tyto penÌze?
Trefn˝ nikdy neosvÏtlil, na jakÈ ˙Ëty byly tyto Ë·stky
pouk·z·ny. StejnÏ tak nikdo, vËetnÏ nÏmeckÈho velkobailiviku, neobdrûel ani zpr·vu o pouûitÌ, ani vy˙Ëtov·nÌ

Narodila se 19. prosince 1914 (podle gregori·nskÈho kalend·¯e 1.
ledna 1915) v PetrohradÏ, jako Tatiana Ilarionovna VasilËikova. JejÌ otec byl knÌûe
Ilarion SergjejeviË VasilËikov, matka Lidia Leonidovna, knÏûna
Vjazemsk·. P¯ed Ruskou ¯Ìjnovou revolucÌ uprchla cel· rodina
v poslednÌ chvÌlli, ochuzen· tÈmÏ¯ o veöker˝ majetek, za
nesmÌrnÏ dobrodruûn˝ch okolnostÌ p¯es Maltu a Francii do
NÏmecka a odtud d·le do Francie. Tatiana, (stejnÏ jako
vöechny ostatnÌ dÏti rodiny VasilËikovy, kter˝ch bylo celkem
öest) studovala s mnoh˝mi p¯ek·ûkami, zp˘soben˝mi st·l˝m
nedostatkem finanËnÌch prost¯edk˘, na SorbonnÏ, kde zÌskala bakal·¯sk˝ titul. PozdÏji takÈ studovala dÏjiny umÏnÌ a
malÌ¯stvÌ na akademii v MnichovÏ. Hovo¯ila plynnÏ nÏmecky,
anglicky, francouzsky a öpanÏlsky ñ a samoz¯ejmÏ takÈ rusky.
Ve t¯ic·t˝ch letech byla r·da, ûe se k tomu vöemu tÈû jaksi
mimochodem nauËila i tÏsnopis a psanÌ na stroji a mohla tedy
pracovat v BerlÌnÏ na ministerstvu zahraniËnÌch vÏcÌ. PozdÏji
st·la nebezpeËnÏ blÌzko p¯Ìprav atent·tu na Hitlera, stejnÏ
jako manûel a jejÌ sestra Marie, zvan· Missie.

Ve svÈ knize o tom ¯Ìk·: ÑV poslednÌch deseti aû patn·cti
letech (p¯ed rokem 1989) se niËenÌ neust·le stupÚovalo, coû
bylo shodnÈ pro reûim vöech komunistick˝ch zemÌ. Tento
systÈm se ve skuteËnosti stal rakovinn˝m n·dorem naöÌ
doby. Vyprodukoval takÈ jeden zvl·ötnÌ lidsk˝ typ, jakousi
krysÌ rasu, kterÈ se da¯ilo na korupci a niËenÌ. Prok·zala
neschopnost vytvo¯it nÏco novÈho, nebo aspoÚ udrûet v
po¯·dku to, co jÌ spadlo do klÌna. Jejich moc stavÏla na
udavaËstvÌ a zradÏ. Dok·zali jen ohlod·vat minulost a v
kaûdÈ zemi, v nÌû vl·dli, zniËili substanci tÌm, ûe ve jmÈnu

JejÌm manûelem, za kterÈho se provdala na podzim roku
1941, byl Paul Alfons princ von Metternich-Winneburg (1917
VÌdeÚ-1992 éeneva), pravnuk legend·rnÌho rakouskÈho kanclÈ¯e, st·tnÌka a diplomata, knÌûete Klemense Wencezslava
Metternicha. Paulova matka byla äpanÏlka, Dona Isabel de
Silva y Carvajal.
Z·mek Johannisberg v Rheingau, obklopen˝ vinicemi.

Jeho pradÏdeËek byl hlavnÌ postavou na proslulÈm
VÌdeÚskÈm kongresu, kter˝ probÌhal od z·¯Ì 1814 do Ëervna
1815. Tento Metternich byl tÈû mimo jinÈ p¯Ìtelem Wilhelminy
von Sagan, n·m dob¯e zn·me jako vÈvodkynÏ Zah·Úsk·,
panÌ knÏûna z BabiËky Boûeny NÏmcovÈ.

st·tu onen st·t plenili.ì
Pro mnohÈ v Hessensku byla knÏûna Tatiana Metternich
aû do svÈ smrti duöÌ celÈho kraje, Rheingau. Byla zakladatelkou a dlouholetou p¯edsedkynÌ v˝boru Rheingau Musik
Festival, mnozÌ n·vötÏvnÌci si ji budou pamatovat, jak z
empory velkÈho F¸rst - Metternich - s·lu na Johannisbergu
pozornÏ naslouchala koncert˘m.

KnÏûna Metternichov· byla to neobyËejn·, zajÌmav· ûena
s mnoha talenty, cel˝ jejÌ dlouh˝ ûivot byl pln˝ neuvÏ¯iteln˝ch
p¯ÌbÏh˘. Malovala velmi pÏknÈ aquarely, napsala nÏkolik knih,
jedna z nich, velmi poutav·, vyöla roku 1992 takÈ v ËeskÈm
p¯ekladu,v nakladatelstvÌ Panorama pod titulem ÑSvÏdectvÌ o
neobyËejnÈm ûivotÏì.

JejÌ dlouh˝ ûivot byl p¯edevöÌm vyplnÏn charitativnÌ
ËinnostÌ. Jako nejvyööÌ p¯edstaven· ÿ·du Sv. Lazara v
NÏmecku p¯ipravila a vedla mnoho projekt˘, nÏkolik z nich ve
svÈm rodnÈm mÏstÏ PetrohradÏ, kde z¯Ìdila domov pro
bezprizornÈ dÏti. Mnoho lidÌ v Rusku i jinde na ni bude jistÏ
vdÏËnÏ vzpomÌnat.

Ve svÈm vypr·vÏnÌ zachytila z·sadnÌ momenty evropskÈho dÏnÌ minulÈho stoletÌ a lze jÌ charakterizovat jako s·gu
jednÈ generace Metternichova rodu. Autorka byla dlouh˝ Ëas
exulantka bez domova, kter· paradoxnÏ vlastnila celkem pÏt
cestovnÌch pas˘ souËasnÏ. DoËasn˝ domov naöla po svÈ
svatbÏ s Paulem Metternichem v »ech·ch, na z·mku
Kynûvart, ke kterÈmu pat¯il tÈû z·mek Plasy, byla to rodov·
sÌdla Metternich˘ v »ech·ch.

MÏla jsem to ötÏstÌ, poznat knÏûnu Tatianu Metternichovou i knÌûete Metternicha osobnÏ, setk·vala jsem se s nimi,
kdyû jsme byli s manûelem zv·ni na z·mek Johannisberg, p¯i
p¯Ìleûitosti kaûdoroËnÌho setk·nÌ ÿ·du Sv. Lazara JeruzalemskÈho, jehoû je manûel p¯ÌsluönÌkem.

V roce 1945 byli vyhn·ni, respektive odeöli d¯Ìve, neû
k†z·mku dorazila sovÏtsk· vojska. äli pÏöky, jen se selsk˝m
vozem, taûen˝m koÚmi, doprov·zeni skupinou francouzsk˝ch v·leËn˝ch zajatc˘, kter˝m zachr·nili za v·lky ûivot. Po
nebezpeËnÈ cestÏ zniËen˝m NÏmeckem, kter· trvala öest
t˝dn˘, naöli z·mek Johannisberg v trosk·ch, proslulÈ vinice

Byla to neobyËejn· ûena, jejÌû ûivotnÌ p¯ÌbÏhy by staËily
vyplnit nÏkolik lidsk˝ch ûivot˘.
V poslednÌch dvou letech byla tÏûce nemocn·, ale teÔ je
jistÏ öùastn·, setkala se znovu sv˝m milovan˝m manûelem
Paulem a nic je uû nerozlouËÌ.
VÏra Pokorn·
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Rytíři a proroctví z Fatimy

Informace bailliho Českého velkopřevorství

Útok na rytíře Řádu sv. Lazara Jerusalémského. Z historie pronásledování členů Řádu.
zap˘sobit na nevÏ¯ÌcÌ pronikavÏji a proto si novopeËenÌ rytÌ¯i
20. stoletÌ vypomohli k zastraöov·nÌ nehodn˝ch syn˘ a dcer
tzv. proroctvÌm z Fatimy. NaivnÌ povÌdkou o pasaËce Lucii
v†obci Fatima na PyrenejskÈm poloostrovÏ, kterÈ se pr˝
zjevila panna Maria a pohrozila meËem k V˝chodu. Pak
p¯edpovÏdÏla lidem Ñstraönou katastrofuì, soud BoûÌ, kter˝
potrv· 70 hodin a vyhladÌ t¯i Ëtvrtiny lidstva a doporuËila
v†dobÏ zjevenÌ ohnÏ s nebe nevych·zet z domu a shromaûÔovat uû nap¯ed potraviny. ProroctvÌ mÏlo jen jednu vadu:
p¯edpovÏdÏlo katastrofu na rok 1958. Ten vöak proöel bez
rozezlenÈho nebe, kterÈ se naopak po raketov˝ch poselstvÌch lidstva zaËÌn· dokonce mocnÏ vyjasÚovat.

V minulÈm ËÌsle byli Ëten·¯i informov·ni o osudech JUDr.
Huga MastnÈho, KLJ, kter˝ byl ve skupinÏ Lazari·n˘ zatËen˝ch a uvÏznÏn˝ch v roce 1959. V dneönÌm ËÌsle je doslovnÏ
uveden˝ Ël·nek ze SvobodnÈho slova 1. prosince 1959, kter˝
zesmÏöÚoval naöe p¯edch˘dce.
SlyöÌ-li dnes ËlovÏk slovo ÑrytÌ¯, vybavÌ se mu v mysli
st¯edovÏk˝ bojovnÌk v kovovÈm brnÏnÌ nebo b·jn˝ ochr·nce
vlasti, oËek·vajÌcÌ pod BlanÌkem vol·nÌ o pomoc. Kdybyste
vöak v prosinci minulÈho roku vstoupili do jednoho z byt˘
vysokÈho vinohradskÈho Ëinû·ku, poznali byste öest rytÌ¯˘
jinÈho druhu. Bez brnÏnÌ a tÌm mÈnÏ s mor·lnÌmi vlastnostmi
jejich blanick˝ch koleg˘. äest dospÏl˝ch muû˘, kte¯Ì byli
pr·vÏ v ob¯adnÈm ceremonielu p¯ipnutÌm zelen˝ch kovov˝ch
k¯Ìû˘ na hruÔ a dotekem öavle o ramena pasov·ni na rytÌ¯e.
Anno domini 1958 v Praze!

Za tÈto situace nenÌ divu, ûe jeden z praûsk˝ch rytÌ¯˘ na
z·vÏr p¯elÌËenÌ p¯ed krajsk˝m soudem kajÌcnÏ prohl·sil:
ÑDospÏl jsem k p¯esvÏdËenÌ, ûe b˘h, v nÏhoû jsem cel˝ ûivot
vÏ¯il,neexistuje.ì äest pasovan˝ch rytÌ¯˘ ileg·lnÌho ¯·du sv.
Lazara s honosn˝mi tituly Ñp¯evorì, Ñkonturì, ÑkanclÈ¯ì,
Ñceremoni·¯ì, Ñreceptorì a ÑalmuûnÌkì, sbor d˘stojnÌk˘ bez
arm·dy, byl za svou nerytÌ¯skou Ëinnost odsouzen k 5 aû 9
let˘m vÏzenÌ. A tak Ëten·¯ nutnÏ dojde k smutnÈmu z·vÏru,
ûe je dnes tÏûk˝ ûivot rytÌ¯˘, i kdyû majÌ v Praze dlouhou ulici,
kter· vede od Tylova divadla aû k samÈmu UhelnÈmu trhu.

ÿeknete s ˙smÏvem ñ ÑdospÏlÌ si hrajÌ na dÏtiì. Jenûe
tato hra mÏla nedÏtsk· pravidla a v·ûnÈ n·sledky. PovedenÌ
praûötÌ ÑrytÌ¯i bez b·znÏ a hanyì se totiû ve vöÌ v·ûnosti
p¯ipravovali na oËek·van˝ zvrat naöeho z¯ÌzenÌ, na zaloûenÌ
strany po vzoru z·padonÏmeckÈ CDU pana Adenauera a na
zapojenÌ »SR do ÑdunajskÈho pododdÏlenÌ novÈ sjednocenÈ
Evropyì. Proto se rytÌ¯skÈ Ñmagisteriumì na svÈ Ñkapitoleì
rozhodlo prov·dÏt ökolenÌ o papeûsk˝ch encyklik·ch jako
nejvhodnÏjöÌho zp˘sobu p¯Ìpravy na tento soudn˝ den. Aby
byli d˘kladnÌ, zaËali od vzniku svÏta. O tom se dozvÏdÏli ze
spisu Pia XII., kter˝ ¯Ìk·: ÑMarnÏ bychom hledali odpovÏÔ od
p¯ÌrodovÏdy. Kosmos vyöel z ruky Stvo¯itelovy, jehoû mocnÈ
ÑFiatì se rozlila po vesmÌru a povolala k existenci s gestem
velkoduönÈ l·sky hmota p¯ekypujÌcÌ energiÌì. Jenûe tÏûko
takovÈho nÏco ¯Ìkat lidem, kter˝m se p¯i slovu Fiat vybavÌ
v†mysli pouze mal· öestistovka, tÏûko vysvÏtlovat nemohoucnost vÏdy v zemi, v jejÌmû hlavnÌm mÏstÏ kdysi ûil,
pracoval a zem¯el ÑFenix astronomieì Tycho de Brahe, kde
objevil svÈ revoluËnÌ astronomickÈ z·kony, jimiû se dnes
propoËÌt·vajÌ dr·hy umÏl˝ch druûic, slavn˝ Jan Kepler a kde
dnes takovÈ nesmysly rozbÌjejÌ zpr·vy o proniknutÌ kosmick˝ch raket a druûic do vesmÌru. Tu bylo nutno nerytÌ¯sky

On.
Tolik SvobodnÈ slovo.
Jako pamÏtnÌkovi tÈ doby nenÌ mi zcela jasnÈ, zda
redaktor Ël·nku (znaËka on) v nÏm skuteËnÏ chtÏl jen
denuncovat Lazari·ny a katolickou cÌrkev. Nebo mÏl v†˙myslu
i vyuûÌt situaci a sezn·mit neinformovanou ve¯ejnost o†FatimskÈm zjevenÌ a papeûskÈ encyklice? SvobodnÈ slovo totiû
nepat¯ilo k nejötvavÏjöÌm novin·m, nÏkdy se v nich objevovaly i zajÌmavÈ informace. Samoz¯ejmÏ s n·leûit˝m koment·¯em. Jak to redaktor myslel skuteËnÏ, to se uû nedovÌme.
Tolik pro mladöÌ Ëleny.
AntonÌn Schauer, KLJ
komtur SeveroËeskÈ delegace

Prohlášení biskupa Františka Václava Lobkowicze
vysl˝ch·n, sledov·n a kontaktov·n...? S tÌm jsme musel
s†ohledem na sv˘j p˘vod, knÏûstvÌ i p¯esvÏdËenÌ poËÌtat.
Kdyby tomu tak nebylo, patrnÏ bych Ëelil dnes ot·zce, ËÌm
jsem si zaslouûil, ûe o mne z·jem nebyl. MÈ svÏdomÌ je ËistÈ,
nic jinÈho za tÌm nenÌ. To je mÈ nejosobnÏjöÌ prohl·öenÌ.
Zve¯ejnÏnÈ z·znamy to potvrzujÌ. Ale je mi z¯ejmÈ, ûe
argument ËistÈho svÏdomÌ nestaËÌ. L·kavÏjöÌ je podez¯enÌ,
kterÈ se d· vûdy zneuûÌt a vyuûÌt jak proti mnÏ, tak proti cÌrkvi
a jejÌ d˘vÏryhodnosti. NaötÏstÌ jsou lidÈ, kte¯Ì mi vÏ¯Ì. Uû kv˘li
nim se chci d·l vyd·vat ve svÈ sluûbÏ a unÈst i tento k¯Ìû.
K†tomu pat¯Ì i odpuötÏnÌ, kterÈ nechci up¯Ìt nikomu, kdo mi
v†tÏchto dnech ublÌûil.

Vyd·no dne 08. 12. 2006
V poslednÌch dnech se stala cÌrkev a zejmÈna moje osoba
terËem neb˝valÈho medi·lnÌho ˙toku. ChtÏl bych se touto
cestou ohradit v˘Ëi zp˘sobu, jak˝m je se mnou v Ël·ncÌch
nakl·d·no, kdyû jsem oznaËov·n za zr·dce a udavaËe. Jsem
p¯edstavov·n jako spolupracovnÌk StB a p¯itom celou svou
knÏûskou sluûbou jsem konal prav˝ opak. Pom·hal jsem
lidem ûÌt svobodnÏ jejich vÌru uprost¯ed totalitnÌho ˙tlaku a
podle sv˝ch moûnostÌ jsem jim pom·hal. MrzÌ mne, ûe se o to
nikdo z onÏch autor˘ nezajÌmal a ûe mne stavÌ p¯ed oËi
ve¯ejnosti pouze jako zaprodance reûimu. KaûdÈmu se mohu
podÌvat do oËÌ, i arcibiskupu Graubnerovi a jednou na
vÏËnosti i arcibiskupu VaÚ·kovi. Ale takÈ panÌ doktorce
K¯ÌûkovÈ, Bobu Fliedrovi, Ivanu O. ätampachovi. ée jsem byl

Frantiöek V·clav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavsk˝
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kanadskÈ velkop¯evorstvÌ. Jak bylo
pozdÏji zjiötÏno, KanaÔanÈ p¯izvali
na volby takÈ Ëleny maltskÈ obedience ÿ·du z†USA. V†˙noru 2004
velmistr, vÈvoda z†Brissacu, neodstoupil, avöak s·m si udÏlil titul
Ñv˝konn˝ velmistrì (acting grandmaster), aËkoliv ÿ·d tento titul
nezn·. Princ Charles-Philippe byl
J. Em. L·szlo kardin·lem Paskaiem, OFM, p¯ijat v†Ost¯ihomi do
ÿ·du.

Z·vÏr roku vÏnovali ËlenovÈ VelkÈ rady zejmÈna p¯ÌpravÏ
kapituly, kter· se uskuteËnila v†sobotu 9. prosince 2006 v†konventu
ÿ·du k¯ÌûovnÌk˘ s†Ëervenou hvÏzdou. Zpr·vy ËinovnÌk˘ »VP a
z·pis z†kapituly tvo¯Ì p¯Ìlohu tohoto v˝tisku Reunionu, proto nenÌ
nutnÈ z·vÏry naöeho rokov·nÌ znovu opakovat.
Jedn·nÌ VelkÈ rady se takÈ v†roce 2007 budou konat vûdy
t¯etÌ st¯edu v†mÏsÌci.
Konec roku 2006 byl pro n·s v˝znamn˝ takÈ z†hlediska
mezin·rodnÌho ñ st·le totiû jeötÏ existuje nejasnost a nejednoznaËnost v†ned·vn˝ch dÏjin·ch ÿ·du, v†r˘zn˝ch obediencÌch a
ìsekcÌchî. Pro objasnÏnÌ a pochopenÌ naöich souËasn˝ch postoj˘
a kon·nÌ je vhodnÈ zaËÌt na gener·lnÌ kapitule OSLJ (Dublin, z·¯Ì
2002), v†jejÌmû z·vÏru 48. velmistr J. E. FranÁois de CossÈ, vÈvoda
z†Brissacu, ofici·lnÏ a pÌsemnÏ ozn·mil, ûe ukonËÌ svou Ëinnost
jako velmistr k 19. ˙noru 2004, kdy dos·hne vÏku 75 let. Z·roveÚ
navrhl kapitule vÈvodu ze Sevilly jako kandid·ta, o nÏmû by bylo
moûnÈ hlasovat jako o jeho n·sledovnÌkovi. Toto stanovisko bylo
verifikov·no tehdejöÌm p¯Ìtomn˝m novÏ ustaven˝m spiritu·lnÌm
protektorem ÿ·du, patriarchou Gregoriem III. Lahamem. »eskÈ
velkop¯evorstvÌ v†tehdejöÌ dobÏ nemÏlo vÌce informacÌ o mezin·rodnÌm dÏnÌ a zvyklostech a ot·zce volby novÈho velmistra nebyla
p¯ikl·d·na vÏtöÌ pozornost. V†tÈ dobÏ vöak zaËalo takÈ naöe
postupnÈ zapojov·nÌ do mezin·rodnÌho dÏnÌ.

V†napjatÈ atmosfÈ¯e tak byla
zah·jena v†b¯eznu 2004 gener·lnÌ
kapitula v†Torontu. Delegace »eskÈho velkop¯evorstvÌ odjÌûdÏla na
kapitulu se z·mÏrem nepodporovat vz·jemnÈ rozpory. Jedn·nÌ
ÿ·dovÈ vl·dy vöak v†Torontu znemoûnilo jakoukoliv rozumnou
debatu, protoûe vÈvoda z†Brissacu trval na kandidatu¯e vÈvody
ze Sevilly a na urychlenÈm sjednocenÌ s†maltskou obediencÌ.
Proto se konala paralelnÌ jedn·nÌ ¯·dovÈ vl·dy za ˙Ëasti
n·rodnÌch jurisdikcÌ Irska, Anglie a Walesu, NÏmecka, D·nska,
ävÈdska, »eskÈ republiky, äv˝carska, Rakouska, Holandska,
NovÈho ZÈlandu, MaÔarska a Lichtenötejnska. Patriarcha Gregorios III. se pokusil s†evropsk˝mi z·stupci vyjedn·vat a û·dal je,
aby dali sv˘j hlas vÈvodovi ze Sevilly, kter˝ se tak stane
zvolen˝m, avöak neustaven˝m velmistrem. SlÌbil, ûe jej nebude
investovat jako velmistra do tÈ doby, dokud nep¯edloûÌ ofici·lnÌ
dokumenty ñ nejpozdÏji vöak do konce roku 2006. Tento obchod
evropötÌ velkop¯evo¯i odmÌtli a zmanipulovanÈ volby velmistra se
evropötÌ deleg·ti nez˙Ëastnili. ÿ·dov· vl·da takÈ konstatovala,
ûe patriarcha Gregorios nenÌ osobou, kter· by mohla duchovnÏ
zaötÌtit ÿ·d v†budoucnosti a sv˝m p¯Ìstupem ökodÌ ÿ·du.
OkamûitÏ po ukonËenÌ gener·lnÌ kapituly vydal vÈvoda z†Brissacu
a patriarcha Gregorios III. magistr·lnÌ dekret, kter˝m prohl·sil
vöechny aktivity skupiny 15 jurisdikcÌ za ileg·lnÌ a odvolal
velkop¯evory (vË. J. E. V·clava hr. Bo¯ka-DohalskÈho) z†˙¯adu.
V†tÈ dobÏ vöak jiû evropskÈ jurisdikce neuzn·valy jakÈkoliv kroky
velmistra, kter˝ ozn·mil svoji rezignaci na ˙¯ad a od 19. ˙nora
2004 je emeritnÌm 48. velmistrem.

V†b¯eznu 2003 velkop¯evorstvÌ USA a Austr·lie nominovalo
Dona Francisca de Paula de BorbÛn y Escasany, vÈvodu ze
Sevilly, souËasnÈho 48. velmistra maltskÈ obedience ÿ·du, jako
kandid·ta na velmistra a v†Ëervnu tÈhoû roku pak öv˝carskÈ
velkop¯evorstvÌ kandidovalo J. K. V. prince Charles-Philippe
d¥OrlÈans jako protikandid·ta. V†srpnu pak patriarcha Gregorios
III. zve¯ejnil dopis, v†nÏmû bylo poprvÈ ve¯ejnÏ konstatov·no, ûe
vzhledem k†neurovnan˝m vztah˘m vÈvody ze Sevilly, jenû je
pot¯etÌ ûenat˝ a jeho rozvody nejsou cÌrkevnÏ upraveny, nepovaûuje vÈvodu ze Sevilly za platnÈho kandid·ta a vyz˝v· vöechny
n·rodnÌ jurisdikce, aby tuto komplikaci vzaly na vÏdomÌ. V†z·¯Ì
2003 na jedn·nÌ ¯·dovÈ vl·dy v†Celle-les-Bordes podepsalo 15
velkop¯evor˘ a n·rodnÌch deleg·t˘ (vË. J. E. V·clava hr. Bo¯kaDohalskÈho) p¯ihl·öku J. K. V. prince Charles-Philippe d¥OrlÈans
do ÿ·du a z·roveÚ podpo¯ilo jeho kandidaturu za velmistra.
Tento akt byl prohl·öen za jednoznaËn˝ projev v˘le n·rodnÌch
jurisdikcÌ äv˝carska, NÏmecka, Lichtenötejnska, Rakouska, Anglie a Walesu, Irska, Skotska, D·nska, ävÈdska, Norska, MaÔarska, Chorvatska, »eskÈ republiky, NovÈho ZÈlandu a NizozemÌ.
ÿ·dovou vl·dou byl z·roveÚ ustaven v˝bor, kter˝ mÏl p¯ipravit
volby novÈho velmistra na gener·lnÌ kapitule v†Torontu a dohlÌûet
nad spr·vnostÌ procesu voleb. Jeho ËlenovÈ prohl·sili za
kandid·ty J. K. V. prince Charles-Philippe d¥OrlÈans (pokud se do
dne voleb stane Ëlenem OSLJ) a vÈvodu ze Sevilly (pokud
p¯edloûÌ do konce ¯Ìjna 2003 jÌm slÌbenÈ doklady o manûelskÈm
statusu, vydanÈ Vatik·nsk˝mi institucemi). VÈvoda z†Brissacu
n·tlakovÏ trval na kandidatu¯e vÈvody ze Sevilly jako platnÈho a
jedinÈho kandid·ta, a to i p¯es opakovanÈ a zd˘razÚovanÈ
stanovisko p¯ÌtomnÈho patriarchova vik·¯e, ûe tato volba je
problematick· a z†hlediska duchovnÌho nep¯ijateln·. Z·roveÚ
p¯Ìtomn˝m velkop¯evor˘m ozn·mil, ûe nov˝ velmistr okamûitÏ
sjednotÌ pa¯Ìûskou a maltskou obedienci, coû vyvolalo pochybnosti, protoûe v†mnoha zemÌch nebyla situace zral· k†jedn·nÌ o
sjednocov·nÌ.

V†z·¯Ì 2004 doölo v†Blois k†volbÏ 49. velmistra OSLJ, jÌmû se
stal J. K. V. princ Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvoda z†Anjou.
EmeritnÌ 48. velmistr J. E. Francois de CossÈ, vÈvoda z†Brissacu,
m· svÈ zaslouûenÈ a ËestnÈ mÌsto v†kapitol·ch o ¯·dovÈ historii.
Don Francisco de Paula de BorbÛn y Escasany, vÈvoda ze
Sevilly, ¯ÌdÌcÌ maltskou obedienci, uûÌv· nezn·m˝ titul 48. zvolen˝
velmistr a domnÌv· se, ûe doölo k†sjednocenÌ ÿ·du. Avöak celÈ
ItalskÈ velkop¯evorstvÌ vyj·d¯ilo v†roce 2005 loajalitu naöemu
velkop¯evorovi a duchovnÌ autorita americkÈho velkop¯evorstvÌ J.
Em. Francis Eugen kardin·l George, OMI, (chicagsk˝ arcibiskup)
ned·vno prohl·sil, ûe nenÌ moûnÈ, aby cÌrkev spolupracovala
s†vÈvodou ze Sevilly a jeho zedn·¯sk˝mi poradci. Ani patriarcha
Gregorios III. Laham, jak se dalo p¯edpokl·dat, do konce roku
2006 p¯es mnoh· ujiöùov·nÌ û·dnÈ doklady o urovn·nÌ sÚatk˘
nep¯edloûil a vÈvodu ze Sevilly neinvestoval jako pr·voplatnÈho
velmistra. P¯ed dvÏma mÏsÌci dokonce zd˘raznil, ûe vöe je
z·leûitost dlouhodob·, kterou nenÌ moûno uspÏchat. P¯edpokl·d· tak pravdÏpodobnÏ, ûe dlouhodobost procesu zp˘sobÌ, ûe
jeho p¯ÌËiny budou zapomenuty.

V†¯Ìjnu 2003 nebyly slÌbenÈ doklady o anulaci sÚatk˘ vÈvody
ze Sevilly p¯edloûeny a vÈvoda z†Brissacu navÌc rozöÌ¯il dezinformaci, ûe princ Charles-Philippe odstoupil z†kandidatury. Z·roveÚ
ozn·mil, ûe v†p¯ÌpadÏ nezvolenÌ û·dnÈho kandid·ta bude ochotn˝ slouûit dalöÌ dva roky jako velmistr, aËkoliv jiû sv˘j odchod
z†˙¯adu ozn·mil. S†tÌm ËlenovÈ ¯·dovÈ vl·dy nesouhlasili a
v†lednu 2004 gener·lnÌ sekret·¯ chev. Walter Sch‰ppi ozn·mil
vöem Ëlen˘m ÿ·du, ûe vÈvoda ze Sevilly nenÌ nad·le platn˝m
kandid·tem. N·slednÏ vÈvoda z†Brissacu odvolal Ëleny volebnÌho v˝boru z†˙¯adu a ozn·mil, ûe za volby bude zodpovÏdnÈ

Proto tolik zd˘razÚujeme svou loajalitu k†naöemu velmistrovi,
princi Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvodovi z†Anjou. Proto si
p¯ejeme sjednocenÌ a spolupr·ci se vöemi spolubratry a spolusestrami z†ÿ·du, avöak bez jak˝chkoliv manipulacÌ a stanovov·nÌ
podmÌnek. A proto takÈ nechceme jednat s†lidmi, kte¯Ì vöechna
tato fakta znajÌ, ignorujÌ a situaci pruûnÏ oh˝bajÌ ve sv˘j
prospÏch.
Ond¯ej F. Vanke, KCLJ
bailli »VP
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Zpráva o návštěvě královéhradeckého biskupství
Dne 20. 11. 2006 jsme odevzdali dokonËen˝ portrÈt J. E.
Otce arcibiskupa Karla Bor. OtËen·öka, emeritnÌho 23.
biskupa kr·lovÈhradeckÈho, emeritnÌho duchovnÌho p¯evora
»VP. Tento obraz vÏnovalo »VP do galerie biskup˘ kr·lovÈhradeck˝ch v biskupskÈ rezidenci v Hradci Kr·lovÈ na
VelkÈm n·mÏstÌ. Autorem je Mgr. Ji¯Ì Pt·Ëek, akademick˝
malÌ¯, absolvent AVU v Praze.

vedle biskupa J. Doubravy, kardin·la K. Kaöpara a biskupa
M. PÌchy, tedy hradeck˝ch biskup˘, ûijÌcÌch ve dvac·tÈm
stoletÌ.
Slavnost se konala v CÌsa¯skÈm s·le rezidence. Po ËÌöi
vÌna a pohoötÏnÌ odeöli ËlenovÈ hradeckÈ kapituly v Ëele
s†gener·lnÌm vik·¯em. V dalöÌm rozhovoru setrval Otec
arcibiskup Karel jen se Ëleny »VP a malÌ¯em portrÈtu.
VzpomÌnal na svÈ tajnÈ vysvÏcenÌ, persekuci svou i 1000 lidÌ,
jejichû osudy jsou popsanÈ v souboru knih ÑKamÌnkyì. TÏmito
svazky n·s obdaroval. Jeho teze o vz·jemnÈm sp¯·telov·nÌ v
Duchu svatÈm byla p¯ÌznivÏ p¯ijata i papeûem Benediktem
XVI. Hradeck· katedr·la je totiû jedin· z vÌce neû 2000
katedr·l na celÈm svÏtÏ zasvÏcena Duchu svatÈmu. ZajÌmav·
byla prohlÌdka soukromÈ biskupskÈ kaple sv. Karla BoromejskÈho s obrazy patrona, svÏtc˘ i cÌrkevnÌch uËitel˘, d·le
prohlÌdka portrÈt˘ vöech kr·lovÈhradeck˝ch biskup˘, umÌstÏn· na chodb·ch rezidence. Na p¯ekr·snÈ restauraci interiÈr˘ i
mobili·¯e biskupskÈ rezidence m· velkou z·sluhu n·ö spolubratr PhDr. Petr Adam. Otec arcibiskup Karel n·s vyprovodil
osobnÏ aû na VelkÈ n·mÏstÌ, uctivÏ jsme mu podÏkovali a
srdeËnÏ jsme se s nÌm rozlouËili.

Odvoz zajistil chev.Miroslav Hoza vlastnÌm vozem, cesta
byla klidn· i po ˙zkÈ silnici z PodÏbrad, vËetnÏ poobÏdv·nÌ
v†ObÏdovicÌch. VzpomÌnky M.Hozy na dÏtstvÌ i ökolnÌ lÈta
v†Hradci a PardubicÌch st¯Ìdaly vzpomÌnky chev. VladimÌra
Stibora na vojenskou sluûbu v Hradci Kr·lovÈ a potÌûe
s†disertacÌ na tamnÌ lÈka¯skÈ fakultÏ. Vjezd p¯es MalÈ n·mÏstÌ
byl uzav¯en, ale naöla se cesta kolem katedr·ly aû na dv˘r
kr·snÏ renovovanÈho biskupstvÌ.
Delegaci »VP vedl J. E.velkop¯evor Jan hrabÏ Dobrzensk˝ z Dobrzenic s chotÌ a spolubratr PhDr. P. Adam, kter˝
slavnost organizoval. TaktÈû pozval Ëleny kr·lovÈhradeckÈ
kapituly, neboù pr·vÏ zasedali. J. E. Otec biskup Msgre
Dominik Duka, OP se bohuûel ne˙Ëastnil kv˘li povinnostem
v†Praze. Otec arcibiskup Karel byl darem potÏöen a jistÏ se
mu lÌbil. Obraz m· b˝t umÌstÏn na slavnostnÌm schodiöti

Ad multos annos!
VladimÌr Stibor a Miroslav Hoza

V·ûenÌ p¯Ìznivci, p¯·telÈ a ËlenovÈ ÿ·du sv. Lazara,

V·ûenÈ ¯·dovÈ d·my, v·ûenÌ spolubrat¯i,
Dovolte mi, abych V·s, ˙ËastnÌky ¯·dovÈ kapituly, jako
b˝val˝ öpit·lnÌk ÿ·du alespoÚ touto formou pozdravil a
doplnil informace öpit·lnÌka, spolubratra docenta Stibora.
Jiû v zaË·tcÌch obnovenÈ Ëinnosti ÿ·du po r. 1989 jsem
nalezl u spolubrat¯Ì pochopenÌ pro n·vrh, abychom se
vÏnovali pomoci nemocn˝m v oblastech, kterÈ tuto pomoc,
za souËasnÈho stavu medicÌny, nejvÌce pot¯ebujÌ. Jako
onkolog povaûuji nemocnÈ s pokroËilou formou rakoviny za
tu nejvÌce pot¯ebnou a pro pomoc vhodnou skupinu. Od tÈ
doby naöe kontakty a podpora hospicovÈho hnutÌ, zaloûenÌ
nejenom praûskÈho hospice, ale i hled·nÌ lepöÌch forem
pomoci.
Nalezli jsme ji v italskÈ Bologni, kde na tamnÌ universitÏ
pracuje ANT Italiana/Associatione Nationale Tumori/ peËujÌcÌ
o tyto nemocnÈ v jejich domovech pomocÌ odborn˝ch lÈka¯˘
a zdravotnÌch pracovnÌk˘. Proto byla jako souË·st naöeho
Velkop¯evorstvÌ pod p¯Ìmou patronacÌ hr. KinskÈho zaloûena
Ëesk· odboËka ANT (»ANT - »esk· Asociace pro N·dorovou
Terapii) jako obËanskÈ hnutÌ se sÌdlem v mÏöickÈm z·mku a
nemocnici. ANT se pak stalo organizacÌ mezin·rodnÌ (ANT
International) a my prvou z n·rodnÌch organizacÌ.
MyslÌm, ûe Ëinnost tÈto organizace pod patron·tem ÿ·du
m˘ûe b˝t dostateËnou legitimacÌ toho, ûe ËeskÈ Velkop¯evorstvÌ nezapomÌn· na svÈ charitativnÌ posl·nÌ.
Bylo by mnoho co ¯Ìci o tomto ˙seku Ëinnosti ÿ·du, ale
nejlÈpe p¯Ìmo v sÌdle organizace. Proto si V·s dovoluji
pozvat, abyste lednovÈ nebo ˙norovÈ zased·nÌ Rady realizovali v mÏ¯ickÈm z·mku v kapli sv. AlûbÏty DurynskÈ a sv.
Lazara JerusalÈmskÈho, kter· slouûÌ i jako zasedacÌ mÌstnost.
Z·vÏrem V·m Vöem p¯eji radostnÈ V·noce a dobrÈ
vykroËenÌ do novÈho roku.

ve Ëtvrtek 7. prosince 2006 byl na »T2 ve 21:00 vysÌl·n
diskusnÌ po¯ad Marka Ebena ÑNa plov·rnÏì s velmistrem ÿ·du
sv. Lazara, J.K.V. princem Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvodou z
Anjou, natoËen˝ p¯i jeho minulÈ n·vötÏvy v Praze v†z·¯Ì t.r.
BÏhem tÈto n·vötÏvy byl n·ö velmistr p¯ijat takÈ p.†prim·torem
Pavlem BÈmem a obdrûel symbolick˝ klÌË od hlavnÌho mÏsta...

VÌce na:
http://www.ceskatelevize.cz/program/10096424869-07.12.2006-21:00-2.html
http://www.pavelbem.cz/am3/asp/clanek.asp?id= kQ8cRff9rwy5

Dne 5. ledna 2007 svolal J. E. Jan hr. Dobrzensk˝
z†Dobrzenicz Gener·lnÌ kapitulu VojenskÈho a öpit·lnÌho
¯·du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho ñ Bohemia, kter· se
uskuteËnÌ v Praze, 7. ˙nora 2007 od 15:30 do 18:00.
PodrobnÈ informace jsou distribuov·ny Ëlen˘m elektronickou poötou a v listinnÈ podobÏ poötou.

Zpráva o slovenských lazariánech

FakultnÌ nemocnice s poliklinikou Milosrdn˝ch brat¯Ì v BratislavÏ
mÏla na sklonku roku 2006 nevöednÌ sv·tek. JejÌ statut·rnÌ z·stupce
JUDr. M. Tin·k podepsal s Vojensk˝m a öpit·lnÌm ¯·dem rytÌ¯˘ sv.
Lazara JeruzalÈmskÈho darovacÌ listinu, p¯edmÏtem kterÈ byl dar
spot¯ebnÌho zdravotnickÈho materi·lu v hodnotÏ 70 tisÌc EUR.
Spolupr·ce ¯eholnÌch spoleËenstev znamen· dnes znaËnÈ posÌlenÌ vstupu investic do zdravotnictvÌ, protoûe prost¯edky ¯·du
Milosrdn˝ch brat¯Ì, kterÈ se pohybujÌ v stovk·ch milion˘ korun, ale
takÈ ÿ·du MaltÈzsk˝ch rytÌ¯˘ a RytÌ¯skÈho ¯·du sv. Lazara slouûÌ
dnes prost¯ednictvÌm FakultnÌ nemocnice s poliklinikou Milosrdn˝ch
brat¯Ì nemocn˝m v celÈm regionu.

V·ö Oskar Andrysek
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(Katolické noviny, 12/2006)

HodnÌ obdarov·nÌ.
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Zpráva o návštěvě dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny
Dva dny po n·vötÏvÏ v†Opa¯anech, tedy v†p·tek 22. 12.
2006, jsme se vydali se spolubratrem Dr. Pavlem Kavinkem
na p¯edv·noËnÌ besÌdku do dÏtskÈho domova nedaleko
nÏmeck˝ch hranic. KonajÌ tam totiû kaûdoroËnÏ slavnost
s†rozd·v·nÌm d·rk˘ pro dÏti, kterÈ p¯ipravily besÌdku a
slavnostnÏ vyzdobily chodby i spoleËenskÈ mÌstnosti. Cesta
byla klidn·, pouze v†lesÌch nad HornÌm Ji¯etÌnem padla mlha.
Toto mÏsteËko m· b˝t zbo¯eno a vytÏûeny vydatnÈ z·soby
uhlÌ, leûÌcÌ pod nÌm. Z·mek Jeze¯Ì z˘stane st·t na uhelnÈm
pilÌ¯i. JistÏ vÌte o sporech obou Ë·stÌ obyvatelstva, podlÈhajÌcÌch svod˘m uhelnÈ a plynovÈ lobby. Spor probÌh· a snad
nov· vl·da limity tÏûby neprolomÌ.
Budova dneönÌho domova pat¯ila p˘vodnÏ tov·rnÏ a m·
t¯i patra. LeûÌ dosti daleko od centra obce, opÏt jsme p¯ijeli
pozdÏ a p¯iöli tak o program dÏtÌ. HlavnÌ z·sluhu na
kaûdoroËnÌ slavnosti m· panÌ ¯editelka ÿebÌkov· s manûelem, tety vychovatelky, kucha¯ky a staröÌ dÌvky, kterÈ obsluhovaly. V˝born˝ bramborov˝ sal·t se pod·val s†ku¯ecÌm ¯Ìzkem
a†rybÌm filÈ. P¯Ìtomno bylo mnoho sponzor˘ i jejich rodin,
pom·hajÌcÌch tomuto domovu Ëasto po dlouh· lÈta. TÈû »VP
p¯ispÏlo Ë·stkou 10.000 KË, bonboniÈrami, k·vou a nov˝m
öatstvem. Spolusestra Ivanka HejËov· tento rok nemohla
p¯ijet.

Zpráva o návštěvě Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech

byla up¯Ìmn·, pouze bylo m·lo bateriÌ do vöech pohybliv˝ch
hraËek a p¯Ìstroj˘. DÏti navötÏvujÌ ökolu, potÈ se v†pÈËi
st¯ÌdajÌ dvÏ tety, p¯es noc je v†celÈm ˙stavu sluûba. »asto
jezdÌ tÈû na v˝lety do p¯Ìrody, do bazÈnu, do zoo apod.

Dne 20. 12. 2006 navötÌvili nÏkte¯Ì ËlenovÈ PraûskÈ
komendy adventnÌ koncert a p¯edv·noËnÌ zpÌv·nÌ v DÏtskÈ
psychiatrickÈ lÈËebnÏ v†Opa¯anech u T·bora. N·ö ÿ·d
koncert spolupo¯·dal.

PoslednÌ Ë·stÌ n·vötÏvy bylo posezenÌ v†knihovnÏ pro
person·l i hosty. Hojnost jÌdla, jednohubky, rol·dy sladkÈ i
slanÈ, v·noËnÌ peËivo, dorty p¯ipravenÈ zdejöÌmi kucha¯kami
bez chyby. VÌno a k·va p¯iöly vhod vöem. V†mÌstnosti jsme
vidÏli dva velkÈ betlÈmy, kterÈ domov vystavil v†Praze
v†LichtenötejnskÈm pal·ci u premiÈra Topol·nka. Jeden byl
keramick˝, druh˝ pernÌkov˝ se spoustou figurek mimo svatou
Rodinu a T¯i kr·le. V†obsluze se cviËila opÏt dÏvËata. Ta
p¯ipravila i p¯ekr·snÈ h·ËkovanÈ ozdoby na k¯iûovatce
chodeb. JinÈ ozdoby byly ze suöen˝ch kvÏtin, papÌru,
keramiky a jin˝ch materi·l˘. HostÈ si nakonec vybrali
keramickÈ v·noËnÌ p¯·nÌ na cestu dom˘. Douf·me, ûe
nap¯esrok se zase v†tomto kr·snÈm prost¯edÌ ve zdravÌ
setk·me. P¯ejeme celÈmu domovu opravdu öùastn˝ nov˝ rok
2007.

»·st lÈËebny sÌdlÌ v†b˝valÈm jezuitskÈm kl·öte¯e
s†kostelem sv. Frantiöka XaverskÈho, kde se koncert odehr·l.

AdventnÌ Ë·st koncertu uvedl slovem a ror·tnÌmi zpÏvy za doprovodu
varhan (Michael Verner)
vlaöimsk˝ vik·¯, hobojista
a varhanÌk P. Jaroslav KoneËn˝. PotÈ p¯ÌtomnÈ p¯ivÌtal a struËnÏ pohovo¯il o
ÿ·du chev. P. ÿeho¯, po
nÏmû obdrûel slovo i mÌstnÌ administr·tor P. Petr BoûÌk, O. Praem.

Kl·öter byl zruöen za cÌsa¯e Josefa II. NÏkolikr·t zmÏnil
majitele a za vl·dy cÌsa¯e Frantiöka Josefa I. byl dostavÏn a
slouûil k lÈËbÏ duöevnÏ nemocn˝ch voj·k˘. Funkcionalistick˝
p¯ednÌ trakt byl postaven v†obdobÌ prvnÌ republiky, kdy are·l
slouûil jiû duöevnÏ nemocn˝m dÏtem.

DalöÌ Ë·st koncertu,
kterou tvo¯ily klasickÈ
skladby a vÌce i mÈnÏ zn·mÈ koledy, jiû uvedenÌ
umÏlci hr·li na rozliËnÈ historickÈ n·stroje. PosluchaË˘m takÈ nÏkterÈ z†nich
p¯edstavili. KromÏ jiû zmÌnÏn˝ch ˙ËinkujÌcÌch zahr·la na fagot
ûaËka M. Vernera Jana V·vrov· a nÏkterÈ skladby zpÏvem
doprovodila Veronika NÏmcov·.

VladimÌr Stibor, öpit·lnÌk »VP

P¯ed koncem koncertu si p¯ÌtomnÌ n·vötÏvnÌci s ˙ËinkujÌcÌmi zazpÌvali nÏkolik nejzn·mÏjöÌch koled.

DÏti zde ûijÌ v†komunit·ch rodinnÈho typu cca po deseti
se dvÏma tetami. Pouze jedna skupina m· i strejdu, p˘vodem
˙¯ednÌka z†jiûnÌch »ech. Jeho role je velmi cenÏna, zvl·ötÏ
pro dospÌvajÌcÌ ml·deû. Rozhodl se zde p˘sobit po delöÌ Ëas.
VÏk bydlÌcÌch se pohybuje mezi t¯emi aû osmn·cti lÈty,
v˝jimeËnÏ i kolem dvaceti let. V†kaûdÈ rodinÏ jsou jak
dÏvËata, tak chlapci, ubytovanÌ oddÏlenÏ s†rozlehlou ob˝vacÌ
mÌstnostÌ. Ta mÏla kr·sn˝ vysok˝ v·noËnÌ stromek, cukrovÌ na
stolech a byla velmi vkusnÏ za¯Ìzena. Radost dÏtÌ z†d·rk˘

Dobr˝ den p·novÈ,
dÏtsk˝ domov na Ho¯e sv. Kate¯iny majÌ svÈ webovÈ
str·nky: www.ddhsk.wm.cz, aû budete mÌt Ëas a chuù
podÌvajte se na nÏ, pÌöÌ tam i o naöem ¯·du i o setk·nÌ ve
RtÌöovicÌch. Je to takovÈ malÈ zpest¯enÌ dneönÌho dne.
MyslÌm si, ûe by to byl vhodn˝ n·mÏt do novÈho Reunionu.
P¯eji pÏkn˝ den.
Ivana HejËov·

Koncert mÏl velk˝ ˙spÏch a bylo dob¯e, ûe jej kromÏ
mal˝ch pacient˘ navötÌvila takÈ ¯ada mÌstnÌch farnÌk˘ a
obËan˘ Opa¯an.
V†souËasnÈ dobÏ disponuje dÏtsk· psychiatrick· lÈËebna
dvÏma sty l˘ûek pro pacienty od 3 do 18 let a je jedin˝m
za¯ÌzenÌm tohoto typu v†»R. Prim·¯kou a ¯editelkou lÈËebny
je MUDr. Iva Hodkov·. KromÏ nemocnice se v†are·lu nach·zÌ
ökola, pomocnÈ provozy, dÌlny rukodÏlnÈ v˝roby, keramick·
dÌlna s†pecÌ, malÌ¯sk˝ ateliÈr, farma pro chov zvÌ¯at a dalöÌ
moûnosti k†edukaci dÏtÌ. RodiËe majÌ moûnost svÈ dÏti
n·vötÏvovat, pobyt b˝v· nÏkolikamÏsÌËnÌ. VyskytujÌ se zde
prakticky vöechny pedopsychiatrickÈ diagnÛzy, od ment·lnÌch retardacÌ aû po r˘znÈ typy psychÛz.

Z†kostela, kter˝ je velmi pÏknÏ renovov·n a osvÌcen, jsme
p¯eöli do kl·öternÌ budovy. ShlÈdli jsme keramickou i malÌ¯skou dÌlnu, divadlo a Ëajovnu s†kr·sn˝m vybavenÌm i atmosfÈrou. DÏti tam mohou pob˝vat a za dvÏ koruny si vyberou
z†velkÈ nabÌdky sypan˝ch Ëaj˘. VystavenÈ expon·ty, zvl·ötÏ
z†keramickÈ dÌlny, ukazovaly na nad·nÌ nÏkter˝ch dÏtÌ a
promlouvaly o pÈËi, kterou jim vedoucÌ dÌlen vÏnujÌ. DÌla jsou
obËas ke koupi na dobroËinn˝ch bazarech. D·le n·sledoval
raut v†Ë·sti p˘vodnÌho refekt·¯e /veËe¯adla/, pro nÏjû dobroty
sladkÈ i slanÈ zhotovily ûaËky hotelovÈ ökoly v†T·bo¯e, kterÈ
se sv˝mi uËitelkami i obsluhovaly.
ZamÏstnanci DPL, ËlenovÈ ÿ·du a ostatnÌ hostÏ spoleËnÏ str·vili p¯Ìjemn˝ podveËer.

NÏkte¯Ì spolubrat¯i pouûili vlastnÌ dopravu, ostatnÌ pak
mikrobus (na jehoû po¯ÌzenÌ ÿ·d p¯ispÏl), kter˝ je do lÈËebny
odvezl z Mari·nskÈho n·mÏstÌ, i kdyû dÌky dopravnÌ situaci se
zpoûdÏnÌm.

8

VÏ¯Ìm, ûe spolupr·ce ÿ·du s†DPL Opa¯any se bude d·le
ku prospÏchu vÏci rozvÌjet! V†Praze, 28. 12. 2006
VladimÌr Stibor,
öpit·lnÌk »VP
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keramiky a jin˝ch materi·l˘. HostÈ si nakonec vybrali
keramickÈ v·noËnÌ p¯·nÌ na cestu dom˘. Douf·me, ûe
nap¯esrok se zase v†tomto kr·snÈm prost¯edÌ ve zdravÌ
setk·me. P¯ejeme celÈmu domovu opravdu öùastn˝ nov˝ rok
2007.

»·st lÈËebny sÌdlÌ v†b˝valÈm jezuitskÈm kl·öte¯e
s†kostelem sv. Frantiöka XaverskÈho, kde se koncert odehr·l.

AdventnÌ Ë·st koncertu uvedl slovem a ror·tnÌmi zpÏvy za doprovodu
varhan (Michael Verner)
vlaöimsk˝ vik·¯, hobojista
a varhanÌk P. Jaroslav KoneËn˝. PotÈ p¯ÌtomnÈ p¯ivÌtal a struËnÏ pohovo¯il o
ÿ·du chev. P. ÿeho¯, po
nÏmû obdrûel slovo i mÌstnÌ administr·tor P. Petr BoûÌk, O. Praem.

Kl·öter byl zruöen za cÌsa¯e Josefa II. NÏkolikr·t zmÏnil
majitele a za vl·dy cÌsa¯e Frantiöka Josefa I. byl dostavÏn a
slouûil k lÈËbÏ duöevnÏ nemocn˝ch voj·k˘. Funkcionalistick˝
p¯ednÌ trakt byl postaven v†obdobÌ prvnÌ republiky, kdy are·l
slouûil jiû duöevnÏ nemocn˝m dÏtem.

DalöÌ Ë·st koncertu,
kterou tvo¯ily klasickÈ
skladby a vÌce i mÈnÏ zn·mÈ koledy, jiû uvedenÌ
umÏlci hr·li na rozliËnÈ historickÈ n·stroje. PosluchaË˘m takÈ nÏkterÈ z†nich
p¯edstavili. KromÏ jiû zmÌnÏn˝ch ˙ËinkujÌcÌch zahr·la na fagot
ûaËka M. Vernera Jana V·vrov· a nÏkterÈ skladby zpÏvem
doprovodila Veronika NÏmcov·.

VladimÌr Stibor, öpit·lnÌk »VP

P¯ed koncem koncertu si p¯ÌtomnÌ n·vötÏvnÌci s ˙ËinkujÌcÌmi zazpÌvali nÏkolik nejzn·mÏjöÌch koled.

DÏti zde ûijÌ v†komunit·ch rodinnÈho typu cca po deseti
se dvÏma tetami. Pouze jedna skupina m· i strejdu, p˘vodem
˙¯ednÌka z†jiûnÌch »ech. Jeho role je velmi cenÏna, zvl·ötÏ
pro dospÌvajÌcÌ ml·deû. Rozhodl se zde p˘sobit po delöÌ Ëas.
VÏk bydlÌcÌch se pohybuje mezi t¯emi aû osmn·cti lÈty,
v˝jimeËnÏ i kolem dvaceti let. V†kaûdÈ rodinÏ jsou jak
dÏvËata, tak chlapci, ubytovanÌ oddÏlenÏ s†rozlehlou ob˝vacÌ
mÌstnostÌ. Ta mÏla kr·sn˝ vysok˝ v·noËnÌ stromek, cukrovÌ na
stolech a byla velmi vkusnÏ za¯Ìzena. Radost dÏtÌ z†d·rk˘

Dobr˝ den p·novÈ,
dÏtsk˝ domov na Ho¯e sv. Kate¯iny majÌ svÈ webovÈ
str·nky: www.ddhsk.wm.cz, aû budete mÌt Ëas a chuù
podÌvajte se na nÏ, pÌöÌ tam i o naöem ¯·du i o setk·nÌ ve
RtÌöovicÌch. Je to takovÈ malÈ zpest¯enÌ dneönÌho dne.
MyslÌm si, ûe by to byl vhodn˝ n·mÏt do novÈho Reunionu.
P¯eji pÏkn˝ den.
Ivana HejËov·

Koncert mÏl velk˝ ˙spÏch a bylo dob¯e, ûe jej kromÏ
mal˝ch pacient˘ navötÌvila takÈ ¯ada mÌstnÌch farnÌk˘ a
obËan˘ Opa¯an.
V†souËasnÈ dobÏ disponuje dÏtsk· psychiatrick· lÈËebna
dvÏma sty l˘ûek pro pacienty od 3 do 18 let a je jedin˝m
za¯ÌzenÌm tohoto typu v†»R. Prim·¯kou a ¯editelkou lÈËebny
je MUDr. Iva Hodkov·. KromÏ nemocnice se v†are·lu nach·zÌ
ökola, pomocnÈ provozy, dÌlny rukodÏlnÈ v˝roby, keramick·
dÌlna s†pecÌ, malÌ¯sk˝ ateliÈr, farma pro chov zvÌ¯at a dalöÌ
moûnosti k†edukaci dÏtÌ. RodiËe majÌ moûnost svÈ dÏti
n·vötÏvovat, pobyt b˝v· nÏkolikamÏsÌËnÌ. VyskytujÌ se zde
prakticky vöechny pedopsychiatrickÈ diagnÛzy, od ment·lnÌch retardacÌ aû po r˘znÈ typy psychÛz.

Z†kostela, kter˝ je velmi pÏknÏ renovov·n a osvÌcen, jsme
p¯eöli do kl·öternÌ budovy. ShlÈdli jsme keramickou i malÌ¯skou dÌlnu, divadlo a Ëajovnu s†kr·sn˝m vybavenÌm i atmosfÈrou. DÏti tam mohou pob˝vat a za dvÏ koruny si vyberou
z†velkÈ nabÌdky sypan˝ch Ëaj˘. VystavenÈ expon·ty, zvl·ötÏ
z†keramickÈ dÌlny, ukazovaly na nad·nÌ nÏkter˝ch dÏtÌ a
promlouvaly o pÈËi, kterou jim vedoucÌ dÌlen vÏnujÌ. DÌla jsou
obËas ke koupi na dobroËinn˝ch bazarech. D·le n·sledoval
raut v†Ë·sti p˘vodnÌho refekt·¯e /veËe¯adla/, pro nÏjû dobroty
sladkÈ i slanÈ zhotovily ûaËky hotelovÈ ökoly v†T·bo¯e, kterÈ
se sv˝mi uËitelkami i obsluhovaly.
ZamÏstnanci DPL, ËlenovÈ ÿ·du a ostatnÌ hostÏ spoleËnÏ str·vili p¯Ìjemn˝ podveËer.

NÏkte¯Ì spolubrat¯i pouûili vlastnÌ dopravu, ostatnÌ pak
mikrobus (na jehoû po¯ÌzenÌ ÿ·d p¯ispÏl), kter˝ je do lÈËebny
odvezl z Mari·nskÈho n·mÏstÌ, i kdyû dÌky dopravnÌ situaci se
zpoûdÏnÌm.
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VÏ¯Ìm, ûe spolupr·ce ÿ·du s†DPL Opa¯any se bude d·le
ku prospÏchu vÏci rozvÌjet! V†Praze, 28. 12. 2006
VladimÌr Stibor,
öpit·lnÌk »VP
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Zpráva o návštěvě královéhradeckého biskupství
Dne 20. 11. 2006 jsme odevzdali dokonËen˝ portrÈt J. E.
Otce arcibiskupa Karla Bor. OtËen·öka, emeritnÌho 23.
biskupa kr·lovÈhradeckÈho, emeritnÌho duchovnÌho p¯evora
»VP. Tento obraz vÏnovalo »VP do galerie biskup˘ kr·lovÈhradeck˝ch v biskupskÈ rezidenci v Hradci Kr·lovÈ na
VelkÈm n·mÏstÌ. Autorem je Mgr. Ji¯Ì Pt·Ëek, akademick˝
malÌ¯, absolvent AVU v Praze.

vedle biskupa J. Doubravy, kardin·la K. Kaöpara a biskupa
M. PÌchy, tedy hradeck˝ch biskup˘, ûijÌcÌch ve dvac·tÈm
stoletÌ.
Slavnost se konala v CÌsa¯skÈm s·le rezidence. Po ËÌöi
vÌna a pohoötÏnÌ odeöli ËlenovÈ hradeckÈ kapituly v Ëele
s†gener·lnÌm vik·¯em. V dalöÌm rozhovoru setrval Otec
arcibiskup Karel jen se Ëleny »VP a malÌ¯em portrÈtu.
VzpomÌnal na svÈ tajnÈ vysvÏcenÌ, persekuci svou i 1000 lidÌ,
jejichû osudy jsou popsanÈ v souboru knih ÑKamÌnkyì. TÏmito
svazky n·s obdaroval. Jeho teze o vz·jemnÈm sp¯·telov·nÌ v
Duchu svatÈm byla p¯ÌznivÏ p¯ijata i papeûem Benediktem
XVI. Hradeck· katedr·la je totiû jedin· z vÌce neû 2000
katedr·l na celÈm svÏtÏ zasvÏcena Duchu svatÈmu. ZajÌmav·
byla prohlÌdka soukromÈ biskupskÈ kaple sv. Karla BoromejskÈho s obrazy patrona, svÏtc˘ i cÌrkevnÌch uËitel˘, d·le
prohlÌdka portrÈt˘ vöech kr·lovÈhradeck˝ch biskup˘, umÌstÏn· na chodb·ch rezidence. Na p¯ekr·snÈ restauraci interiÈr˘ i
mobili·¯e biskupskÈ rezidence m· velkou z·sluhu n·ö spolubratr PhDr. Petr Adam. Otec arcibiskup Karel n·s vyprovodil
osobnÏ aû na VelkÈ n·mÏstÌ, uctivÏ jsme mu podÏkovali a
srdeËnÏ jsme se s nÌm rozlouËili.

Odvoz zajistil chev.Miroslav Hoza vlastnÌm vozem, cesta
byla klidn· i po ˙zkÈ silnici z PodÏbrad, vËetnÏ poobÏdv·nÌ
v†ObÏdovicÌch. VzpomÌnky M.Hozy na dÏtstvÌ i ökolnÌ lÈta
v†Hradci a PardubicÌch st¯Ìdaly vzpomÌnky chev. VladimÌra
Stibora na vojenskou sluûbu v Hradci Kr·lovÈ a potÌûe
s†disertacÌ na tamnÌ lÈka¯skÈ fakultÏ. Vjezd p¯es MalÈ n·mÏstÌ
byl uzav¯en, ale naöla se cesta kolem katedr·ly aû na dv˘r
kr·snÏ renovovanÈho biskupstvÌ.
Delegaci »VP vedl J. E.velkop¯evor Jan hrabÏ Dobrzensk˝ z Dobrzenic s chotÌ a spolubratr PhDr. P. Adam, kter˝
slavnost organizoval. TaktÈû pozval Ëleny kr·lovÈhradeckÈ
kapituly, neboù pr·vÏ zasedali. J. E. Otec biskup Msgre
Dominik Duka, OP se bohuûel ne˙Ëastnil kv˘li povinnostem
v†Praze. Otec arcibiskup Karel byl darem potÏöen a jistÏ se
mu lÌbil. Obraz m· b˝t umÌstÏn na slavnostnÌm schodiöti

Ad multos annos!
VladimÌr Stibor a Miroslav Hoza

V·ûenÌ p¯Ìznivci, p¯·telÈ a ËlenovÈ ÿ·du sv. Lazara,

V·ûenÈ ¯·dovÈ d·my, v·ûenÌ spolubrat¯i,
Dovolte mi, abych V·s, ˙ËastnÌky ¯·dovÈ kapituly, jako
b˝val˝ öpit·lnÌk ÿ·du alespoÚ touto formou pozdravil a
doplnil informace öpit·lnÌka, spolubratra docenta Stibora.
Jiû v zaË·tcÌch obnovenÈ Ëinnosti ÿ·du po r. 1989 jsem
nalezl u spolubrat¯Ì pochopenÌ pro n·vrh, abychom se
vÏnovali pomoci nemocn˝m v oblastech, kterÈ tuto pomoc,
za souËasnÈho stavu medicÌny, nejvÌce pot¯ebujÌ. Jako
onkolog povaûuji nemocnÈ s pokroËilou formou rakoviny za
tu nejvÌce pot¯ebnou a pro pomoc vhodnou skupinu. Od tÈ
doby naöe kontakty a podpora hospicovÈho hnutÌ, zaloûenÌ
nejenom praûskÈho hospice, ale i hled·nÌ lepöÌch forem
pomoci.
Nalezli jsme ji v italskÈ Bologni, kde na tamnÌ universitÏ
pracuje ANT Italiana/Associatione Nationale Tumori/ peËujÌcÌ
o tyto nemocnÈ v jejich domovech pomocÌ odborn˝ch lÈka¯˘
a zdravotnÌch pracovnÌk˘. Proto byla jako souË·st naöeho
Velkop¯evorstvÌ pod p¯Ìmou patronacÌ hr. KinskÈho zaloûena
Ëesk· odboËka ANT (»ANT - »esk· Asociace pro N·dorovou
Terapii) jako obËanskÈ hnutÌ se sÌdlem v mÏöickÈm z·mku a
nemocnici. ANT se pak stalo organizacÌ mezin·rodnÌ (ANT
International) a my prvou z n·rodnÌch organizacÌ.
MyslÌm, ûe Ëinnost tÈto organizace pod patron·tem ÿ·du
m˘ûe b˝t dostateËnou legitimacÌ toho, ûe ËeskÈ Velkop¯evorstvÌ nezapomÌn· na svÈ charitativnÌ posl·nÌ.
Bylo by mnoho co ¯Ìci o tomto ˙seku Ëinnosti ÿ·du, ale
nejlÈpe p¯Ìmo v sÌdle organizace. Proto si V·s dovoluji
pozvat, abyste lednovÈ nebo ˙norovÈ zased·nÌ Rady realizovali v mÏ¯ickÈm z·mku v kapli sv. AlûbÏty DurynskÈ a sv.
Lazara JerusalÈmskÈho, kter· slouûÌ i jako zasedacÌ mÌstnost.
Z·vÏrem V·m Vöem p¯eji radostnÈ V·noce a dobrÈ
vykroËenÌ do novÈho roku.

ve Ëtvrtek 7. prosince 2006 byl na »T2 ve 21:00 vysÌl·n
diskusnÌ po¯ad Marka Ebena ÑNa plov·rnÏì s velmistrem ÿ·du
sv. Lazara, J.K.V. princem Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvodou z
Anjou, natoËen˝ p¯i jeho minulÈ n·vötÏvy v Praze v†z·¯Ì t.r.
BÏhem tÈto n·vötÏvy byl n·ö velmistr p¯ijat takÈ p.†prim·torem
Pavlem BÈmem a obdrûel symbolick˝ klÌË od hlavnÌho mÏsta...

VÌce na:
http://www.ceskatelevize.cz/program/10096424869-07.12.2006-21:00-2.html
http://www.pavelbem.cz/am3/asp/clanek.asp?id= kQ8cRff9rwy5

Dne 5. ledna 2007 svolal J. E. Jan hr. Dobrzensk˝
z†Dobrzenicz Gener·lnÌ kapitulu VojenskÈho a öpit·lnÌho
¯·du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho ñ Bohemia, kter· se
uskuteËnÌ v Praze, 7. ˙nora 2007 od 15:30 do 18:00.
PodrobnÈ informace jsou distribuov·ny Ëlen˘m elektronickou poötou a v listinnÈ podobÏ poötou.

Zpráva o slovenských lazariánech

FakultnÌ nemocnice s poliklinikou Milosrdn˝ch brat¯Ì v BratislavÏ
mÏla na sklonku roku 2006 nevöednÌ sv·tek. JejÌ statut·rnÌ z·stupce
JUDr. M. Tin·k podepsal s Vojensk˝m a öpit·lnÌm ¯·dem rytÌ¯˘ sv.
Lazara JeruzalÈmskÈho darovacÌ listinu, p¯edmÏtem kterÈ byl dar
spot¯ebnÌho zdravotnickÈho materi·lu v hodnotÏ 70 tisÌc EUR.
Spolupr·ce ¯eholnÌch spoleËenstev znamen· dnes znaËnÈ posÌlenÌ vstupu investic do zdravotnictvÌ, protoûe prost¯edky ¯·du
Milosrdn˝ch brat¯Ì, kterÈ se pohybujÌ v stovk·ch milion˘ korun, ale
takÈ ÿ·du MaltÈzsk˝ch rytÌ¯˘ a RytÌ¯skÈho ¯·du sv. Lazara slouûÌ
dnes prost¯ednictvÌm FakultnÌ nemocnice s poliklinikou Milosrdn˝ch
brat¯Ì nemocn˝m v celÈm regionu.

V·ö Oskar Andrysek
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(Katolické noviny, 12/2006)

HodnÌ obdarov·nÌ.
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Rytíři a proroctví z Fatimy

Informace bailliho Českého velkopřevorství

Útok na rytíře Řádu sv. Lazara Jerusalémského. Z historie pronásledování členů Řádu.
zap˘sobit na nevÏ¯ÌcÌ pronikavÏji a proto si novopeËenÌ rytÌ¯i
20. stoletÌ vypomohli k zastraöov·nÌ nehodn˝ch syn˘ a dcer
tzv. proroctvÌm z Fatimy. NaivnÌ povÌdkou o pasaËce Lucii
v†obci Fatima na PyrenejskÈm poloostrovÏ, kterÈ se pr˝
zjevila panna Maria a pohrozila meËem k V˝chodu. Pak
p¯edpovÏdÏla lidem Ñstraönou katastrofuì, soud BoûÌ, kter˝
potrv· 70 hodin a vyhladÌ t¯i Ëtvrtiny lidstva a doporuËila
v†dobÏ zjevenÌ ohnÏ s nebe nevych·zet z domu a shromaûÔovat uû nap¯ed potraviny. ProroctvÌ mÏlo jen jednu vadu:
p¯edpovÏdÏlo katastrofu na rok 1958. Ten vöak proöel bez
rozezlenÈho nebe, kterÈ se naopak po raketov˝ch poselstvÌch lidstva zaËÌn· dokonce mocnÏ vyjasÚovat.

V minulÈm ËÌsle byli Ëten·¯i informov·ni o osudech JUDr.
Huga MastnÈho, KLJ, kter˝ byl ve skupinÏ Lazari·n˘ zatËen˝ch a uvÏznÏn˝ch v roce 1959. V dneönÌm ËÌsle je doslovnÏ
uveden˝ Ël·nek ze SvobodnÈho slova 1. prosince 1959, kter˝
zesmÏöÚoval naöe p¯edch˘dce.
SlyöÌ-li dnes ËlovÏk slovo ÑrytÌ¯, vybavÌ se mu v mysli
st¯edovÏk˝ bojovnÌk v kovovÈm brnÏnÌ nebo b·jn˝ ochr·nce
vlasti, oËek·vajÌcÌ pod BlanÌkem vol·nÌ o pomoc. Kdybyste
vöak v prosinci minulÈho roku vstoupili do jednoho z byt˘
vysokÈho vinohradskÈho Ëinû·ku, poznali byste öest rytÌ¯˘
jinÈho druhu. Bez brnÏnÌ a tÌm mÈnÏ s mor·lnÌmi vlastnostmi
jejich blanick˝ch koleg˘. äest dospÏl˝ch muû˘, kte¯Ì byli
pr·vÏ v ob¯adnÈm ceremonielu p¯ipnutÌm zelen˝ch kovov˝ch
k¯Ìû˘ na hruÔ a dotekem öavle o ramena pasov·ni na rytÌ¯e.
Anno domini 1958 v Praze!

Za tÈto situace nenÌ divu, ûe jeden z praûsk˝ch rytÌ¯˘ na
z·vÏr p¯elÌËenÌ p¯ed krajsk˝m soudem kajÌcnÏ prohl·sil:
ÑDospÏl jsem k p¯esvÏdËenÌ, ûe b˘h, v nÏhoû jsem cel˝ ûivot
vÏ¯il,neexistuje.ì äest pasovan˝ch rytÌ¯˘ ileg·lnÌho ¯·du sv.
Lazara s honosn˝mi tituly Ñp¯evorì, Ñkonturì, ÑkanclÈ¯ì,
Ñceremoni·¯ì, Ñreceptorì a ÑalmuûnÌkì, sbor d˘stojnÌk˘ bez
arm·dy, byl za svou nerytÌ¯skou Ëinnost odsouzen k 5 aû 9
let˘m vÏzenÌ. A tak Ëten·¯ nutnÏ dojde k smutnÈmu z·vÏru,
ûe je dnes tÏûk˝ ûivot rytÌ¯˘, i kdyû majÌ v Praze dlouhou ulici,
kter· vede od Tylova divadla aû k samÈmu UhelnÈmu trhu.

ÿeknete s ˙smÏvem ñ ÑdospÏlÌ si hrajÌ na dÏtiì. Jenûe
tato hra mÏla nedÏtsk· pravidla a v·ûnÈ n·sledky. PovedenÌ
praûötÌ ÑrytÌ¯i bez b·znÏ a hanyì se totiû ve vöÌ v·ûnosti
p¯ipravovali na oËek·van˝ zvrat naöeho z¯ÌzenÌ, na zaloûenÌ
strany po vzoru z·padonÏmeckÈ CDU pana Adenauera a na
zapojenÌ »SR do ÑdunajskÈho pododdÏlenÌ novÈ sjednocenÈ
Evropyì. Proto se rytÌ¯skÈ Ñmagisteriumì na svÈ Ñkapitoleì
rozhodlo prov·dÏt ökolenÌ o papeûsk˝ch encyklik·ch jako
nejvhodnÏjöÌho zp˘sobu p¯Ìpravy na tento soudn˝ den. Aby
byli d˘kladnÌ, zaËali od vzniku svÏta. O tom se dozvÏdÏli ze
spisu Pia XII., kter˝ ¯Ìk·: ÑMarnÏ bychom hledali odpovÏÔ od
p¯ÌrodovÏdy. Kosmos vyöel z ruky Stvo¯itelovy, jehoû mocnÈ
ÑFiatì se rozlila po vesmÌru a povolala k existenci s gestem
velkoduönÈ l·sky hmota p¯ekypujÌcÌ energiÌì. Jenûe tÏûko
takovÈho nÏco ¯Ìkat lidem, kter˝m se p¯i slovu Fiat vybavÌ
v†mysli pouze mal· öestistovka, tÏûko vysvÏtlovat nemohoucnost vÏdy v zemi, v jejÌmû hlavnÌm mÏstÏ kdysi ûil,
pracoval a zem¯el ÑFenix astronomieì Tycho de Brahe, kde
objevil svÈ revoluËnÌ astronomickÈ z·kony, jimiû se dnes
propoËÌt·vajÌ dr·hy umÏl˝ch druûic, slavn˝ Jan Kepler a kde
dnes takovÈ nesmysly rozbÌjejÌ zpr·vy o proniknutÌ kosmick˝ch raket a druûic do vesmÌru. Tu bylo nutno nerytÌ¯sky

On.
Tolik SvobodnÈ slovo.
Jako pamÏtnÌkovi tÈ doby nenÌ mi zcela jasnÈ, zda
redaktor Ël·nku (znaËka on) v nÏm skuteËnÏ chtÏl jen
denuncovat Lazari·ny a katolickou cÌrkev. Nebo mÏl v†˙myslu
i vyuûÌt situaci a sezn·mit neinformovanou ve¯ejnost o†FatimskÈm zjevenÌ a papeûskÈ encyklice? SvobodnÈ slovo totiû
nepat¯ilo k nejötvavÏjöÌm novin·m, nÏkdy se v nich objevovaly i zajÌmavÈ informace. Samoz¯ejmÏ s n·leûit˝m koment·¯em. Jak to redaktor myslel skuteËnÏ, to se uû nedovÌme.
Tolik pro mladöÌ Ëleny.
AntonÌn Schauer, KLJ
komtur SeveroËeskÈ delegace

Prohlášení biskupa Františka Václava Lobkowicze
vysl˝ch·n, sledov·n a kontaktov·n...? S tÌm jsme musel
s†ohledem na sv˘j p˘vod, knÏûstvÌ i p¯esvÏdËenÌ poËÌtat.
Kdyby tomu tak nebylo, patrnÏ bych Ëelil dnes ot·zce, ËÌm
jsem si zaslouûil, ûe o mne z·jem nebyl. MÈ svÏdomÌ je ËistÈ,
nic jinÈho za tÌm nenÌ. To je mÈ nejosobnÏjöÌ prohl·öenÌ.
Zve¯ejnÏnÈ z·znamy to potvrzujÌ. Ale je mi z¯ejmÈ, ûe
argument ËistÈho svÏdomÌ nestaËÌ. L·kavÏjöÌ je podez¯enÌ,
kterÈ se d· vûdy zneuûÌt a vyuûÌt jak proti mnÏ, tak proti cÌrkvi
a jejÌ d˘vÏryhodnosti. NaötÏstÌ jsou lidÈ, kte¯Ì mi vÏ¯Ì. Uû kv˘li
nim se chci d·l vyd·vat ve svÈ sluûbÏ a unÈst i tento k¯Ìû.
K†tomu pat¯Ì i odpuötÏnÌ, kterÈ nechci up¯Ìt nikomu, kdo mi
v†tÏchto dnech ublÌûil.

Vyd·no dne 08. 12. 2006
V poslednÌch dnech se stala cÌrkev a zejmÈna moje osoba
terËem neb˝valÈho medi·lnÌho ˙toku. ChtÏl bych se touto
cestou ohradit v˘Ëi zp˘sobu, jak˝m je se mnou v Ël·ncÌch
nakl·d·no, kdyû jsem oznaËov·n za zr·dce a udavaËe. Jsem
p¯edstavov·n jako spolupracovnÌk StB a p¯itom celou svou
knÏûskou sluûbou jsem konal prav˝ opak. Pom·hal jsem
lidem ûÌt svobodnÏ jejich vÌru uprost¯ed totalitnÌho ˙tlaku a
podle sv˝ch moûnostÌ jsem jim pom·hal. MrzÌ mne, ûe se o to
nikdo z onÏch autor˘ nezajÌmal a ûe mne stavÌ p¯ed oËi
ve¯ejnosti pouze jako zaprodance reûimu. KaûdÈmu se mohu
podÌvat do oËÌ, i arcibiskupu Graubnerovi a jednou na
vÏËnosti i arcibiskupu VaÚ·kovi. Ale takÈ panÌ doktorce
K¯ÌûkovÈ, Bobu Fliedrovi, Ivanu O. ätampachovi. ée jsem byl

Frantiöek V·clav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavsk˝
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kanadskÈ velkop¯evorstvÌ. Jak bylo
pozdÏji zjiötÏno, KanaÔanÈ p¯izvali
na volby takÈ Ëleny maltskÈ obedience ÿ·du z†USA. V†˙noru 2004
velmistr, vÈvoda z†Brissacu, neodstoupil, avöak s·m si udÏlil titul
Ñv˝konn˝ velmistrì (acting grandmaster), aËkoliv ÿ·d tento titul
nezn·. Princ Charles-Philippe byl
J. Em. L·szlo kardin·lem Paskaiem, OFM, p¯ijat v†Ost¯ihomi do
ÿ·du.

Z·vÏr roku vÏnovali ËlenovÈ VelkÈ rady zejmÈna p¯ÌpravÏ
kapituly, kter· se uskuteËnila v†sobotu 9. prosince 2006 v†konventu
ÿ·du k¯ÌûovnÌk˘ s†Ëervenou hvÏzdou. Zpr·vy ËinovnÌk˘ »VP a
z·pis z†kapituly tvo¯Ì p¯Ìlohu tohoto v˝tisku Reunionu, proto nenÌ
nutnÈ z·vÏry naöeho rokov·nÌ znovu opakovat.
Jedn·nÌ VelkÈ rady se takÈ v†roce 2007 budou konat vûdy
t¯etÌ st¯edu v†mÏsÌci.
Konec roku 2006 byl pro n·s v˝znamn˝ takÈ z†hlediska
mezin·rodnÌho ñ st·le totiû jeötÏ existuje nejasnost a nejednoznaËnost v†ned·vn˝ch dÏjin·ch ÿ·du, v†r˘zn˝ch obediencÌch a
ìsekcÌchî. Pro objasnÏnÌ a pochopenÌ naöich souËasn˝ch postoj˘
a kon·nÌ je vhodnÈ zaËÌt na gener·lnÌ kapitule OSLJ (Dublin, z·¯Ì
2002), v†jejÌmû z·vÏru 48. velmistr J. E. FranÁois de CossÈ, vÈvoda
z†Brissacu, ofici·lnÏ a pÌsemnÏ ozn·mil, ûe ukonËÌ svou Ëinnost
jako velmistr k 19. ˙noru 2004, kdy dos·hne vÏku 75 let. Z·roveÚ
navrhl kapitule vÈvodu ze Sevilly jako kandid·ta, o nÏmû by bylo
moûnÈ hlasovat jako o jeho n·sledovnÌkovi. Toto stanovisko bylo
verifikov·no tehdejöÌm p¯Ìtomn˝m novÏ ustaven˝m spiritu·lnÌm
protektorem ÿ·du, patriarchou Gregoriem III. Lahamem. »eskÈ
velkop¯evorstvÌ v†tehdejöÌ dobÏ nemÏlo vÌce informacÌ o mezin·rodnÌm dÏnÌ a zvyklostech a ot·zce volby novÈho velmistra nebyla
p¯ikl·d·na vÏtöÌ pozornost. V†tÈ dobÏ vöak zaËalo takÈ naöe
postupnÈ zapojov·nÌ do mezin·rodnÌho dÏnÌ.

V†napjatÈ atmosfÈ¯e tak byla
zah·jena v†b¯eznu 2004 gener·lnÌ
kapitula v†Torontu. Delegace »eskÈho velkop¯evorstvÌ odjÌûdÏla na
kapitulu se z·mÏrem nepodporovat vz·jemnÈ rozpory. Jedn·nÌ
ÿ·dovÈ vl·dy vöak v†Torontu znemoûnilo jakoukoliv rozumnou
debatu, protoûe vÈvoda z†Brissacu trval na kandidatu¯e vÈvody
ze Sevilly a na urychlenÈm sjednocenÌ s†maltskou obediencÌ.
Proto se konala paralelnÌ jedn·nÌ ¯·dovÈ vl·dy za ˙Ëasti
n·rodnÌch jurisdikcÌ Irska, Anglie a Walesu, NÏmecka, D·nska,
ävÈdska, »eskÈ republiky, äv˝carska, Rakouska, Holandska,
NovÈho ZÈlandu, MaÔarska a Lichtenötejnska. Patriarcha Gregorios III. se pokusil s†evropsk˝mi z·stupci vyjedn·vat a û·dal je,
aby dali sv˘j hlas vÈvodovi ze Sevilly, kter˝ se tak stane
zvolen˝m, avöak neustaven˝m velmistrem. SlÌbil, ûe jej nebude
investovat jako velmistra do tÈ doby, dokud nep¯edloûÌ ofici·lnÌ
dokumenty ñ nejpozdÏji vöak do konce roku 2006. Tento obchod
evropötÌ velkop¯evo¯i odmÌtli a zmanipulovanÈ volby velmistra se
evropötÌ deleg·ti nez˙Ëastnili. ÿ·dov· vl·da takÈ konstatovala,
ûe patriarcha Gregorios nenÌ osobou, kter· by mohla duchovnÏ
zaötÌtit ÿ·d v†budoucnosti a sv˝m p¯Ìstupem ökodÌ ÿ·du.
OkamûitÏ po ukonËenÌ gener·lnÌ kapituly vydal vÈvoda z†Brissacu
a patriarcha Gregorios III. magistr·lnÌ dekret, kter˝m prohl·sil
vöechny aktivity skupiny 15 jurisdikcÌ za ileg·lnÌ a odvolal
velkop¯evory (vË. J. E. V·clava hr. Bo¯ka-DohalskÈho) z†˙¯adu.
V†tÈ dobÏ vöak jiû evropskÈ jurisdikce neuzn·valy jakÈkoliv kroky
velmistra, kter˝ ozn·mil svoji rezignaci na ˙¯ad a od 19. ˙nora
2004 je emeritnÌm 48. velmistrem.

V†b¯eznu 2003 velkop¯evorstvÌ USA a Austr·lie nominovalo
Dona Francisca de Paula de BorbÛn y Escasany, vÈvodu ze
Sevilly, souËasnÈho 48. velmistra maltskÈ obedience ÿ·du, jako
kandid·ta na velmistra a v†Ëervnu tÈhoû roku pak öv˝carskÈ
velkop¯evorstvÌ kandidovalo J. K. V. prince Charles-Philippe
d¥OrlÈans jako protikandid·ta. V†srpnu pak patriarcha Gregorios
III. zve¯ejnil dopis, v†nÏmû bylo poprvÈ ve¯ejnÏ konstatov·no, ûe
vzhledem k†neurovnan˝m vztah˘m vÈvody ze Sevilly, jenû je
pot¯etÌ ûenat˝ a jeho rozvody nejsou cÌrkevnÏ upraveny, nepovaûuje vÈvodu ze Sevilly za platnÈho kandid·ta a vyz˝v· vöechny
n·rodnÌ jurisdikce, aby tuto komplikaci vzaly na vÏdomÌ. V†z·¯Ì
2003 na jedn·nÌ ¯·dovÈ vl·dy v†Celle-les-Bordes podepsalo 15
velkop¯evor˘ a n·rodnÌch deleg·t˘ (vË. J. E. V·clava hr. Bo¯kaDohalskÈho) p¯ihl·öku J. K. V. prince Charles-Philippe d¥OrlÈans
do ÿ·du a z·roveÚ podpo¯ilo jeho kandidaturu za velmistra.
Tento akt byl prohl·öen za jednoznaËn˝ projev v˘le n·rodnÌch
jurisdikcÌ äv˝carska, NÏmecka, Lichtenötejnska, Rakouska, Anglie a Walesu, Irska, Skotska, D·nska, ävÈdska, Norska, MaÔarska, Chorvatska, »eskÈ republiky, NovÈho ZÈlandu a NizozemÌ.
ÿ·dovou vl·dou byl z·roveÚ ustaven v˝bor, kter˝ mÏl p¯ipravit
volby novÈho velmistra na gener·lnÌ kapitule v†Torontu a dohlÌûet
nad spr·vnostÌ procesu voleb. Jeho ËlenovÈ prohl·sili za
kandid·ty J. K. V. prince Charles-Philippe d¥OrlÈans (pokud se do
dne voleb stane Ëlenem OSLJ) a vÈvodu ze Sevilly (pokud
p¯edloûÌ do konce ¯Ìjna 2003 jÌm slÌbenÈ doklady o manûelskÈm
statusu, vydanÈ Vatik·nsk˝mi institucemi). VÈvoda z†Brissacu
n·tlakovÏ trval na kandidatu¯e vÈvody ze Sevilly jako platnÈho a
jedinÈho kandid·ta, a to i p¯es opakovanÈ a zd˘razÚovanÈ
stanovisko p¯ÌtomnÈho patriarchova vik·¯e, ûe tato volba je
problematick· a z†hlediska duchovnÌho nep¯ijateln·. Z·roveÚ
p¯Ìtomn˝m velkop¯evor˘m ozn·mil, ûe nov˝ velmistr okamûitÏ
sjednotÌ pa¯Ìûskou a maltskou obedienci, coû vyvolalo pochybnosti, protoûe v†mnoha zemÌch nebyla situace zral· k†jedn·nÌ o
sjednocov·nÌ.

V†z·¯Ì 2004 doölo v†Blois k†volbÏ 49. velmistra OSLJ, jÌmû se
stal J. K. V. princ Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvoda z†Anjou.
EmeritnÌ 48. velmistr J. E. Francois de CossÈ, vÈvoda z†Brissacu,
m· svÈ zaslouûenÈ a ËestnÈ mÌsto v†kapitol·ch o ¯·dovÈ historii.
Don Francisco de Paula de BorbÛn y Escasany, vÈvoda ze
Sevilly, ¯ÌdÌcÌ maltskou obedienci, uûÌv· nezn·m˝ titul 48. zvolen˝
velmistr a domnÌv· se, ûe doölo k†sjednocenÌ ÿ·du. Avöak celÈ
ItalskÈ velkop¯evorstvÌ vyj·d¯ilo v†roce 2005 loajalitu naöemu
velkop¯evorovi a duchovnÌ autorita americkÈho velkop¯evorstvÌ J.
Em. Francis Eugen kardin·l George, OMI, (chicagsk˝ arcibiskup)
ned·vno prohl·sil, ûe nenÌ moûnÈ, aby cÌrkev spolupracovala
s†vÈvodou ze Sevilly a jeho zedn·¯sk˝mi poradci. Ani patriarcha
Gregorios III. Laham, jak se dalo p¯edpokl·dat, do konce roku
2006 p¯es mnoh· ujiöùov·nÌ û·dnÈ doklady o urovn·nÌ sÚatk˘
nep¯edloûil a vÈvodu ze Sevilly neinvestoval jako pr·voplatnÈho
velmistra. P¯ed dvÏma mÏsÌci dokonce zd˘raznil, ûe vöe je
z·leûitost dlouhodob·, kterou nenÌ moûno uspÏchat. P¯edpokl·d· tak pravdÏpodobnÏ, ûe dlouhodobost procesu zp˘sobÌ, ûe
jeho p¯ÌËiny budou zapomenuty.

V†¯Ìjnu 2003 nebyly slÌbenÈ doklady o anulaci sÚatk˘ vÈvody
ze Sevilly p¯edloûeny a vÈvoda z†Brissacu navÌc rozöÌ¯il dezinformaci, ûe princ Charles-Philippe odstoupil z†kandidatury. Z·roveÚ
ozn·mil, ûe v†p¯ÌpadÏ nezvolenÌ û·dnÈho kandid·ta bude ochotn˝ slouûit dalöÌ dva roky jako velmistr, aËkoliv jiû sv˘j odchod
z†˙¯adu ozn·mil. S†tÌm ËlenovÈ ¯·dovÈ vl·dy nesouhlasili a
v†lednu 2004 gener·lnÌ sekret·¯ chev. Walter Sch‰ppi ozn·mil
vöem Ëlen˘m ÿ·du, ûe vÈvoda ze Sevilly nenÌ nad·le platn˝m
kandid·tem. N·slednÏ vÈvoda z†Brissacu odvolal Ëleny volebnÌho v˝boru z†˙¯adu a ozn·mil, ûe za volby bude zodpovÏdnÈ

Proto tolik zd˘razÚujeme svou loajalitu k†naöemu velmistrovi,
princi Charles-Philippe d¥OrlÈans, vÈvodovi z†Anjou. Proto si
p¯ejeme sjednocenÌ a spolupr·ci se vöemi spolubratry a spolusestrami z†ÿ·du, avöak bez jak˝chkoliv manipulacÌ a stanovov·nÌ
podmÌnek. A proto takÈ nechceme jednat s†lidmi, kte¯Ì vöechna
tato fakta znajÌ, ignorujÌ a situaci pruûnÏ oh˝bajÌ ve sv˘j
prospÏch.
Ond¯ej F. Vanke, KCLJ
bailli »VP
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ZPRÁVA VELKOPŘEVORA

Neobyčejný život
zcela zanedbanÈ a zniËenÈ, museli tedy i zde zaËÌt od
z·kladu znovu. Tatiana Kynûvart milovala a nikdy na nÏj
nezapomnÏla. Vr·tili se tam s manûelem jen podÌvat, zcela
kr·tce v roce 1964. Tehdy byl z·mek sice silnÏ poökozen˝ a
zejmÈna statek k nÏmu pat¯ÌcÌ v rozvalin·ch, ale jeötÏ bylo
vöechno jakû-takû v po¯·dku. Ale v roce 1990, kdy p¯ijeli
znovu, naöli uû z·mek zcela vykraden˝, n·bytek i umÏleckÈ
sbÌrky pryË, stÏny otluËenÈ aû na cihlu. Ve svÈ knize jmenuje
Tatiana ty, kte¯Ì se o to nejvÌce Ñzaslouûiliì. Byli to p¯edevöÌm
komunistiËtÌ p¯ed·ci z PlznÏ. To, ûe je dnes z·mek znovu
kr·sn˝ a jak mobili·¯, tak cennÈ sbÌrky Ë·steËnÏ nazpÏt, je
takÈ ve valnÈ vÏtöinÏ z·sluha Metternich˘, Ë·st mnohamilionovÈho n·kladu na opravu 25 let opuötÏnÈho a zanedbanÈho
z·mku, dÌky komunistick˝m vl·dc˘m tÈmÏ¯ propadlÈmu
zk·ze, zaplatila EU.

Ve st¯edu 26. Ëervence 2006 zem¯ela v
NÏmecku na z·mku Johannisbergu v Rheingau,
v Hessensku, Tatiana Hilarionovna, princezna
von Metternich-Winneburg, knÏûna MetternichWinneburg.

DrazÌ spolubrat¯i, drahÈ spolusestry,
v·ûenÌ p¯·telÈ a p¯Ìznivci ÿ·du sv. Lazara,
jiû nÏkolikr·t v†minulosti jsem poukazoval na nebezpeËÌ, kter˝m ËelÌ »eskÈ velkop¯evorstvÌ z†d˘vodu st¯etu
z·jm˘. Konflikt z·jm˘ zde ch·peme mimo jinÈ i jako
poûadov·nÌ finanËnÌ podpory jmÈnem »VP nebo s†vyuûitÌm
jeho jmÈna, aù jiû p¯Ìm˝m nebo zav·dÏjÌcÌm, pro prospÏch
osobnÌ Ëi jinÈho subjektu nebo projektu, kter˝ s†»VP
nikterak nesouvisÌ a nenÌ jÌm ani podporov·n.
é·dn˝ Ëestn˝ Ëlen si nesmÌ dovolit, aby byl jakkoliv
zapleten do podez¯el˝ch transakcÌ, kterÈ by p¯ÌpadnÏ
mohly poökodit dobrÈ jmÈno »eskÈho velkop¯evorstvÌ Ëi
jeho Ëlen˘.
TrefnÈho p¯Ìpad je uk·zkov˝m p¯Ìkladem takovÈho
nevhodnÈho a suspektnÌho chov·nÌ: N·ö tehdejöÌ Ëlen
poû·dal nÏmeck˝ velkobailivik v†roce 2004 o grant ve v˝öi
10.000 Euro a o rok pozdÏji o dalöÌch 10.000 Euro. é·dost
byla vyslovena v†souvislosti se jmÈnem »VP a pod·na
prost¯ednictvÌm nÏmeckÈ dentistickÈ asociace, jejÌmû
p¯edsedou byl rovnÏû Ëlen ÿ·du cfr. Klaus Winter. S·m
Trefn˝ vöak tuto skuteËnost p¯ed »VP utajil a nikdy ji
nezmÌnil na û·dnÈm z pravideln˝ch jedn·nÌ VelkÈ rady. O
faktu, ûe û·dost podal osobnÏ a v†tajnosti se rovnÏû
nezmÌnil ani na û·dnÈm z†jour-fix˘. Existuje vöak domnÏnka, ûe p·novÈ Stejskal, Heller a KordaË mohli b˝t o celÈ
z·leûitosti separ·tnÏ informov·ni.

poskytnut˝ch prost¯edk˘. S·m Trefn˝ se cÌtil dotËen, kdyû
byl poû·d·n o vysvÏtlenÌ a nep¯esvÏdËivÏ se vymlouval,
ûe odesÌlatel penÏz se spletl, pokud uvedl jako p¯Ìjemce
ÿ·d a ûe m˘ûeme b˝t r·di, ûe se v˘bec nÏco dÏje.
V˝sledkem je vznik podez¯enÌ »VP z†prapodivn˝ch finanËnÌch operacÌ a d·le i skuteËnost, ûe jmÈno Trefn˝ je
vnÌm·no negativnÏ v†celÈm ÿ·du sv. Lazara.
Jak vÌte, Trefn˝ byl z†ÿ·du po z·sluze vylouËen.
A j· proto znovu v˝slovnÏ a d˘raznÏ opakuji, ûe
nebudu u naöich Ëlen˘ v†û·dnÈm p¯ÌpadÏ trpÏt ani
tolerovat takovÈ chov·nÌ, kterÈ by vedlo naöe velkop¯evorstvÌ k†nutnosti br·nit se na¯ËenÌm z†podloudn˝ch transakcÌ.

Cel· z·leûitost pak veöla v†»VP ve zn·most jen tÌm, ûe
byla prezentov·na Trefn˝m na ¯·dovÈm setk·nÌ
v†Johannisbergu (kvÏten 2005), kam se Trefn˝ mimo
ofici·lnÌ delegaci »VP samostatnÏ vypravil. Zde byli
p¯Ìtomni jak ËlenovÈ nÏmeckÈho velkobailiviku, tak i
ofici·lnÌ delegace »VP. Pokud by zde naöe delegace
p¯Ìtomna nebyla, do dneönÌho dne by se nikdo v†»VP
o†tÈto aktivitÏ TrefnÈho nedozvÏdÏl!

NenÌ nijak p¯ekvapivÈ, ûe Trefn˝ a ostatnÌ z reneg·tskÈ
skupiny b˝val˝ch Ëlen˘ »VP vylouËen˝ch pro neËestnÈ
chov·nÌ vystupujÌ proti n·m s†takovou agresivitou. Svou
horlivostÌ se snaûÌ ospravedlnit jak svÈ, tak i TrefnÈho
chov·nÌ. Nepr˘hlednost nejen celÈ TrefnÈho z·leûitosti,
ale i odcizenÌ hospice a jeho vyjmutÌ z†kontroly »VP a ¯ada
dalöÌch ÿ·du nep¯·telsk˝ch krok˘ snad nenechajÌ û·dnÈho logicky uvaûujÌcÌho ËlovÏka na pochyb·ch o mor·lnÌ
nep¯ijatelnosti jejich Ëin˘, re·ln˝ch d˘vodech jejich motivace a scestnosti a ˙Ëelovosti jejich argumentace.

Asi si umÌte p¯edstavit, jakÈ p¯ekvapenÌ, ˙div a trapnÈ
pocity v†n·s tato skuteËnost vyvolala. Na jednÈ stranÏ se
snaûÌme s†velk˝mi potÌûemi shromaûÔovat i skrovnÈ
p¯ÌspÏvky na pomoc tÏm, kdo sami sobÏ pomoci nemohou, na stranÏ druhÈ nÏkte¯Ì v†tajnosti ËerpajÌ statisÌcovÈ
Ë·stky pro suspektnÌ projekty!

KoneËnÏ, nenÌ snad t¯eba dod·vat, ûe lidÈ jako Trefn˝
do ÿ·du sv. Lazara nepat¯Ì. A lidÈ jako Dost·l a jinÌ, kte¯Ì
byli tÏmto ud·lostem p¯Ìtomni a tiöe chov·nÌ TrefnÈho a
dalöÌch jemu podobn˝ch osob schvalovali, by mÏli vÏdÏt,
ûe majÌ z†ostudy kab·t.

Grant udÏlen˝ TrefnÈmu a jeho ˙Ëel byl takÈ ofici·lnÏ
prezentov·n dvakr·t v nÏmeckÈm ¯·dovÈm Ëasopise, kde
je p¯esnÏ uvedeno, ûe p¯Ìjemcem je ÿ·d sv. Lazara ñ
Praha. Ve skuteËnosti vöak na ˙Ëet »VP nedorazilo ani
jedno takto pouk·zanÈ Euro. Cel· Ë·stka byla pouk·z·na
TrefnÈmu. V tÈto souvislosti n·m bylo tÈû ¯eËeno, ûe aniû
by o tom mÏlo »VP jen tuöenÌ, byl prost¯ednictvÌm grant˘
a dotacÌ od nÏmeckÈho velkobailiviku TrefnÈmu poskytnut
jiû vÌce neû milion korun.

KÈû je cel· tato nesmÌrnÏ hloup· TrefnÈho afÈra lekcÌ
do budoucna pro n·s vöechny.
Praha, 23. listopadu 2006
Jan hr. Dobrzensk˝ z†Dobrzenicz, GCLJ, CMLJ
velkop¯evor »eskÈho velkop¯evorstvÌ ÿ·du sv.
Lazara a p¯edseda Mezin·rodnÌ ¯·dovÈ vl·dy

A nynÌ se pt·m: Kam öly vöechny tyto penÌze?
Trefn˝ nikdy neosvÏtlil, na jakÈ ˙Ëty byly tyto Ë·stky
pouk·z·ny. StejnÏ tak nikdo, vËetnÏ nÏmeckÈho velkobailiviku, neobdrûel ani zpr·vu o pouûitÌ, ani vy˙Ëtov·nÌ

Narodila se 19. prosince 1914 (podle gregori·nskÈho kalend·¯e 1.
ledna 1915) v PetrohradÏ, jako Tatiana Ilarionovna VasilËikova. JejÌ otec byl knÌûe
Ilarion SergjejeviË VasilËikov, matka Lidia Leonidovna, knÏûna
Vjazemsk·. P¯ed Ruskou ¯Ìjnovou revolucÌ uprchla cel· rodina
v poslednÌ chvÌlli, ochuzen· tÈmÏ¯ o veöker˝ majetek, za
nesmÌrnÏ dobrodruûn˝ch okolnostÌ p¯es Maltu a Francii do
NÏmecka a odtud d·le do Francie. Tatiana, (stejnÏ jako
vöechny ostatnÌ dÏti rodiny VasilËikovy, kter˝ch bylo celkem
öest) studovala s mnoh˝mi p¯ek·ûkami, zp˘soben˝mi st·l˝m
nedostatkem finanËnÌch prost¯edk˘, na SorbonnÏ, kde zÌskala bakal·¯sk˝ titul. PozdÏji takÈ studovala dÏjiny umÏnÌ a
malÌ¯stvÌ na akademii v MnichovÏ. Hovo¯ila plynnÏ nÏmecky,
anglicky, francouzsky a öpanÏlsky ñ a samoz¯ejmÏ takÈ rusky.
Ve t¯ic·t˝ch letech byla r·da, ûe se k tomu vöemu tÈû jaksi
mimochodem nauËila i tÏsnopis a psanÌ na stroji a mohla tedy
pracovat v BerlÌnÏ na ministerstvu zahraniËnÌch vÏcÌ. PozdÏji
st·la nebezpeËnÏ blÌzko p¯Ìprav atent·tu na Hitlera, stejnÏ
jako manûel a jejÌ sestra Marie, zvan· Missie.

Ve svÈ knize o tom ¯Ìk·: ÑV poslednÌch deseti aû patn·cti
letech (p¯ed rokem 1989) se niËenÌ neust·le stupÚovalo, coû
bylo shodnÈ pro reûim vöech komunistick˝ch zemÌ. Tento
systÈm se ve skuteËnosti stal rakovinn˝m n·dorem naöÌ
doby. Vyprodukoval takÈ jeden zvl·ötnÌ lidsk˝ typ, jakousi
krysÌ rasu, kterÈ se da¯ilo na korupci a niËenÌ. Prok·zala
neschopnost vytvo¯it nÏco novÈho, nebo aspoÚ udrûet v
po¯·dku to, co jÌ spadlo do klÌna. Jejich moc stavÏla na
udavaËstvÌ a zradÏ. Dok·zali jen ohlod·vat minulost a v
kaûdÈ zemi, v nÌû vl·dli, zniËili substanci tÌm, ûe ve jmÈnu

JejÌm manûelem, za kterÈho se provdala na podzim roku
1941, byl Paul Alfons princ von Metternich-Winneburg (1917
VÌdeÚ-1992 éeneva), pravnuk legend·rnÌho rakouskÈho kanclÈ¯e, st·tnÌka a diplomata, knÌûete Klemense Wencezslava
Metternicha. Paulova matka byla äpanÏlka, Dona Isabel de
Silva y Carvajal.
Z·mek Johannisberg v Rheingau, obklopen˝ vinicemi.

Jeho pradÏdeËek byl hlavnÌ postavou na proslulÈm
VÌdeÚskÈm kongresu, kter˝ probÌhal od z·¯Ì 1814 do Ëervna
1815. Tento Metternich byl tÈû mimo jinÈ p¯Ìtelem Wilhelminy
von Sagan, n·m dob¯e zn·me jako vÈvodkynÏ Zah·Úsk·,
panÌ knÏûna z BabiËky Boûeny NÏmcovÈ.

st·tu onen st·t plenili.ì
Pro mnohÈ v Hessensku byla knÏûna Tatiana Metternich
aû do svÈ smrti duöÌ celÈho kraje, Rheingau. Byla zakladatelkou a dlouholetou p¯edsedkynÌ v˝boru Rheingau Musik
Festival, mnozÌ n·vötÏvnÌci si ji budou pamatovat, jak z
empory velkÈho F¸rst - Metternich - s·lu na Johannisbergu
pozornÏ naslouchala koncert˘m.

KnÏûna Metternichov· byla to neobyËejn·, zajÌmav· ûena
s mnoha talenty, cel˝ jejÌ dlouh˝ ûivot byl pln˝ neuvÏ¯iteln˝ch
p¯ÌbÏh˘. Malovala velmi pÏknÈ aquarely, napsala nÏkolik knih,
jedna z nich, velmi poutav·, vyöla roku 1992 takÈ v ËeskÈm
p¯ekladu,v nakladatelstvÌ Panorama pod titulem ÑSvÏdectvÌ o
neobyËejnÈm ûivotÏì.

JejÌ dlouh˝ ûivot byl p¯edevöÌm vyplnÏn charitativnÌ
ËinnostÌ. Jako nejvyööÌ p¯edstaven· ÿ·du Sv. Lazara v
NÏmecku p¯ipravila a vedla mnoho projekt˘, nÏkolik z nich ve
svÈm rodnÈm mÏstÏ PetrohradÏ, kde z¯Ìdila domov pro
bezprizornÈ dÏti. Mnoho lidÌ v Rusku i jinde na ni bude jistÏ
vdÏËnÏ vzpomÌnat.

Ve svÈm vypr·vÏnÌ zachytila z·sadnÌ momenty evropskÈho dÏnÌ minulÈho stoletÌ a lze jÌ charakterizovat jako s·gu
jednÈ generace Metternichova rodu. Autorka byla dlouh˝ Ëas
exulantka bez domova, kter· paradoxnÏ vlastnila celkem pÏt
cestovnÌch pas˘ souËasnÏ. DoËasn˝ domov naöla po svÈ
svatbÏ s Paulem Metternichem v »ech·ch, na z·mku
Kynûvart, ke kterÈmu pat¯il tÈû z·mek Plasy, byla to rodov·
sÌdla Metternich˘ v »ech·ch.

MÏla jsem to ötÏstÌ, poznat knÏûnu Tatianu Metternichovou i knÌûete Metternicha osobnÏ, setk·vala jsem se s nimi,
kdyû jsme byli s manûelem zv·ni na z·mek Johannisberg, p¯i
p¯Ìleûitosti kaûdoroËnÌho setk·nÌ ÿ·du Sv. Lazara JeruzalemskÈho, jehoû je manûel p¯ÌsluönÌkem.

V roce 1945 byli vyhn·ni, respektive odeöli d¯Ìve, neû
k†z·mku dorazila sovÏtsk· vojska. äli pÏöky, jen se selsk˝m
vozem, taûen˝m koÚmi, doprov·zeni skupinou francouzsk˝ch v·leËn˝ch zajatc˘, kter˝m zachr·nili za v·lky ûivot. Po
nebezpeËnÈ cestÏ zniËen˝m NÏmeckem, kter· trvala öest
t˝dn˘, naöli z·mek Johannisberg v trosk·ch, proslulÈ vinice

Byla to neobyËejn· ûena, jejÌû ûivotnÌ p¯ÌbÏhy by staËily
vyplnit nÏkolik lidsk˝ch ûivot˘.
V poslednÌch dvou letech byla tÏûce nemocn·, ale teÔ je
jistÏ öùastn·, setkala se znovu sv˝m milovan˝m manûelem
Paulem a nic je uû nerozlouËÌ.
VÏra Pokorn·
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Duchovní slovo
„De profundis clamavi ad te, Domine...“

MilÌ p¯·telÈ,

(Psalmus 129)

Dne 29. listopadu 2006 tragicky zemĢel

PhDr. Petr

Adam, Fam. OT

familiár Nďmeckého Ģádu,
vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého,
kancléĢ Katedrální kapituly, rytíĢ ġádu sv. Lazara Jeruzalémského

Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolovď. Po absolvování Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 pĪsobil jako knihovník
na Biskupství královéhradeckém, kde pak Ģadu let
vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnovď se velkou mďrou podílel.

zaËal zase jeden nov˝ rok. Mezi novin·¯skÈ zvyklosti tÈto doby pat¯Ì i zpovÌd·nÌ r˘zn˝ch
osobnostÌ ñ zn·m˝ch i nezn·m˝ch, jakÈ p¯edsevzetÌ si udÏlaly na poË·tku tohoto ËasovÈho
˙seku. Je pravda, ûe prvnÌ leden b˝v· Ëasto prostorem pro nov· p¯edsevzetÌ. MnozÌ zaËnou
hubnout, mnozÌ p¯estanou kou¯it (alespoÚ se to domnÌvajÌ a t¯eba si to i p¯ejÌ), jinÌ pr˝ budou jezdit
podle dopravnÌch p¯edpis˘ (opravdu?). Vöichni dob¯e vÌme, jak˝ osud tato p¯edsevzetÌ majÌ. Do
konce ledna o nich uû nikdo nevÌ a vöe se posune do star˝ch dobr˝ch vyjeûdÏn˝ch kolejÌ. TakÈ se
mÏ ptali, jakÈ jsem si udÏlal p¯edsevzetÌ. Musel jsem konstatovat, ûe takovÈ velkÈ celoroËnÌ
p¯edsevzetÌ z·sadnÏ nedÏl·m. Je pro mne daleko d˘leûitÏjöÌ si dÏlat p¯edsevzetÌ vöednÌho dne,
kter· pak veËer p¯i zpytov·nÌ svÏdomÌ snadno zkontroluji. P¯edevöÌm chci kontrolovat, jak plnÌm
svÈ z·kladnÌ povinnosti ûivota jak osobnÌho, tak profesnÌho. M˝m
hlavnÌm ˙kolem je hl·s·nÌ evangelia, aù je to vhod Ëi nevhod. To je to
profesnÌ. A osobnÌ s†tÌm velmi ˙zce souvisÌ: m·m dennÏ usilovat o
svÈ vlastnÌ posvÏcov·nÌ a tÌm tedy pracovat na svÈm p¯ibliûov·nÌ se boûÌmu kr·lovstvÌ.
Letos to bude 70 let, kdy zaËal p˘sobit lazari·nsk˝ ¯·d v†naöich zemÌch. Proûil si r˘znÈ
periody. V·leËnÈ i socialistickÈ, m·lo Ëasu ve svobodÏ, dlouhou dobu v†pron·sledov·nÌ. I to pat¯Ì
k†ûivotu a kaûd˝ si pak musÌ poloûit ot·zku, jak v†tÈ Ëi onÈ dobÏ plnil svÈ z·kladnÌ posl·nÌ.
K†ûivotu Ëlena ÿ·du sv. Lazara bude vûdy pat¯it velkÈ posl·nÌ pom·hat tam, kde je toho
zapot¯ebÌ. A ûe toho prostoru je nesmÌrnÏ mnoho, vÌme vöichni velmi dob¯e. Navrhuji tedy vöem
jedno kaûdodennÌ p¯edsevzetÌ ñ totiû chodit s†otev¯en˝ma oËima a vidÏt. Docela m·m pak öanci
uvidÏt i samotnÈho Krista. Docela sluön· odmÏna za to, ûe se snaûÌm plnit svÈ p¯edsevzetÌ.
MilÈ sestry a brat¯i, p¯eji V·m v†tomto novÈm roce, kter˝ takÈ pat¯Ì do BoûÌho pl·nu, mnoho
˙spÏch˘ jak v†osobnÌm tak i profesnÌm ûivotÏ a p¯edevöÌm pokrok v†ûivotÏ duchovnÌm. KÈû P·n je
vaöÌ silou a Jeho Duch svat˝ kÈû v·s naplÚuje mnoh˝m el·nem pro dobro druh˝ch!
Frantiöek V·clav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavsk˝,
a takÈ v·ö duchovnÌ p¯evor

RozlouĀíme se s ním pĢi eucharistické obďti v úterý dne 12. prosince 2006

v 10.30 hodin v kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchovď.
Po církevních obĢadech bude tďlo zesnulého uloženo
do hrobu na pouchovském hĢbitovď
s nadďjí na vzkĢíšení mrtvých a život vďĀný.

Milosrdný Ježíši, dej mu vďĀné odpoĀinutí!

Vážení a milí přátelé,
¯Ìk· se, ûe ÑsedmiËkov˝ì rok je rok hojnosti. Ten poslednÌ,
1997, byl pro naöi diecÈzi a pro naöe mÏsto opravdu rokem
plnosti: byl to milÈniov˝ rok svatovojtÏösk˝ a zaûili jsme v nÏm
dÏjinnou ud·lost ñ n·vötÏvu papeûe Jana Pavla II. u n·s.
Co n·m asi p¯inese rok 2007...?
Pokladnice BoûÌch dar˘, milostÌ Ducha SvatÈho je st·le
otev¯ena ñ a moûn· ûe v tomto roce zvl·öù. StojÌ u dve¯Ì
naöeho srdce a klepe... V BetlÈmÏ kdysi nach·zel dve¯e
zav¯enÈ ñ jak odpovÌme my?

Zarmoucená rodina
Biskupství královéhradecké
Katedrální kapitula pĢi chrámu
Svatého Ducha v Hradci Králové
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Nebojme se otev¯Ìt doko¯·n pro BoûÌ l·sku! RuËky
betlÈmskÈho DÌtÏte ji st·le bohatÏ rozd·vajÌ. KÈû n·m na
p¯Ìmluvu svÈ Matky a svÈho PÏstouna udÏlÌ vöechny milosti,
pot¯ebnÈ k†tomu, abychom v jeho sÌle dozr·li k plnosti BoûÌch
dÏtÌ...!
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Kapitula ýVP ěSLJ 2006

Poznámka
- originál dokumentu je všemi þinovníky vlastnoruþnČ podepsán a opatĜen peþetí ýVP
- pĜeklad záznamu je poskytnut archivu ěádové vlády ve Švýcarsku
RozdČlovník:
- všichni kapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského
- všichni nekapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského
- zpravodaj ýVP Reunion
PĜílohy originálu:
- prezenþní listiny všech pĜítomných
- plné moci nepĜítomných kapitulárĤ
- zprávy þinovníkĤ velkopĜevorství

ěÁDOVÁ KAPITULA ýESKÉHO VELKOPěEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ěÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO, PRAHA, 9. PROSINCE 2006

ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France
Protecteur Spirituel, Son Eminence László cardinal Paskai OFM, Primat Emérite de Hongrie
Magnus XLIX Magister citra et ultra maria, Prœceptor Boignaci
S. A. R. Le Prince Charles-Philippe ć Orléans, Duc ć Anjou

GRAND PRIEURE DE BOHEME
III. Grand Prieur S. E. comte Jan Dobrzensky de Dobrzenicz
Grand Prieur Emérite S. E. comte Radslav Kinský
Prieur Spirituel S. E. evêque František Lobkowicz, O. Praem.

ZPRÁVY ýINOVNÍKģ VELKOPěEVORSTVÍ
2005 - 2006
1. ZPRÁVA VELKOPěEVORA
Milé spolusestry a spolubratĜi,
rok 2006 pĜedstavoval pro ýVP a Velkou radu složité období pĜemČny.
Každý þlen Velké rady byl v zásadČ mobilizován na dvou frontách – tvrdými a agresivními
útoky renegátĤ a zároveĖ naším silným zastoupením na mezinárodní Ĝádové scénČ. Organizace
Mezinárodního reunionu 2006 v Praze znamenala velké vydání þasu a energie pĜi pĜípravách, avšak
zároveĖ pĜinesla velký úspČch pro ěád sv. Lazara i pro naše velkopĜevorství.
Všichni víte, že mnoho þasu bylo také vČnováno na vylepšení dobrého jména ýVP, jeho
þlenĤ, þlenĤ Velké rady na místní scénČ. OsobnČ trvám na tom, že dĤvČryhodnost a þistý štít jsou
hodnoty, které musí vést naše jednání. Mohu pouze dodat, že zde, v ýeské republice, bylo naše
jméno víceménČ neznámé, anebo – pokud bylo známé – budilo spíše opatrnost a nedĤvČru.
S ohledem na tato fakta lituji, že rok 2006 nám neumožnil plnČ se zamČĜit na skuteþný úþel
našeho poslání, tedy na pomoc tČm, kteĜí si sami pomoci nedovedou. PodpoĜili jsme nČkteré akutní
pĜípady, ale – podle mého soudu – nikoliv dostateþnČ. To se do budoucna musí zmČnit a pro další rok
to budiž naší prioritou.
Proto pĜedkládám hlavní body, jimž se v roce 2007 bude vhodné vČnovat:
a) zhodnocení naší pozice v ýeské republice a v zahraniþí novou, zcela právnČ, finanþnČ a
humanitární jasnou strategií spojenou s pĜizpĤsobitelnou organizací,
b) zamČĜení naší strategie a úsilí výhradnČ na chudé, nemocné a potĜebné,
c) zapojení všech, nikoliv pouze nČkolika jedincĤ, do života velkopĜevorství. Každý je povolán ke
službČ!
d) zvyšování kvality a množství našich þlenĤ. PĜipomínám, že každý þlen by mČl být patronem
nového, jím doporuþeného, þlena,
e) pokraþující pozornost veĜejnosti našemu velkopĜevorství vþetnČ osobní reprezentace a
spolupráce s jinými organizacemi. Musíme se zúþastĖovat veĜejného života a být zde
známými.
Vím, že v této dobČ je složité udržovat tradice minulosti. VČĜím však, že duchovní hodnoty a
rytíĜství jsou dokonale pĜizpĤsobitelné moderní dobČ. KĜesĢanství a charita se nemohou vytratit
z doby, kdy tyto hodnoty jsou nejvíce potĜebné!
Proto v zásadČ Ĝíkám, setrvejte v nadČji, mČjte dĤvČru v budoucnost. Nic nás nemĤže odstrašit od
našeho poslání. Život pokraþuje, a stejnČ tak i ěád sv. Lazara.
Atavis et Armis !
ChotČboĜ, 29. listopadu 2006

Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
GCLJ, CMLJ
velkopĜevor
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ěÁDOVÁ KAPITULA ýESKÉHO VELKOPěEVORSTVÍ
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2. DOPIS EMERITNÍHO VELKOPěEVORA

ěÁDOVÁ KAPITULA ýESKÉHO VELKOPěEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ěÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO, PRAHA, 9. PROSINCE 2006

3. ZPRÁVA BAILLIHO A KANCLÉěE
Vaše Excellence, vážené spolusestry a spolubratĜi,
zpráva, kterou pĜedkládám, zahrnuje období od konání minulé kapituly v Ĝíjnu r. 2005 do
dnešního dne. Minulý rok jsem na kapitule referoval, jaké byly uþinČny kroky vedoucí ke stabilizaci
velkopĜevorství a profilování našich þlenĤ. JistČ se mnou budete souhlasit, že toto je stále aktuálním
tématem, k nČmuž se budeme bČhem celého jednání naší kapituly opČtovnČ vracet.
ýeské velkopĜevorství, reprezentované J. E. velkopĜevorem, pokraþovalo v definovaných
prioritách þinností. Tyto – snad dostateþnČ známé - úkoly jsou pravidelnČ projednávány se þleny,
publikovány v Reunionu a v dalších komunikaþních kanálech. Jde nám o vytvoĜení silného,
akþního, finanþnČ zabezpeþeného, duchovnČ prodchnutého, humanitárnČ orientovaného a
velmistrovi loajálního velkopĜevorství, kde není prostor pro osobní spory, chytraþení, stĜety
zájmĤ a prostory k osobnímu obohacování þlenĤ. Tuto koncepci mohou naši dosavadní þlenové
buć pĜijmout a dále rozvíjet, nebo ji odmítnout. Nadále ovšem není myslitelné, aby existovala
kombinace obou možností.
Velká rada se pravidelnČ scházela každý mČsíc, z toho dvČ setkání byla zcela otevĜená všem
þlenĤm a jedno jednání bylo výjezdní v ChotČboĜi (tĜídenní). Mou milou povinností bailliho, tedy
þinovníka zodpovČdného za interní chod ýVP a VR, je podČkovat za aktivní þinnost všem tČm, kteĜí se
do þinnosti VR zapojili. Zápisy ze všech jednání jsou k dispozici, struþný pĜehled je pravidelnČ
zveĜejĖován ve zpravodaji Reunion.
Také v letošním roce jsme pĜijali do ěádu nČkolik nových þlenĤ. Jsou to spolubratĜi mladší
i starší, avšak nadšení do þinnosti a vČĜím, že tak postupnČ budou doplĖovat starší a zasloužilé þleny.
I jim pĜeji na jejich Ĝádové cestČ hodnČ úspČchĤ a zároveĖ je nabádám, aby dostáli svého Ĝádového
slibu vČrnosti, který pronesli v katedrále sv. Víta bČhem své investitury pĜed svým velmistrem
a velkopĜevorem. ZároveĖ jsme zavedli systém sponzorství, nebo „kmotrovství“, kdy jsou konkrétní
þlenové odpovČdni za nové þleny. Naše spoleþenství je stále otevĜeno pro nadšené spolupracovníky a
spolupracovnice, proto se neostýchejte doporuþit další vhodné kandidáty.
Dovolte mi, abych z pohledu Velké rady krátce zhodnotil þinnost našich komend, jejichž
komtuĜi pĜednesou podrobné zprávy v další þásti kapituly.
V Severoþeské delegaci jsme upevnili své pozice, vytváĜíme dobré povČdomí o ěádu a všechny
þinnosti (duchovní, humanitární a spoleþenská) jsou zde vyvážené. Do budoucna bude nezbytné
posílit tuto delegaci o nové þleny, nČkteĜí se již rýsují. Je nutné tak podČkovat všem (tĜem) þlenĤm
delegace za rozvoj Ĝádového života v tomto misijním území. A jmenovitČ snad vyzdvihnČme
nenápadnou þinnost našeho cfr. Alana M. Uhry, jehož zásluhou byl významnČ kapacitnČ rozšíĜen jím
Ĝízený domov dĤchodcĤ v JindĜichovicích. Moravská komenda si vyžaduje dĤkladnČjší péþi a naším
hlavním úkolem do budoucího období je probudit a povzbudit ji samou a její þleny k aktivitČ. První
kroky již byly uþinČny. Pražská komenda se postupnČ ustavuje a stále hledá svou tváĜ a þinnosti. Rád
bych zvláštČ podČkoval P. Kornelu Balážovi, který komendČ nabídl nejen renovované prostory krásné
rotundy sv. Londina, ale zejména kostel NejsvČtČjší trojice, nejbližší kostel magického místa Lazarské
ulice na Novém MČstČ pražském.
V následujícím období bychom rádi svou þinnost postupnČ rozšiĜovali do oblastí ýR, které
dosud nemáme pokryty, tedy do východních a jižních ýech a na sever Moravy a do Slezska. Zbývá
zde jasnČ zdĤraznit, že bez silných, aktivních a samostatných komend nebude existovat ani
silné velkopĜevorství!
V uplynulém období byl vydáván náš zpravodaj Reunion. Zbývá si jen pĜát, aby jeho redaktoĜi
mČli od vás všech vždy dostatek pĜíspČvkĤ, protože þasopis je náš a bude takový, jaký si jej
vytvoĜíme. Duchovní slovo, zprávy komend, zajímavé þlánky z historie a souþasnosti mohou být
vhodným doplĖkem tohoto periodika, které zároveĖ považujeme za oficiální komunikaþní kanál
ýeského velkopĜevorství. StejnČ tak byly aktivovány nové a velmi zdaĜilé internetové stránky
www.oslj.cz .
K propagaci ěádu na veĜejnosti pĜispČlo nČkolik akcí, o nichž se budou jistČ zmiĖovat i ostatní
þinovníci ýVP - pravdČpodobnČ nejdĤležitČjšími bylo pĜedání sponzorského automobilu do DČtské
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psychiatrické léþebny v OpaĜanech. ZároveĖ se v Praze také uskuteþnil mezinárodní reunion ěádu, na
jehož pĜípravČ se podílela Ĝada z vás. I tato aktivita byla veĜejnČ publikována a zbývá znovu
podČkovat všem, kteĜí se na pĜípravČ a zajištČní podíleli. Takováto velká akce samozĜejmČ ochromuje
vlastní provoz velkopĜevorství, proto doufejme, že do dalšího období budeme mít více þasu na naše
vlastní zámČry.
Víte, že jsme bČhem celého minulého roku Ĝešili neshody s nČkterými bývalými þleny ěádu.
Jak þlenové Velké rady, tak já osobnČ jsme takĜka každodennČ atakováni rĤznými útoky a jsou nám
pĜipisovány témČĜ nadpĜirozené manipulaþní vlastnosti, jsme oznaþováni za puþisty, morálnČ úchylné
lidi s chabým intelektem a extrémní touhou po moci, jsme oþerĖováni a obviĖováni z trestných þinĤ.
Loajalita k velmistrovi, k duchu pĜedváleþného a exilového ýeského velkopĜevorství jsou tak nazývány
puþem, administrace velkopĜevorství za snahy o osobní obohacování. Tato tvrzení jsou však pĜece
urážející také pro vás, þleny ýeského velkopĜevorství, protože vás tak již nejménČ dva roky staví do
pozice nesvéprávných, lehce manipulovatelných a neinformovaných osob. Rád bych se vás tedy
všech zcela otevĜenČ zeptal, zda se cítíte být manipulováni, zda žijete v ovzduší neinformovanosti,
teroru a diktatury, zda sdílíte nedĤvČru vĤþi velmistrovi, velkopĜevorovi, emeritnímu velkopĜevorovi,
duchovním, mnČ a þlenĤm Velké rady. Pokud tomu tak je, jistČ z toho vyvodíme dĤsledky – pokud
tomu tak není, pak to dejte každý jasnČ a veĜejnČ na vČdomí. OsobnČ vidím do budoucna
nesluþitelnou svou funkci kancléĜe a bailliho (do níž jsem byl ustaven J. K. V. velmistrem) a jsem
pĜipraven kdykoliv úĜad kancléĜe dát k dispozici. V tomto duchu také vidím svou zprávu za „výzvu
k referendu“, k vyjasnČní všeho, co se zdá být nevyjasnČné a k otevĜené, jasné a zásadní diskusi.
Pro rok 2007 navrhuji, abychom se v organizaci ěádu zamČĜili na následující cíle:
- mít takovou organizaci a organizaþní strukturu, která bude požívat statusu „mezinárodní
nevládní organizace“, kde budou respektovány staré tradice a nové skuteþnosti v ýVP a ěádu
obecnČ,
- mít pouze aktivní a loajální þleny,
- využívat významných událostí církevního a Ĝádového roku k duchovním setkáváním,
duchovnČ rĤst,
- aktivnČ získávat finanþní prostĜedky pro ěád,
- participovat na mezinárodním humanitárním projektu „Desetiletí þisté vody“ a zároveĖ mít
vlastní projekty v ýVP,
- regionálnČ expandovat a zároveĖ posílit samostatnost komend (Slavkovská iniciativa smíĜení,
Svatojakubská stezka,…),
- posílit kulturní, genealogickou a heraldickou þinnost v ýVP,
- poctivČ a zodpovČdnČ sloužit velmistrovi a velkopĜevorovi k dosahování vysokých cílĤ ěádu.
VČĜíme, že toho spoleþnČ dosáhneme a že vybudujeme takový ěád, na který budeme moci být
všichni oprávnČnČ hrdí. ZároveĖ navrhujeme, aby se pĜíští investitura a kapitula ýVP konala tak,
jak již bylo nabídnuto Severoþeskou delegací a doporuþeno Velkou radou, ve dnech od 21. do
23. záĜí 2007 v Hejnicích.
ZávČrem mi dovolte pĜipomenout, že také v letošním roce jsme spoleþnČ s Ĝádovými spolubratry
a spolusestrami prožívali radosti a starosti života a rĤzná životní jubilea. JeštČ jednou mi dovolte
pĜipomenout významné životní jubileum našeho velkopĜevora a Ĝádové dámy VČry Šigutové.
A zároveĖ bych rád zmínil nedávný sĖatek cfr. Jana Beránka – všem pĜejeme do dalších let jen to
dobré! Avšak ani v tomto roce jsme nebyli ušetĜeni odchodu jednoho spolubratra – šokující zpráva
o náhlém úmrtí chev. Petra Adama, KLJ, pĜišla 30. listopadu – pouze den poté, co poslal plnou moc
na zastupování na kapitule J. E. velkopĜevorovi. ýest jeho památce!
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4. ZPRÁVA KAPITULÁěE O ýINNOSTI V ROCE 2006
Tento rok byl na události, a tedy i aktivity ěádu, opČt velmi plodný.
Sice v ovzduší opakovaných a nČkdy až neuvČĜitelných atakĤ nČkterých bývalých þlenĤ mČlo
nemálo aktivních spolubratrĤ nČkdy pocit zmaru a zbyteþnosti, pĜesto není pohled na uplynulé období
zahanbující þi poraženecký.
NejvČtší událostí uplynulého roku je pochopitelnČ záĜijový mezinárodní Reunion. Jeho
pĜíprava byla nejen pro kapituláĜe, ale i pro pĜípravný výbor a další spolubratry prubíĜským kamenem.
Je jasné, že chyby byly a že je stále co zlepšovat, pĜesto jsem pĜesvČdþen, že pĜes veškeré zmČny,
mezinárodní situaci v ěádu a další pĜekážky akce dopadla velmi dobĜe, že se splnilo její základní
filozofické motto – „Aþ jsme malý národ, naše místo je nezastupitelné, máme co ukázat s hrdou
samozĜejmostí!“
Velmi dĤležité a užiteþné se ukázaly výstupy spojené s touto akcí – kompletní audiovizuální
dokumentace (CD s hudbou v katedrále + fotogalerie, DVD), dále pak další mediální propagace akce
a þelních pĜedstavitelĤ ěádu.
Na slavné mši svaté v pražské katedrále zaznČla poprvé „Intráda ke cti a chvále sv. Lazara“
složená prof. Thurim.
V souþasné dobČ jsem distribuoval Velkému magisteriu a velkopĜevorĤm V. I. P. komplet
obsahující CD a DVD z popisované akce.
Dobrou zprávou je též existence nových www stránek. Jsou stále doplĖovány a zlepšovány,
pĜesto jsem pĜesvČdþen, že jejich úroveĖ v souþasné dobČ uspokojí každého zájemce o ěádové
informace i naše þleny.
BČžné þinnosti kapituláĜe a jeho týmu, které vycházejí z podstaty této funkce, jsou prĤbČžnČ
plnČny (viz zápisy z VR, þasopis Reunion þi osobní kontakty) a nebudou nyní rozepisovány. VČĜím, že
nápady þi výtky k výkonu mé funkce mi budou upĜímnČ od mých pĜedstavených a spolubratrĤ sdČleny
a vČĜím, že pĜispČjí ke zlepšení mé práce pro ěád.
ZávČrem se s Vámi nemohu nepodČlit o výstupy, které mi udČlaly velkou radost – ěád
spoleþnČ s hnutím „Na vlastních nohou – Stonožka“ zakoupil mikrobus k potĜebČ dČtí z DPL OpaĜany,
v téže léþebnČ jsme poĜádali koncert duchovní hudby a též zde poĜádáme adventní a pĜedvánoþní
zpívaní (dČti obdrží dárkové balíþky).
Velmi prospČšnou se jeví spolupráce s Ĝádem KĜížovníkĤ s þervenou hvČzdou.
O dalších akcích, které jsou ku prospČchu potĜebných þi k propagaci ěádu, jste prĤbČžnČ
informováni. DČkuji za pozornost, Váš þas a pĜízeĖ!

Atavis et Armis!
Petr J. ěehoĜ, KLJ, PSLJ
kapituláĜ ýVP

Praha, 5. prosince 2006

DČkuji za pozornost.

5. ZPRÁVA ŠPITÁLNÍKA – KAPITULA 2006
Praha, 28. listopadu 2006

OndĜej F. Vanke
KCLJ, CMLJ, PSLJ
bailli a kancléĜ ýVP

Dámy a pánové,
v prvé ĜadČ odkazuji na svou zprávu pro špitálníky bČhem Mezinárodního reunionu 2006,
která vyšla i v þasopise Reunion ýVP a netĜeba ji opisovat.
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PenČžité dary ýVP byly v uplynulém roce dva:
2.000.- Kþ od paní H.Fryšþákové
5.000.- Kþ od firmy WINITY Rakovník, zastoupené p. Ing. M.Vágnerem

Art Bohemica, ýernošice - festival duchovní hudby (zálohový pĜíspČvek)
(dar poskytnut z provozní zálohy, která byla
pĜedložena k vyúþtování 5. 12. 2006)

Poskytnuté prostĜedky na charitativní þinnost ýVP jsou následující:
8.000 Kþ ze Severoþeské delegace
10.000 Kþ pro pomoc slepým PorozumČní
25.000 Kþ pro DČtský domov Hora sv. KateĜiny
10.000 Kþ pro farnost sv. Josefa v Praze
50.000 Kþ pro Hnutí Stonožka
20.000 Kþ pro Musica Bohaemica + Junák ýernošice
20.000 Kþ na jiné charitivní dary
9.000 Kþ pro školku Montesorri

20000,- Kþ

Plán v poskytování darĤ do konce roku 2006
Kostel sv. Josefa, Praha 1 – pĜíspČvek na þinnost Ĝád. sester
DČtská psychiatrická léþebna OpaĜany - pĜíspČvek na vánoce 2006

6. 12. 2006

Úhrnem ýVP v tomto roce vydalo 152.000 Kþ, což je pĜibližnČ 4.500 Euro. VČtšina tČchto aktivit
probíhá, podrobnou zprávu o charitativní þinnosti podala pouze Severoþeská delegace. V dalším roce
považujeme za nosnou podporu záslužné þinnosti Nemocnice MČšice u Prahy, vedené chev. prof.
Oskarem Andryskem. Jedná se o jeho „metronomickou terapii“ nemocných s maligními nádory, tedy
po ztrátČ Hospice Štrasburk o jakousi prehospicovou péþi. Jde o nemocné s rozsevem zhoubných
nádorĤ po skonþení chemoterapie. V Reunionu najdete k tomuto tématu další informace. Toto bude
hlavní projekt ýVP na další období. Nemocnice v MČšicích je podporována obecním úĜadem, má 150
lĤžek a poskytuje péþi nejen onkologickým nemocným, ale i nemocným s jinými diagnózami, které
bČžné spádové nemocnice odmítají.

V Praze, 28. 11. 2006
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MUDr. Vladimír Stibor KCL
špitálník ýVP

5. 2.

DOPLNċNÍ KE ZPRÁVċ ŠPITÁLNÍKA – KAPITULA 2006 - UPěESNċNÍ
PěIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DARģ 2006, PLÁN DO KONCE ROKU 2006

10000,- Kþ
14000,- Kþ

Dodatek zpracovala: Ivana Hejþová

5.3. INFORMACE CHEV. OSKARA ANDRYSKA
Vážené Ĝádové dámy, vážení spolubratĜi,
dovolte mi, abych Vás, úþastníky Ĝádové kapituly, jako bývalý špitálník ěádu alespoĖ touto
formou pozdravil a doplnil informace špitálníka, spolubratra docenta Stibora.
Již v zaþátcích obnovené þinnosti ěádu po r. 1989 jsem nalezl u spolubratĜí pochopení pro
návrh, abychom se vČnovali pomoci nemocným v oblastech, které tuto pomoc, za souþasného stavu
medicíny, nejvíce potĜebují. Jako onkolog považuji nemocné s pokroþilou formou rakoviny za tu
nejvíce potĜebnou a pro pomoc vhodnou skupinu. Od té doby pokraþují naše kontakty a podpora
hospicového hnutí nejenom založením pražského hospice, ale i hledáním lepších forem pomoci.
Nalezli jsme je v italské Bologni, kde na tamní universitČ pracuje ANT Italiana/Associatione
Nationale Tumori/ peþující o tyto nemocné v jejich domovech pomocí odborných lékaĜĤ a zdravotních
pracovníkĤ. Proto byla jako souþást našeho velkopĜevorství pod pĜímou patronací hr. Kinského
založena þeská odboþka ANT (ýANT – ýeská Asociace pro Nádorovou Terapii) jako obþanské hnutí
se sídlem v mČšickém zámku a nemocnici. ANT se pak stala organizací mezinárodní (ANT
International) a my prvou z národních organizací.

PĜijaté dary od 01. 01. 2006 do 22. 09. 2006

Myslím, že þinnost této organizace pod patronátem ěádu mĤže být dostateþnou legitimací
toho, že þeské VelkopĜevorství nezapomíná na své charitativní poslání.

Miroslav Šantin, LitomČĜice
Ing. Antonín Schauer
Stavitelství ěehoĜ s. r. o., ýernošice

Bylo by mnoho co Ĝíci o tomto úseku þinnosti ěádu, ale nejlépe pĜímo v sídle organizace.
Proto si Vás dovoluji pozvat, abyste lednové nebo únorové zasedání Rady realizovali v mČšickém
zámku v kapli sv. AlžbČty Durynské a sv. Lazara Jeruzalémského, která slouží i jako zasedací
místnost.

300,- Kþ
3000,- Kþ
50000,- Kþ

ZávČrem Vám všem pĜeji radostné Vánoce a dobré vykroþení do nového roku.

PĜijaté dary od 22. 09. 2006 do 05. 12. 2006
Hana Fryšþáková , Švýcarsko
WINITY s. r. o., Rakovník

2000,- Kþ
5000,- Kþ

MČšice, 7. 12. 2006

Oskar Andrysek

6. ZPRÁVA O ýINNOSTI SEVEROýESKÉ DELEGACE V OBDOBÍ 2005 / 2006.
Poskytnuté dary od 01. 01. 2006 do 22. 09. 2006
Nemocnice Ĝádových sester - Boromejky,Praha 1
DČtský domov Hora sv. KateĜiny v Krušných Horách - velikonoce
DČtská psychiatrická léþebna OpaĜany - pĜíspČvek na automobil

5000,- Kþ
2000,- Kþ
50000,- Kþ

Poskytnuté dary od 23. 09. 2006 do 04. 12. 2006
OS PorozumČní PlzeĖ - pomoc zrakovČ postiženým
DČtský domov Hora sv. KateĜiny v Krušných Horách - strom splnČných pĜání

Poskytnuté dary (nepromítnuto do zprávy almužníka)
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10000,- Kþ
25000,- Kþ

ýinnost delegace je determinována komplikovaným územním rozložením, tudíž i dopravním spojením,
v rámci litomČĜické diecéze.
Po vylouþení a následném odchodu nČkterých þlenĤ v roce 2005 a 2006 zĤstali, kromČ pĤvodnČ
nominálních þlenĤ Severoþeské delegace csr. Ivany Hejþové a P. Kornela M. Baláže sídlících v Praze,
v delegaci pouze dva þlenové. Oba z východní þásti diecéze, z Liberecka. Tím se jednak posunulo
centrum delegace a zároveĖ se zlepšila a zintenzívnila naše komunikace. V tomto obsazení ale
nebylo možné organizovat vČtší akce.
Prvním úkolem zbytku delegace bylo minimalizovat negativní dojmy, které vznikaly zejména u
duchovních po odchodu bývalých þlenĤ. Systematickou prací a pochopením a podporou zejména otce
kanovníka a libereckého arcidČkana P. Františka Opletala se to zásadnČ podaĜilo. Nelze ovšem
ustrnout, je stále nutné rychle operativnČ jednat pĜi dalších aktivitách bývalých þlenĤ.
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Dalším úkolem bylo a je uvést ěád do širšího povČdomí veĜejnosti. Aktivní úþast þlenĤ ěádu pĜi
kvČtnových mezinárodních poutích v Hejnicích nám získává pozitivní ohlas mezi úþastníky. PĜi
pĜednáškách poĜádaných ýeskou kĜesĢanskou akademií v Liberci vystupuje jako spolupoĜadatel i ěád
sv. Lazara. ěadČ úþastníkĤ pĜednášek byly pĜedány informaþní materiály o ěádu napsané nyní již cfr.
Janem Županiþem, doplnČné nČkterými aktuálními a organizaþními informacemi. Zájemci, zejména na
liberecké Technické univerzitČ, jsou pravidelnČ seznamováni s jednotlivými þísly Reunionu, ke kterým
dostávají komentáĜ. V prosinci vyjde v Obrázku, zpravodaji libereckých farností, první þlánek o ěádu
sv. Lazara. Další þlánky pak v pĜíštím roce.
Charitativní a pastoraþní þinnost je pĜímo náplní práce cfr. Alana Uhury. A to jak pĜi jeho práci Ĝeditele
domova dĤchodcĤ, tak pĜi jeho pĜednáškách na fakultČ v Hradci Králové. PĜi slavnostním otevĜení
nového pavilonu domova dĤchodcĤ v JindĜichovicích pod Smrkem 21. 11. 2006 za úþasti vrcholných
krajských pĜedstavitelĤ byla prezentována naše pĜíslušnost k LazariánĤm. Byla to opČt pĜíležitost pro
propagaci ěádu a jeho zamČĜení.
V rámci oblastní rady Charity poskytujeme organizaþní i odbornou pomoc. PĜínos cfr. Uhury pĜi
vytvoĜení standardĤ pro další domovy dĤchodcĤ byl vysoce ohodnocen na listopadovém zasedání
rady. PĜispíváme podle možností na charitní liberecký domov pro matky s dČtmi v nouzi.
PĜihlásili jsme se jako severoþeská delegace ěádu k akci vytvoĜení severní vČtve mezinárodní
Svatojakubské cesty. Na pĜihlášku jsme z NČmecka ani po písemné urgenci dosud nedostali odpovČć.
NepodaĜilo se dosud navázat aktivní spolupráci s katolickými skauty v Liberci. Lze doufat, že
prostĜednictvím Obrázku se podaĜí kontakty navázat.
Závažným úkolem je získání dalších kvalitních þlenĤ ěádu. V nČkolika pĜípadech nebylo jednání
dosud úspČšné. Oslovení se považují za sympatizanty ěádu, ale o þlenství ještČ nepožádali. Za velký
úspČch považujeme pĜijetí za þlena naší delegace P. Miloše Rabana, který je významnou osobností
našeho regionu. Severoþeská delegace zároveĖ v Hejnicích získala významnou duchovní základnu.
Delegace duchovní vedení. V Mezinárodním centru duchovní obrody v Hejnicích, které již dvakrát
hostilo Biskupskou konferenci ýech a Moravy, se podle dohody z Velké rady má konat kapitula
v pĜíštím roce. Máme zajištČný termín od 21. do 23. záĜí 2007.
Probíhá jednání se dvČma dalšími vytipovanými perspektivními zájemci.
Dosud se nám nepodaĜilo získat hodnotné finanþnČ silné sponzory pro Ĝádové akce.
ZĤstalo nám ještČ mnoho nesplnČných úkolĤ, k jejichž naplnČní prosíme o Boží pomoc a pĜímluvy
sv. Lazara.
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Snažili jsme se pokraþovat v urþité programové orientaci na pomoc bývalým uživatelĤm
návykových látek, ohrožených sociálním vylouþením, což zaþalo v létČ 2005 návštČvou nČkterých
z nás v terapeutické komunitČ pro drogovČ závislé Magdaléna v Mníšku pod Brdy u pĜíležitosti poutČ
na Skalku.
V lednu letošního roku jsme ve spolupráci s obþanským sdružením SANANIM uspoĜádali
charitativní akci – sbírku vČcí pro domácnost ve prospČch lidí, kteĜí se po léþbČ z drogové závislosti
vracejí do normálního života. Tato sbírka byla pomČrnČ úspČšná, pĜinesla Ĝadu užiteþných pĜedmČtĤ a
zaĜízení, jejichž cenu jsme odhadli na 20 tis. Kþ. VČci byly pĜedány doléþovacímu centru SANANIM.
Další akce tohoto typu byla vyhlášena v þervnu ke Dni OSN proti drogám, který mČl letos
heslo „Drogy nejsou hraþka pro dČti.“ Sbírka byla zamČĜena na hraþky a sportovní potĜeby pro dČti
matek, které se léþí z drogové závislosti. Pražská komenda ýVP byla prezentována na pozvánkách
spolu s informaþním stĜediskem OSN v Praze a Nadací ýeské spoĜitelny. Z þlenĤ ýVP se však (kromČ
mne) nikdo nedostavil a nikdo nic nevČnoval. Myslím, že tím naše PR ponČkud utrpČlo a zĜejmČ jsme
pĜišli o nČkolik pĜíznivcĤ a možná i zájemcĤ o þlenství.
Dalším neúspČchem byl pokus opakovat letní pouĢ ke sv. MáĜí MagdalénČ na Skalku a
návštČvu v terapeutické komunitČ Magdaléna. Tentokrát jsem ho zapĜíþinil já, protože jsem ze
zdravotních dĤvodĤ odjel mimo Prahu o týden dĜíve než jsem plánoval. Za to se omlouvám všem,
protože jsme tím pĜišli o dĤležité setkání s panem kardinálem Vlkem, který nás v TK Magdaléna
oþekával.
NČkteĜí þlenové Pražské komendy spolupracovali na pĜípravČ mezinárodního Reunionu, za
což jim patĜí vĜelé podČkování. Vcelku však naše úþast na Réunionu byla menší, než by se od þlenĤ
bydlících v Praze dalo oþekávat.
Naší radostí jsou naši noví spolubratĜi, kteĜí u pĜíležitosti Reunionu oblékli v katedrále Ĝádový
plášĢ. Objevilo se nČkolik dalších, možná perspektivních zájemcĤ, s nimiž probíhá jednání a které
bychom nemČli ztratit.
Abychom prohloubili spirituální rozmČr Pražské komendy, zaþali jsme pĜipravovat sérii
duchovních setkání vČnovaných svČtcĤm-patronĤm ěádu. Díky spolubratru Balážovi se nám jako
místo dĤstojné a vhodné pro tato setkání otevírá rotunda sv. Longina.
Symbolickým aktem významným pro utváĜení Pražské komendy bude dnešní požehnání jejího
praporu a meþe. Vykázat se po dvou letech od jmenování velitele komendy pouze praporem a meþem
však není pĜíliš mnoho. Záležitostmi Pražské komendy se má zabývat v nejbližší dobČ Velká Rada
ýVP, které chci pĜedložit i otázku dalšího vedení komendy. Musíme si realisticky ujasnit, co se má dít
pod tímto novým praporem, jak bude naše spoleþenství žít a pracovat.
6. prosince 2006

Kamil Kalina, KLJ
velitel Pražské komendy ýVP OSLJ

Liberec, 25. listopadu 2006

Ing. Antonín Schauer, KLJ
komtur Severoþeské delegace

7. PRAŽSKÁ KOMENDA – ZPRÁVA PRO KAPITULU ýVP OSLJ 9. 12. 2006
Podávám tomuto shromáždČní zprávu o þinnosti Pražské komendy za období od poslední
kapituly, zvané Strahovské. Musím s jistým zahanbením konstatovat, že tato zpráva je znaþnČ chudá
a þinnost byla minimální. Lze Ĝíci, že se þlenové Pražské komendy buć angažují ve vČcech celého
ýVP, nebo se neangažují vĤbec. ěada z nich dĤstojnČ reprezentuje ěád ve svých profesních i
obþanských komunitách, Pražská komenda jako celek však dosud tápe ve své identitČ i seberealizaci.

8. ZPRÁVA O ýINNOSTI MORAVSKÉ KOMENDY ýVP OSLJ ZA ROK 2006
Konþící se rok 2006 z pohledu þinnosti Moravské komendy za rok 2005 nelze oznaþit za pĜíliš
šĢastný a úspČšný. I když bylo dosaženo urþitých úspČchĤ, pĜipadly spíše na vrub jednotlivcĤ než
celého kolektivu komendy.

Na jaĜe letošního roku jsme ve spolupráci se spolusestrou Hejþovou „vyþistili“ nČkteré dluhy za
þlenské pĜíspČvky. NČkteĜí þlenové oznámili, že platí pĜíspČvky ve skupinČ našich vylouþených þlenĤ;
rozhodnutím VR jim bylo podle hodnosti buć þlenství ukonþeno nebo byli pĜevedeni mezi neaktivní.

ýlenové komendy se sešli jako obvykle pĜi pĜíležitosti nejvýznamnČjších církevních svátkĤ,
které jsme až dosud svČtili spolu se starobrnČnskými augustiniány v bazilice na Starém BrnČ. Již zde
bylo možno pozorovat v roce 2006 jisté odcizení nČkterých našich þlenĤ, kteĜí pĜestali plnit tuto
základní povinnost þlena rytíĜského Ĝádu. SouþasnČ s tím se zaþaly viditelnČji projevovat negativní
stanoviska vĤþi našemu Ĝádu ze strany opata starobrnČnských augustiniánĤ. PĜezíravost a jistá ironie
zejména vĤþi ekumenickému charakteru našeho Ĝádu vyústila v urážlivé písemné vyjádĜení
souþasného pana opata v tom smyslu, že jsme se do jeho chrámu vnutili, resp. vetĜeli a jejich
stanovisko k nám bylo vždy nejvýše toleranþní. Tímto prohlášením negoval více než pĜátelský postoj
svého pĜedchĤdce a strýce vĤþi OSJL a nám pak poskytl dĤkaz, že další setrvávání v tomto místČ již
není pro nás možné. Nejsme však v tomto ohledu jediní, stejnČ dopadl i vČhlasný chrámový sbor se
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DaĜí se udržovat tradici pravidelných setkání první stĜedu v mČsíci na faĜe u sv. Josefa na
Malé StranČ. Na Jour Fixe pĜichází obvykle 5 až 10 lidí, podvakrát byla tato setkání oživena
pĜítomností hostĤ (pĜišla napĜ. paní BČla Jensen, manželská dvojice starších þlenĤ ěádu a Ĝeditelka
PL OpaĜany).
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stoletou tradicí založený P. KĜížkovským a L. Janáþkem, zdejší skauti, expozice Moravského
zemského muzea vČnovaná G. Mendelovi a další. Zjistit, zda výše uvedené znevažování
ekumenického rázu OSLJ bylo dĤvodem, proþ s námi jeden z našich þlenĤ Doc. MUDr. JiĜí Prášek,
CSc., pĜestal komunikovat a na jakékoliv snahy o obnovení kontaktĤ již nereaguje, bude našim
nejbližším úkolem. Velmi tČžce nese tento stav netolerance vĤþi nám náš kaplan P. Jan J. Budil, který
je þlenem O. S. A. a funkcí kaplana MK byl povČĜen ještČ pĜedchĤdcem dnešního opata. Nechceme
otci Budilovi do budoucna pĤsobit další potíže, a proto jsme se rozhodli ze StarobrnČnské baziliky
odejít. Naším doþasným sídlem na pĜechodnou dobu se stane chrám sv. Martina v Dolních Louþkách
u Tišnova. Další možností je pak využití dĜívČjší nabídky našeho druhého kaplana Rev. Jaroslava
Kratky, který v budoucnu má mít k dispozici objekt, jehož využití i pro naše duchovní aktivity by bylo
možné.
V situaci nejistoty nad dalším osudem duchovního života komendy bylo dosti obtížné uvádČt do života
aktivity, jejichž síla má vyrĤstat výhradnČ z koĜenĤ duchovního porozumČní, vzájemné tolerance,
kĜesĢanské pokory a lásky k bližnímu. Navíc se nČkolik našich þlenĤ díky postupujícímu vČku dostalo
do existenþních i zdravotních problémĤ. Snaha o získání mladých a ekonomicky nezávislých
postulantĤ Ĝádného þlenství se nesetkává s oþekávaným úspČchem. Jistou nadČjí pro náš Ĝád by
mohlo být zamýšlené obnovení statusu pĜidružených þlenĤ Ĝádu a spoleþníkĤ Ĝádu, kteĜí se svou
volnČjší vazbou na Ĝád i církve mohou stát významnou podporou našich aktivit.
Za jednoznaþnČ pozitivní krok lze naopak oznaþit produktivní kontakt s akad. sochaĜem a medailérem
André Víchou z Uherského HradištČ. Díky nČkolikaleté úspČšné vzájemné spolupráci velitele komendy
s tímto umČlcem v námČtové oblasti faleristiky máme nadČji vytvoĜit v Lazarus, s. s r. o., výtvarný
pracovní tandem, který vedle výroby kvalitních Ĝádových dekorací, pamČtních medailí a dalších
artefaktĤ slibuje pĜinést Ĝádové pokladnČ i tolik potĜebné finance.
Naše spolusestra Karla Florianová podobnČ jako v pĜedešlých letech i letos strávila jako dobrovolnice
bez nárokĤ na odmČnu jeden mČsíc ve francouzské La SalettČ.
Spolubratr Ing. Karel KĜivánek jako vedoucí LPS MK se svČĜenými studenty SOŠ zahradnické pĜipravil
pro stacionáĜ NadČje velikonoþní kvČtinovou vazbu s lazariánskými motivy.
ZáĜijového Mezinárodního Reunionu OSLJ se za MK zúþastnili její velitel, dále rev. J. Kratka, P. J. J.
Budil, V. Walter a sestra K. Floriánová a V. Majchráková. PĜítomen byl postulant Jaroslav Navrátil,
který byl pĜijat za þlena Ĝádu a budoucí postulant Ing. arch. A. Vícha, jehož pamČtní úþastnická
medaile Reunionu vzbudila zaslouženou pozornost. J. K. V. vévoda z Anjou vyslovil pĜání, aby byla
vytvoĜena reprezentaþní medaile velmistra urþená pĜednostnČ k diplomatickým úþelĤm. Práce na
tomto úkolu již byly zapoþaty.
Jednou z již tradiþních aktivit zástupcĤ Moravské komendy byla organizaþní a ideová práce rev. J.
Kratky pĜi pĜípravČ letošního již 11. roþníku Slavkovské iniciativy smíĜení (SIS). Díky nedorozumČní s
nejvyšším vedením ýVP došlo k zámČnČ data konání již rok dopĜedu naplánovaného Ĝíjnového
jednání SIS s pozdČji navrženým datem podzimního konání ěádové kapituly na VelehradČ. Navíc obČ
akce – SIS i kapitula na VelehradČ - pomČrnČ krátce následovaly za Mezinárodním Reunionem v
Praze. Na závČreþné ekumenické bohoslužbČ SIS zastoupil nemocného a nepĜítomného rev. J.
Kratku vedle kaplana MK Lućka Korpy zde reprezentujícího Evangelickou církev s pozdravem všem
zúþastnČným velitel MK.
KromČ již zmínČného spoleþného prožití nejvýznamnČjších církevních svátkĤ sešli se þlenové
komendy na dvou spoleþných schĤzích, naposled v úterý 6. 12. 2006. Na schĤzi byly projednány
všechny výše jmenované události posledního období roku 2006, vþetnČ platební nekáznČ nČkterých
þlenĤ MK. Byl vznesen návrh vytvoĜit pĜi MK skupinu mladých sympatizantĤ Ĝádu, kterým bychom z
našich prostĜedkĤ umožnili absolvovat nČkterý z kurzĤ první pomoci organizovaných akreditovanými
institucemi. Tito spolupracovníci by poté mohli spolu se zdravotnicky erudovanými þleny Ĝádu
vykonávat pod zeleným kĜížem OSLJ dobrovolnou zdravotnickou službu pĜi rĤzných náboženských
shromáždČních nebo charitativních akcích v rámci Brna a okolí.

V BrnČ 8. 12. 2006

RNDr. Ivan Koláþný, KCLJ, m.p.
velící komtur MK
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9. ZPRÁVA ALMUŽNÍKA A ÚýETNÍ.
Vaše excellence,
vážené spolusestry a spolubratĜi,
zpráva, kterou pĜedkládám, zahrnuje pĜedevším ekonomický stav za období leden až listopad 2006,
pĜehled výdajĤ a pĜíjmĤ, stav majetku, závazkĤ a pohledávek, dále pak bilanþní rozpis výdajĤ a pĜíjmĤ
za rok 2005.
Ekonomické údaje o stavu pokladní hotovosti k 20. 11. 2006, stav bankovních úþtĤ k 01. 11. 2006,
stav majetku, pohledávek a závazkĤ k 20. 11. 2006:
Stav pokladny k 20. 11. 2006

71.499,50 Kþ

z toho:

korunová pokladna
valutová pokladna

48.584,50 Kþ
768,95 EUR
(v pĜepoþtu na Kþ = 22.915,- Kþ)

Stav korunového úþtu k 01. 11. 2006 58.630,61 Kþ
(v pĜepoþtu na Kþ = 83.220,97 Kþ)
Stav devizového úþtu k 01. 11. 2006
2.792,65 EUR
(použitý kurz k pĜepoþtu na 1EUR=29,80 Kþ – kurz vyhl.MF ýR pro rok 2006 pro poplatníky, kteĜí
vedou daĖovou evidenci).
Celkový finanþní majetek
k 20. 11. 2006
213.351,08 Kþ
(bez kurzového rozdílu)
Stav hmotného a nehmotného majetku a stav zásob k 20. 11. 2006:
DHIM
37.799,50 Kþ
zásoby(stuhy, Ĝád.sklo)
42.208,78 Kþ
zásoby(insignie na skladČ)
26.100,- Kþ
zásoby(insignie propĤjþené duchovním)
39.900,- Kþ
zásoby(kravaty s Ĝád. motivem)
32.100,- Kþ
Ĝádové raznice
21.310,- Kþ
Celková hodnota hmotného.
nehmotného majetku a zásob
k 20. 11. 2006
199.418,28 Kþ
Dále se v evidenci majetku bez uvedení hodnoty nachází tento majetek:
- Ĝádový prapor menší
- Ĝádový prapor vČtší + žerć
- Ĝádový meþ malý
- Ĝádový meþ velký
- raznice Reunion 98 avers a revers
- raznice miniatura Reunion 98 avers a revers
Celková hodnota majetku
ýVP k 20. 11. 2006 þiní
412.769,36 Kþ
Stav pohledávek k 20. 11. 2006
z toho:
- pohledávky z neuhrazených þl. pĜíspČvkĤ :

212.300,- Kþ

rok 2006 42.000,- Kþ
rok 2005 17.500,- Kþ
- pohledávky z obchodního styku
0,- Kþ
- pohledávky z nevyúþtovaných poskytnutých provozních
152.800,- Kþ
záloh
(seznam dlužníkĤ - viz pĜíloha þ.1)
Stav závazkĤ k 20. 11. 2006
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K uvedenému datu má ýVP závazky po lhĤtČ splatnosti, vyplývající z jeho þinnosti ve výši 77.543,- Kþ
- neuhrazená dodavatelská faktura þ.2006/031 se spl.13. 10. 2006 – André Vícha, Uherské HradištČ –
doplatek za zhotovené pamČtní medaile na mezinárodní Reunion 2006 Praha.
Bilance pĜíjmĤ a výdajĤ za období leden – prosinec 2005
Celková výše pĜíjmĤ za 01-12/2005

343.163,52 Kþ

z toho:
-

8.134,30 Kþ
103.900,- Kþ
120.400,- Kþ
30.000,- Kþ
79.334,- Kþ
1.395,22 Kþ

výnos termínovaného vkladu
dary na charitu
þlenské pĜíspČvky (dluhy r. 04) a 2005
pĜíspČvky za vstup do ěádu, povýšení a insignie
jiné pĜíjmy nedanČné
úroky na BÚ

Celková výše výdajĤ za 01-12/2005

947.158,90 Kþ

z toho:
-

540.780,10 Kþ

-

služby (kapitula 2005, webové stránky, web. domény, audit.
práce, Ĝád. den v r. 05, organizaþ.práce, tisk þasopisu, koncert v
10/05 - doúþtování a ostat.služby)
dary na charitu
materiální výdaje (vlajky, sklo, kravaty, insignie)
tiskopisy, kancel. potĜeby, odborná lit., drobná kanceláĜská
technika
poštovné, pĜeklady, tisk. materiál
bankovní poplatky
ostatní výdaje

144.855,- Kþ
126.961,- Kþ
33.191,50 Kþ
30.990,- Kþ
16.395,60 Kþ
53.985,40 Kþ

Bilance pĜíjmĤ a výdajĤ za období leden - listopad 2006
Celková výše pĜíjmĤ za 01 - 11/2006

990.333,38

z toho:
-

1.284,38 Kþ
55.300,- Kþ
128.800,- Kþ
30.300,- Kþ
774.649,- Kþ

výnos z termínovaného vkladu
dary na charitu
þlenské pĜíspČvky
pĜíspČvky za vstup do Ĝádu a povýšení
ostatní pĜíjmy (Reunion 2006, kapitula 06, atd.)

1.270.732,50 Kþ

z toho:
-

92.000,- Kþ
9.044,80 Kþ
114.789,- Kþ

-

-

Rok 2005

Rok 2006

3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
------3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
-----------------17 500,-Kþ

3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
3 500,- Kþ
42 000,-Kþ

28. 11. 2006

36.317,- Kþ
953.462,70 Kþ

28.755,- Kþ
46.364,- Kþ

Do konce roku 2006 bude dle plánu charitativních projektĤ poukázáno 12.000,- Kþ farnosti kostela sv.
Josefa na Praze 1.
Poznámka: v souþasné dobČ forma úþetnictví - je vedena daĖová evidence, od roku 2007 ze zákona
je povinnost vést úþetnictví v plném rozsahu. DaĖová pĜiznání za rok 2005, vþ. pĜíslušných pĜíloh, byla
ĜádnČ podána na pĜíslušném finanþním úĜadu v zákonné lhĤtČ, a to 01. 03. 2006. ýVP nemČla za rok
2005 žádnou daĖovou povinnost k pĜíslušným státním orgánĤm. Úþetní písemnosti za léta 1999 až
2005 byly dne 28. 11. 2006 v archivních krabicích pĜedány do archivu ýVP, vþ.rozpisu po jednotlivých
letech.

V jednání
V jednání
V jednání

Ivana Hejþová

10. ZPRÁVA O KONTROLE HOSPODAěENÍ VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO
LAZARA JERUZALÉMSKÉHO, KONANÉ DNE 14. 10. 2006.

ěÁDU

SV.

Ivana Hejþová CLJ, úþetní ěádu,
Jana Tetourová, DLJ, revizor ěádu

Kontrola byla provedena se zamČĜením a úþinností od 12. 9. 2005 kdy byla provedena poslední
kontrola hospodaĜení ěádu. Úþetní agendu vede po celé kontrolované období spolusestra Ivana
Hejþová.
Pokladní a úþetní evidence je vedena formou jednoduchého úþetnictví. Ve vázaných úþetních knihách
je veden pokladní obrat i obrat na bČžných úþtech – korunovém i valutovém.
Pokladní hotovost þinila podle vykázaného zĤstatku v pokladním deníku 51.815,- Kþ. Tato þástka
souhlasila se skuteþnou hotovostí. Pokladní hotovost EU a USD þinila ke dni kontroly 0,- EUR a 0,USD.
BČžné úþty u HVB Bank podle výpisĤ z úþtu k 30. 8. 2006:
Korunový úþet þ. 3477007/2700
Kþ: 97.737,81
Termínovaný devizový úþet þ. 3477015/2700
EUR: 15.000,Devizový úþet þ. 3477015/2700
EUR: 3.856,16
InventáĜ:
Každá založená inventární karta od poslední kontroly je prĤbČžnČ vedena a jsou evidovány pohyby
jednotlivých položek inventárního soupisu.
Mezi doklady, které byly pĜedloženy ke kontrole, není pĜedložen celkový seznam inventárních karet
s cenami jednotlivých inventárních položek.
ýlenské pĜíspČvky:
ýlenské pĜíspČvky za rok 2006 jsou prĤbČžnČ vybírány, je poĜízena evidence o jejich postupném
placení.
ZávČr:
Zjistila jsem, že stav úþetnictví je velmi dobrý, úþetnictví je vedeno peþlivČ a v souladu s pĜíslušnými
smČrnicemi. Spolusestra Hejþová zaslouží podČkování za svoji práci.
V Praze dne 14. 10. 2006

Zprávu sepsala:
Jana Tetourová, DLJ

Návrh na výši þlenských pĜíspČvkĤ na rok 2007: navrhuji zachovat stávající výši tj. 3.500,- Kþ roþnČ
na osobu - tento návrh pĜedkládám k projednání na této kapitule.

Revizor:
Jana Tetourová, DLJ

PĜíloha þ. 1) – soupis dlužníkĤ – þlenské pĜíspČvky za rok 2005 a 2006
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Poznámka

Dodateþná poznámka: chev. Adam je vypuštČn ze seznamu dlužníkĤ. J. E. František hr. Kinský
uhradil þlenský pĜíspČvek.

Úþastníci kontroly:

Celková výše výdajĤ za 01 - 11/2006
dary na charitu
bankovní poplatky
materiální výdaje (Ĝád. sklo, DHIM - vlajky, pamČtní medaile na
mezinár. reunion 06)
kancel. potĜeby, tiskopisy, odborná lit, drobná kanceláĜská
technika
služby a práce (zajišĢ. mezinár. Reunionu agenturou, kapitula
06, web. stránky a domény, doúþt. výdajĤ na Ĝád. den v 2005,
audit. a org. práce, tisk þasopisu a jiné)
poštovné
ostatní výdaje

Jméno a pĜíjmení
Adam Petr
Ge Beno
Kinský Antonín
Kinský František
Korpa LudČk
Kratka Jaroslav
KĜivánek Karel
Prášek JiĜí
Štván Jan
VoĜíšek Václav
Walter Karel
Baláž Kornel
Celkem
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Cfrs. Kavinek, SBLJ a Komínek, BLJ, povČĜení
prezencí,
shromáždČním
plných
mocí
nepĜítomných kapitulárĤ a funkcí skrutátorĤ poté
oznámili, že kapituly se úþastní 14 kapitulárĤ
(cfrs. BiĖovec, Dobrzenský, FranČk, Hlaćo,
Kalina - pozdČjší pĜíchod, Koláþný, Kratka,
ěehoĜ M., ěehoĜ P., Schauer, Stibor,
Stránský, csr. Šigutová, Vanke). Bylo pĜijato a
registrováno celkem 15 plných mocí za
nepĜítomné kapituláry, z toho 10 vystavených ve
prospČch J. E. velkopĜevora (cfr. Prášek,
Kinský A., Otþenášek, Lobkowicz, Ge B.,
Kinský F., Mainzer, Ge L., Kinský R., Hoza –
byl pĜítomen úvodní þásti jednání), který tak
sám hlasuje vahou 11 hlasĤ. Další 2 plné moci
(cfr. Horák, csr. Tetourová) byly vystaveny ve
prospČch bailliho, který tak sám disponuje
vahou 3 hlasĤ a 3 plné moce (cfrs. Walter,
Budil, KĜivánek) ve prospČch velitele Moravské
komendy, který tak sám disponuje vahou 4
hlasĤ.

SkrutátoĜi po hlasování pĜipravovali zprávu o
poþtu þlenĤ, plných mocí a prezenci, J. E.
velkopĜevor využil této chvíle k tomu, aby pĜedal
dĜíve pĜijatým a povýšeným þlenĤm dosud
nepĜedané dekrety.

ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France
Protecteur Spirituel, Son Eminence László Cardinal Paskai OFM, Primat Emérite de Hongrie
Magnus XLIX Magister citra et ultra maria, Præceptor Boignaci
S. A. R. Le Prince Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou

êESKÉ VELKOPĤEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ĤÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO
IV. velkopĥevor J. E. Jan hr. Dobrzensky z Dobrzenicz
Emeritní velkopĥevor J. E. Radoslav hr. Kinský z Wchynic a Tetowa
Duchovní pĥevor J. E. František biskup Lobkowicz, O. Praem.

ZÁPIS Z KAPITULY ýESKÉHO VELKOPěEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ěÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

PRAHA, 9. PROSINCE 2006
Ve jménu Boha, Panny Marie a pod ochranou našeho patrona svatého Lazara !
stanov ýVP velkopĜevorem dne 22. Ĝíjna 2006,
písemnČ obesláni byli všichni kapitulárové
a k úþasti pĜizváni i nekapitulárové. Konání
kapituly bylo oznámeno také ve zpravodaji
Reunion. Bailli následnČ navrhl kapitule, aby se
skrutátory hlasování stali cfr. Pavel Komínek,
BLJ a cfr. Pavel Kavinek, SBLJ, ovČĜovateli
zápisu pak pĜítomní velitelé komend: chev.
Antonín Schauer, KLJ a chev. Ivan Koláþný,
KCLJ.

Kapitula ýeského velkopĜevorství, konaná
v kapitulní síni ěádu kĜížovníkĤ s þervenou
hvČzdou byla oficiálnČ zahájena J. E. Janem hr.
Dobrzenským z Dobrzenicz, velkopĜevorem
ýeského velkopĜevorství. J. E. velkopĜevor
pĜivítal všechny pĜítomné a po úvodní ěádové
modlitbČ vedené P. Tomášem BiĖovcem, O.
Praem, povČĜil Ĝízením jednání chev. OndĜeje
Vankeho,
KCLJ,
bailliho
ýeského
velkopĜevorství. Ten konstatoval, že kapitula
byla písemnČ ĜádnČ svolána podle platných

J. E. velkopĜevor pak v úvodním pĜíspČvku
zdĤraznil, že všichni dostali jeho zprávu, o které
dál bude hovoĜit. ýeské velkopĜevorství a ěád
sv. Lazara obecnČ má nezpochybnitelnou
legitimitu, vede jej ĜádnČ zvolený a duchovním
protektorem instalovaný velkopĜevor a pracuje
pod záštitou francouzské královské rodiny.
V uplynulém roce jsme investovali mnoho þasu
a zdrojĤ do podpory dobrého jména ěádu doma
i v zahraniþí. Situace se mČní, máme dobré
jméno, nebojíme se hovoĜit ani o našich
problémech, zvládli jsme hodnČ úspČchĤ. Dnes
ale potĜebujeme pomoc a aktivní zapojení
všech þlenĤ ýVP, toto ýVP netvoĜí pouze
Velká rada a nČkolik aktivnČ spolupracujících
þlenĤ, ale všichni! Abychom mohli naplĖovat
své poslání – službu tČm, kteĜí si sami pomáhat
nedovedou nebo nemohou – potĜebujeme
aktivitu a zapojení všech. Vše ostatní, správa
velkopĜevorství, spory s bývalými þleny, jsou
okrajové záležitosti. Budeme se zamČĜovat na
náš hlavní úkol – humanitu a charitu.

Dále bylo konstatováno, že plnou moc k rukám
J. E. velkopĜevora zaslal také chev. Petr Adam,
KLJ, který však do doby konání kapituly náhle
zesnul – jeho plná moc nemĤže být de iure
uznána, pouze je pĜipomenuto, že chev. Adam
plnČ stál za všemi plánovanými zmČnami
v ýVP, o kterých byl spoleþnČ s J. E. otcem
arcibiskupem Otþenáškem informován. Dále je
pĜítomno 12 þlenĤ bez hlasovacího práva jako
hosté. Prezenþní listina a vystavené plné moci
jsou nedílnou souþástí originálu zápisu.

Úvodní pĜíspČvek J. E. velkopĜevora byl pĜijat
potleskem.

Kapitula ýVP, konaná dne 9. prosince 2006, má 29 hlasĤ þlenĤ s hlasovacím právem.
K hlasování nadpoloviþní vČtšinou je tĜeba minimálnČ 15 hlasĤ.

Dále bylo konstatováno, že všichni kapitulárové
i nekapitulárové, pĜipojení na e-mail obdrželi
dne 6. prosince 2006 písemné zprávy þinovníkĤ
pro kapitulu. Tyto zprávy byly k dispozici

v listinné podobČ na místČ také pro všechny
zájemce a tvoĜí nedílnou souþást originálu
tohoto zápisu.

Schválení programu kapituly

Schválení skrutátorĤ a ovČĜovatelĤ
Schauer, KLJ a chev. Ivan Koláþný, KCLJ), bailli
vznesl dotaz, zda o kandidátech mĤže být
hlasováno „en bloc“, proti þemuž nikdo nevznesl
námitku.

Byl pĜedložen návrh na schválení skrutátorĤ
(cfr. Pavel Komínek, BLJ a cfr. Pavel Kavinek,
SBLJ) a ovČĜovatelĤ zápisu (chev. Antonín

Hlasování þ. 1:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského schvaluje navržené skrutátory (cfr. Pavel Komínek, BLJ a cfr. Pavel
Kavinek, SBLJ) a ovČĜovatele zápisu (chev. Antonín Schauer, KLJ a chev. Ivan
Koláþný, KCLJ).

plány na další þinnost a zamČĜení, organizaþní
forma a status dalšího fungování ýVP):

Byl pĜedložen návrh na schválení programu
kapituly podle pozvánky (pĜednesení zpráv
þinovníkĤ ýVP, debata o souþasné situaci ýVP,

Hlasování þ. 2:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského pĜijímá navržený program jednání.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0

Bailli veĜejnČ konstatoval výsledek hlasování:
proti: 0, pro: všichni pĜítomní, zdrželo: 0
(dosud nebyl oznámen pĜesný poþet potĜebný k hlasování)
1/7

2/7

Kapitula ýVP ěSLJ 2006

Kapitula ýVP ěSLJ 2006

a) vypuštČní jména J. E. Františka hr.
Kinského, který pĜíspČvky uhradil

Zpráva velkopĜevora
Bailli oznámil, že úvodní pĜíspČvek J. E.
velkopĜevora doplnČný o písemnou zprávu za

bezhotovostní platbou pĜed konáním
kapituly

minulé období byl zprávou velkopĜevora a
požádal kapitulu o hlasování o pĜijetí.
Zpráva velitele Moravské komendy

Hlasování þ. 3
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského bere na vČdomí zprávu velkopĜevora za minulé období.

Chev. Ivan Koláþný, KCLJ, velitel Moravské komendy, pĜednesl zprávu za minulé období r. 2005/06.
Hlasování þ. 7
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského bere na vČdomí zprávu velitele Moravské komendy

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0
dalších þlenĤ ýVP, kteĜí se nemohli kapituly
zúþastnit.

VelkopĜevor následnČ vyĜídil pozdrav emeritního
velkopĜevora J. E. Radoslava hr. Kinského a

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 1, pro: 24, zdrželo: 4
Zpráva bude dodateþnČ zaĜazena do složky zpráv þinovníkĤ.

Zpráva bailliho a kancléĜe
Chev. Vanke pĜednesl zprávu bailliho a kancléĜe
za minulé období, jejíž souþástí byla také pietní
pĜipomínka náhlého úmrtí chev. Petra Adama,

KLJ. NáslednČ pĜedložil k hlasování návrh na
konání kapituly 2007.

Dáma Jana Tetourová pĜedem omluvila svou
neúþast a požádala bailliho o pĜeþtení
pĜedložené zprávy o kontrole hospodaĜení
Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara

Hlasování þ. 4 :
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského bere na vČdomí zprávu bailliho a kancléĜe.

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0

Hlasování þ. 5 :
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského souhlasí s návrhem, aby kapitula r. 2007 se konala ve dnech 21. - 23.
záĜí 2007 v Hejnicích.

Kapitula ýeského velkopĜevorství dČkuje csr. IvanČ Hejþové za peþlivé vedení finanþních záležitostí
ýVP.

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 28, zdrželo: 1
byly všem kapitulárĤm elektronicky zaslány a
zároveĖ u pĜíležitosti prezentace na kapitulu
nabídnuty v listinné podobČ, byly pĜijaty „en
bloc“ s výjimkou zprávy Moravské komendy a
zprávy o revizi hospodaĜení. Jedná se o zprávy
kapituláĜe, špitálníka, almužníka a úþetní,
zprávu o þinnosti Pražské komendy a
Severoþeské delegace

Dále vystoupil chev. ěehoĜ a vznesl návrh, aby
zbylé zprávy þinovníkĤ ýVP, které jsou
kapitulárĤm známy, jsou obsaženy ve složce a

Jeruzalémského ze dne 14. 10. 2006 (za období
12. 9. 2005 – 14. 10. 2006). Zpráva byla
pĜeþtena v plném znČní a pĜedložena kapitule
ke schválení hlasováním.

Hlasování þ. 8:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského schvaluje zprávu o kontrole hospodaĜení.

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0

Tímto považuje ýeské velkopĜevorství termín
kapituly 2007 za jasnČ a oficiálnČ vyhlášený.
Bailli
vyzval
všechny
pĜítomné
þleny
Severoþeské delegace, aby neprodlenČ zahájili
práce na pĜípravČ kapituly 2007.

Zpráva o kontrole hospodaĜení

Hlasování þ. 6:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského pĜijímá návrh chev. ěehoĜe a bere na vČdomí zprávy kapituláĜe,
špitálníka, almužníka a úþetní, zprávu o þinnosti Pražské komendy a Severoþeské
delegace, „en bloc“.

Hlasování o dĤvČĜe Velké radČ
dĤvČĜe jemu samému a všem þinovníkĤm Velké
rady.

J. E. velkopĜevor následnČ požádal po
referátech o þinnosti za uplynulé období
všechny pĜítomné kapituláry o hlasování o

Hlasování þ. 9:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského vyslovuje dĤvČru velkopĜevorovi a Velké radČ, která byla
zplnomocnČna výkonem funkce na kapitule ýVP v r. 2005.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 28, zdrželo: 1

Debata o záležitostech ýeského velkopĜevorství
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 28, zdrželo: 1
(chev. Stránský byl v okamžiku hlasování krátkodobČ nepĜítomen)
Bailli následnČ požádal, aby v soupise dlužníkĤ
(zpráva csr. Hejþové) byly uþinČny úpravy:

b) vypuštČní
Adama
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jména

V následující debatČ vyjádĜili pĜítomní þlenové
ýVP své názory na rĤzné aktuální otázky.
zesnulého

chev.

seskupení duchovních. VyĜídil pozdrav od J. E.
otce biskupa Lobkowicze a v reakci na
pĜedchozí pĜíspČvek chev. Koláþného zdĤraznil,
že jako ěád nemáme v oþích církve dosti silné
postavení proto, že nejsme Ĝádem církevním –
profilujme se jako dynastický a ekumenický Ĝád.

P. Tomáš BiĖovec zdĤraznil, že v tomto období
nepodával zprávu Duchovní rady – teprve
v souþasné dobČ mĤžeme hovoĜit o aktivním
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Máme však právo být jako dynastický Ĝád plnČ a
s úctou
respektováni
jako
samostatné
spoleþenství, projevující svoji sounáležitost
s církví. Prvotní smysl naší existence je osobní
hluboký duchovní život, z toho vychází touha se
spoleþnČ setkávat, modlit a pomáhat.

projekty, o kterých bude podrobnČji referováno
jindy. Jde o spolupráci s obþanským sdružením
TěI, budujícím hospic v ýerþanech. V letošním
roce obdrželi dotaci 80 mil. Kþ a sdružení nás
žádá o pĜevzetí duchovního protektorátu nad
hospicem. Dále zkoumáme možnost odkoupení
objektu bývalé fary v KácovČ pro spoleþný
projekt tĜí ěádĤ. KoneþnČ se jedná o možnost
zapojení do obnovy Mariánského sloupu na
StaromČstském námČstí, kde je nutno zajistit
nČkolik kvádrĤ na podstavec – možno vyzvat
ostatní velkopĜevorství ke spolupráci a zajistit
tak symbolicky zbývající kvádry.

J. E. velkopĜevor zdĤraznil, že do budoucna
plánujeme tČsnou spolupráci s dalšími Ĝády –
kĜížovníky a Ĝádem maltézských rytíĜĤ - na
konkrétních
humanitárních
projektech.
Nestydíme se za to, že sdružujeme kĜesĢany
rĤzných vyznání s ochotou pomáhat tČm, co si
nemohou pomáhat sami. Nemusíme si dČlat
starosti z toho, že nejsme formálnČ uznáváni
nČkterými
konzervativními
církevními
pĜedstaviteli, naším cílem je získávat uznání
dobrou prací.
Chev. ěehoĜ mimo svou zprávu kapituláĜe
informoval, že je þasto konfrontován s tím, že
jeho prací je „utrácet peníze“ na oslavách. Není
tomu tak, že bychom neuváženČ utráceli
peníze, ale každá oslava samozĜejmČ nČco
stojí. V souþasné dobČ se rýsují také tĜi nové

Po pĜestávce pokraþovalo jednání dalšími
organizaþními záležitostmi. Z jednání se omluvil
chev. Miroslav Hoza, KLJ, který zanechal plnou
moc k dalším hlasováním pro J.
E.
velkopĜevora.

SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0

Byla zvolena forma mezinárodní nevládní
organizace (International NGO). Tento úmysl
byl doporuþen a podpoĜen také naší ěádovou
vládou. Smyslem je, aby souþasné obþanské
sdružení i nadále existovalo, ale ěád v ýR se
pĜesune do nové organizaþní struktury a
konstruktivnČ bude pokraþovat vpĜed. Proto
pĜípravný výbor vypracoval stanovy (které jsou
až na nČkolik maliþkostí zcela kompatibilní se
souþasnými mezinárodními stanovami), tyto
byly pĜedloženy ministerstvu vnitra, které po
konzultaci s ministerstvem zahraniþních vČcí
rozhodlo 18. dubna 2006 o zĜízení ěádu sv.
Lazara Jeruzalémského - Bohemia. Název
ýeské velkopĜevorství zĤstává k dispozici pro
oznaþení této novČ vzniklé územní entity, dále
þlenČné na menší jednotky (pĜevorství,
komendy, delegace a pĜíp. receptorie).
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Následovala debata, kde byly tazatelĤm
vysvČtleny další podrobnosti a zodpovČzeny
všechny dotazy. J. E. velkopĜevor zdĤraznil, že
toto je zásadní krok k tomu, abychom ukonþili
nČkolikaleté nejasnosti s pĜíslušností þlenĤ
k rĤzným obediencím ěádu.

Hlasování þ. 10:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského bere na vČdomí podanou zprávu o vzniku OSLJ – Bohemia a svolané
generální kapitule na leden 2007 na které mohou všichni stávající þlenové ýeského
velkopĜevorství pĜestoupit do novČ vzniklé právní entity

dĤstojná existence ve formČ obþanského
sdružení (což bylo v devadesátých letech
jedinou možnou formou sdružování). Jak je
v souþasné
dobČ
ošetĜena
mezinárodní
dimenze
ěádu
a
þlenĤ
ýeského
velkopĜevorství. Za této situace jsme dospČli
k závČru, že je nutné vytvoĜit novou právní
entitu pro existenci ěádu v ýR, respektující
mezinárodní i národní tradici a zároveĖ
souþasnost. Tyto práce byly úzce koordinovány
také s mezinárodním sekretariátem, který
soubČžnČ pĜipravoval nové stanovy OSLJ Int.

Cfr. Pavel Kavinek, SBLJ dále pokraþoval
dalšími informacemi. Nedávná minulost ýVP po
listopadu 2004 je všem dostateþnČ známa.
NáslednČ jsme se museli rozlouþit s nČkterými
bývalými þleny, tyto konflikty pokraþují do
dnešních dní. Vedeme Ĝadu soudních sporĤ,
pokoušejí se nás kriminalizovat. Tato situace
vyþerpává ýVP a Velkou radu, je nutno vždy
reagovat, je lehþí pomluvit, než se oþistit. Za
této situace jsme zvažovali, jak dál. Situace
vyvolala i Ĝadu dalších otázek – zda má být ěád
zcela
demokratický,
nebo
hierarchický
s demokratickými principy. Zda je vĤbec

Dále cfr. Kavinek, SBLJ, podrobnČ prošel
jednotlivými body stanov a seznámil tak
pĜítomné úþastníky kapituly s tímto materiálem.
Ten bude k dispozici všem þlenĤm v písemné
formČ a v lednu r. 2007 bude svolána
„technická“ generální kapitula OSLJ – Bohemia.
Té se zúþastní ti þlenové, kteĜí podají žádost o
pĜijetí. Tato žádost je formální a zaruþuje

J. E. velkopĜevor pak informoval o aktivitách cfr.
Michaela
PaĜíka,
BLJ,
pracujícího
na
mezinárodní bázi na projektu úzké spolupráce
ěádu s UNIDO, asociací Organizace spojených
národĤ proti chudobČ.

Jednání o další formČ existence ýeského velkopĜevorství
J. E. velkopĜevor informoval, že bČhem
mezinárodního reunionu v záĜí v Praze pĜijalo
devatenáct národních jurisdikcí jednomyslnČ
novou ústavu OSLJ. Ta zdĤrazĖuje historickou
kontinuitu pod patronací francouzské koruny,
prohlubuje duchovní principy ěádu (napĜ. také
zĜízením statusu profesních rytíĜĤ) a definuje
úlohy a postavení velmistra, þinovníkĤ ěádu a
jednotlivých národních jurisdikcí. V ýR musíme
nalézt nový legální rámec existence ýeského
velkopĜevorství, jasnČ deklarující historickou
kontinuitu a integrující souþasnost – o tom nyní
chceme a budeme mluvit. Naše tradice delší
než 900 let platí a vše odpovídá mezinárodním
stanovám, pĜizpĤsobeným dnešní dobČ. Dnes
tedy budeme jednat o tom, jaká je budoucnost
ěádu v þeských zemích.

pĜechod všech práv a hodností jak do OSLJ
Bohemia, tak v rámci OSLJ International. Výše
þlenských pĜíspČvkĤ a poplatkĤ bude shodná,
pro r. 2007 tak bude navrženo 3.500 Kþ
splatných nejpozdČji k 15. únoru 2007.

Navrhujeme tedy, aby do nové organizaþní
formy ěádu v ýR vstoupili ti jednotlivci, kteĜí
souhlasí se stanovami, formou, posláním a
organizací ěádu v þeských zemích.

ěádu pro r. 2007 ve výši 10 Kþ. Tento byl
protinávrhem k návrhu almužníka csr. Hejþové.

Dále byl podán návrh na stanovení výše
þlenských pĜíspČvkĤ do obþanského sdružení

Hlasování þ. 11:
Kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského stanoví výši þlenských pĜíspČvkĤ pro rok 2007 ve výši 10 Kþ.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
proti: 0, pro: 29, zdrželo: 0

PĜítomní þlenové ýVP pokraþovali v setkání
slavením mše sv. v kostele sv. Františka
z Asissi.

Následoval potlesk a J. E. velkopĜevor ukonþil
kapitulu ýeského velkopĜevorství Vojenského
a špitálního ěádu sv. Lazara Jeruzalémského.

V Praze dne 9. prosince 2006.

„Atavis et Armis !“
cfr. Pavel Komínek, BLJ
skrutátor

cfr. Pavel Kavinek, SBLJ
skrutátor

chev. Antonín Schauer, KLJ
velitel Severoþeské delegace
ovČĜovatel

chev. Ivan Koláþný, KCLJ
komtur Moravské komendy
ovČĜovatel

OndĜej F. Vanke, KCLJ
bailli a kancléĜ ýeského VelkopĜevorství
Vojenského a špitálního ěádu
svatého Lazara Jeruzalémského

Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ
velkopĜevor ýeského VelkopĜevorství
Vojenského a špitálního ěádu
svatého Lazara Jeruzalémského
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Poznámka
- originál dokumentu je všemi þinovníky vlastnoruþnČ podepsán a opatĜen peþetí ýVP
- pĜeklad záznamu je poskytnut archivu ěádové vlády ve Švýcarsku
RozdČlovník:
- všichni kapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského
- všichni nekapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského
- zpravodaj ýVP Reunion
PĜílohy originálu:
- prezenþní listiny všech pĜítomných
- plné moci nepĜítomných kapitulárĤ
- zprávy þinovníkĤ velkopĜevorství

ěÁDOVÁ KAPITULA ýESKÉHO VELKOPěEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ěÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO, PRAHA, 9. PROSINCE 2006

ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France
Protecteur Spirituel, Son Eminence László cardinal Paskai OFM, Primat Emérite de Hongrie
Magnus XLIX Magister citra et ultra maria, Prœceptor Boignaci
S. A. R. Le Prince Charles-Philippe ć Orléans, Duc ć Anjou

GRAND PRIEURE DE BOHEME
III. Grand Prieur S. E. comte Jan Dobrzensky de Dobrzenicz
Grand Prieur Emérite S. E. comte Radslav Kinský
Prieur Spirituel S. E. evêque František Lobkowicz, O. Praem.

ZPRÁVY ýINOVNÍKģ VELKOPěEVORSTVÍ
2005 - 2006
1. ZPRÁVA VELKOPěEVORA
Milé spolusestry a spolubratĜi,
rok 2006 pĜedstavoval pro ýVP a Velkou radu složité období pĜemČny.
Každý þlen Velké rady byl v zásadČ mobilizován na dvou frontách – tvrdými a agresivními
útoky renegátĤ a zároveĖ naším silným zastoupením na mezinárodní Ĝádové scénČ. Organizace
Mezinárodního reunionu 2006 v Praze znamenala velké vydání þasu a energie pĜi pĜípravách, avšak
zároveĖ pĜinesla velký úspČch pro ěád sv. Lazara i pro naše velkopĜevorství.
Všichni víte, že mnoho þasu bylo také vČnováno na vylepšení dobrého jména ýVP, jeho
þlenĤ, þlenĤ Velké rady na místní scénČ. OsobnČ trvám na tom, že dĤvČryhodnost a þistý štít jsou
hodnoty, které musí vést naše jednání. Mohu pouze dodat, že zde, v ýeské republice, bylo naše
jméno víceménČ neznámé, anebo – pokud bylo známé – budilo spíše opatrnost a nedĤvČru.
S ohledem na tato fakta lituji, že rok 2006 nám neumožnil plnČ se zamČĜit na skuteþný úþel
našeho poslání, tedy na pomoc tČm, kteĜí si sami pomoci nedovedou. PodpoĜili jsme nČkteré akutní
pĜípady, ale – podle mého soudu – nikoliv dostateþnČ. To se do budoucna musí zmČnit a pro další rok
to budiž naší prioritou.
Proto pĜedkládám hlavní body, jimž se v roce 2007 bude vhodné vČnovat:
a) zhodnocení naší pozice v ýeské republice a v zahraniþí novou, zcela právnČ, finanþnČ a
humanitární jasnou strategií spojenou s pĜizpĤsobitelnou organizací,
b) zamČĜení naší strategie a úsilí výhradnČ na chudé, nemocné a potĜebné,
c) zapojení všech, nikoliv pouze nČkolika jedincĤ, do života velkopĜevorství. Každý je povolán ke
službČ!
d) zvyšování kvality a množství našich þlenĤ. PĜipomínám, že každý þlen by mČl být patronem
nového, jím doporuþeného, þlena,
e) pokraþující pozornost veĜejnosti našemu velkopĜevorství vþetnČ osobní reprezentace a
spolupráce s jinými organizacemi. Musíme se zúþastĖovat veĜejného života a být zde
známými.
Vím, že v této dobČ je složité udržovat tradice minulosti. VČĜím však, že duchovní hodnoty a
rytíĜství jsou dokonale pĜizpĤsobitelné moderní dobČ. KĜesĢanství a charita se nemohou vytratit
z doby, kdy tyto hodnoty jsou nejvíce potĜebné!
Proto v zásadČ Ĝíkám, setrvejte v nadČji, mČjte dĤvČru v budoucnost. Nic nás nemĤže odstrašit od
našeho poslání. Život pokraþuje, a stejnČ tak i ěád sv. Lazara.
Atavis et Armis !
ChotČboĜ, 29. listopadu 2006

Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
GCLJ, CMLJ
velkopĜevor
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Kapitula ČVP ze dne 9. 12. 2006 konaná v
kapitulní síni Řádu Křížovníků s červenou
hvězdou.

2. Pohled do kostela sv. Františka během
slavnostní mše svaté.

1. J. E.velkopřevor předává pamětní medaili
Reunionu p. dr. Vernerovi.
3. J. E. velkopřevor uděluje zlatý záslužný
kříž Českého velkopřevorství J. E. Janu
Stránskému ze Stránky a Greifenfelsu.

4. Členové ČVP během rautu.

5. Ze zasedání kapituly – zleva cfr. Navrátil,
P. Biňovec, Rev. Kratka a cfr. Pařík.

6. Bailli ČVP během jednání kapituly.

NOVÁ ŠLECHTA RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ
BÏhem 114 let svÈ existence proölo RakouskÈ cÌsa¯stvÌ bou¯liv˝mi promÏnami. älechta
ztratila vÏtöinu sv˝ch privilegiÌ a aristokracie, jejÌ prominentnÌ Ë·st a po staletÌ opora
habsbursk˝ch panovnÌk˘, byla postupnÏ vytlaËov·na ze sv˝ch mocensk˝ch pozic. älechta
ovöem nad·le existovala a p¯est·la bou¯livÈ zmÏny let 1848ñ1849, zavedenÌ ˙stavnosti i
vöeobecnÈho volebnÌho pr·va. Za vl·dy Frantiöka Josefa I. a jeho n·stupce Karla I. bylo
udÏleno dokonce vÌce ölechtick˝ch titul˘, neû kdykoli p¯edtÌm. Mezi nobilitu se tak dostaly
osoby nejr˘znÏjöÌch povol·nÌ i n·rodnostÌ: politik F. L. Rieger, gener·l V. Dankl, malÌ¯
V.†BroûÌk, architekt vÌdeÚskÈ Ringstrasse K. Hasenauer Ëi bankÈ¯sk˝ rod Rothschild˘. Jak
bylo moûnÈ ölechtictvÌ dos·hnout, jakÈ p¯edpoklady musel uchazeË splÚovat a jak mohl
o†sv˘j titul p¯ijÌt? Jak vypadala struktura ölechtickÈ monarchie a jak˝ byl jejÌ v˝voj? TÏmito
ot·zkami se zab˝v· tato nov· publikace.
PhDr. Jan éupaniË, Ph. D. (nar. 1972) je odborn˝m asistentem ⁄stavu svÏtov˝ch dÏjin
FilozofickÈ fakulty Univerzity Karlovy a p¯edn·öÌ d·le na kated¯e obËanskÈ v˝chovy a
filozofie PedagogickÈ fakulty Univerzity Karlovy. Zab˝v· se dÏjinami habsburskÈ monarchie
v ÑdlouhÈm 19. stoletÌì a dÏjinami i v˝vojem ölechty v obdobÌ novovÏku. Je autorem ¯ady
odborn˝ch studiÌ na toto tÈma.
Form·t 165 ◊ 240 mm, v·zan·, 452 stran, »B. DoporuËen· cena 349 KË. Vydalo v prosinci 2006 nakl. Agentura Pankr·c.

Do řádové knihovničky
NakladatelstvÌ Elka Press, Leonid K¯Ìûek vydalo ojedinÏlou publikaci naöeho spolubratra Ivana Kol·ËnÈho - ÿ·dy a vyznamen·nÌ HabsburskÈ monarchie do roku 1918
Tato monografie poprvÈ v »esk˝ch zemÌch umoûÚuje v tak mimo¯·dnÈm rozsahu
poznat v˝voj ¯·d˘ a vyznamen·nÌ na ˙zemÌ HabsburskÈ monarchie. RovnomÏrnÏ postihuje
v˝voj ¯·dov˝ch spoleËenstev v zemÌch Koruny ËeskÈ od st¯edovÏku aû do roku 1918.
Autorovy ˙daje o dochovan˝ch faleristick˝ch objektech jsou dosud nej˙plnÏjöÌ publikovan˝m p¯ehledem. D˘leûit˝ je nap¯Ìklad jeho popis dosud opomÌjen˝ch ¯·dov˝ch miniatur.
V˝znamn˝m p¯Ìnosem jsou pas·ûe o st¯edovÏkÈm v˝voji dvorsk˝ch ¯·d˘ v lucemburskÈm
obdobÌ. PoprvÈ jsou v neb˝valÈ ˙plnosti publikov·ny dosud rozpt˝lenÈ ˙daje o Ëlenech
nÏkter˝ch ¯·d˘ Ëi nositelÌch vz·cn˝ch vyznamen·nÌ. Text je doplnÏn tÈmÏ¯ 500 v˝hradnÏ
p˘vodnÌmi fotografiemi, dobov˝mi portrÈty a ilustracemi, kterÈ jsou zde publikov·ny
zpravidla poprvÈ. Kniha se snaûÌ neb˝t suchop·rn˝m vÏdeck˝m pojedn·nÌm, sv˝m jazykem
i obsahem je urËena öiröÌ ve¯ejnosti k popularizaci tÈto zajÌmavÈ Ë·sti naöÌ historie. D·rkov˝
charakter publikace podtrhujÌ Ëty¯jazyËnÈ souhrny kaûdÈ kapitoly. V˝znamn· Ë·st je
samoz¯ejmÏ vÏnov·na rytÌ¯sk˝m ¯·d˘m, vËetnÏ ÿ·du sv. Lazara.
Form·t 240 ◊ 305 mm, v·zan· s p¯ebalem, 304 stran, celobarevn·. DoporuËen· cena 999 KË. Vyölo v ¯Ìjnu 2006.

❑
❑

P¯ÌspÏvky do dalöÌho ËÌsla Reunionu zasÌlejte na e-mailovou adresu reunion.cvp@seznam.cz
Uz·vÏrka dalöÌho ËÌsla je 10. 2. 2007.
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