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Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu, velkopřevor český.
(portrét V. Strettiho z roku 1936, zámecká galerie Orlík)

ROÈNÍK XXXI.

Do knihovny ….
Alois Sassmann – Kořeny 1
Dlouho oËek·van· popul·rnÏ vÏdeck· publikace vydan· ve spolupr·ci s »esk˝m rozhlasem a St·tnÌm archivem v T¯eboni
na z·kladÏ stejnojmennÈho a hojnÏ sledovanÈho rozhlasovÈho seri·lu »eskÈho rozhlasu »eskÈ BudÏjovice o rodopise a
hled·nÌ rodov˝ch ko¯en˘, tvorbÏ rodokmen˘, zp˘sobech p·tr·nÌ po p¯edcÌch a ovöem dalöÌm, co dnes tolik zajÌm· nejen
genealogy - amatÈry. Rodopis je zde ch·p·n jako sv˝m zp˘sobem znovuvzk¯ÌöenÌ, n·vrat ke ko¯en˘m rodu i mÌsta. HlavnÌ n·plnÌ
knihy jsou nejen dÏjiny jednotliv˝ch rodin v jiûnÌch »ech·ch, ale takÈ obecn· historie ¯emesel, vztahy poddan˝ch a ölechty,
mÏstsk· spr·va aj. JednotlivÈ kapitoly knihy vych·zejÌ z dÌl˘ rozhlasovÈho po¯adu Ko¯eny, jsou vöak podstatnÏ rozöÌ¯enÈ a
doplnÏnÈ o dalöÌ origin·lnÌ a objevnÈ texty, archivnÌ materi·ly a fotografie. Publikace obsahuje mnoho konkrÈtnÌch rad, tip˘ a
n·mÏt˘ pro vlastnÌ p·tr·nÌ a uöet¯Ì spoustu Ëasu vöem z·jemc˘m o hluböÌ pohled do vlastnÌch ÑminidÏjinì. Autor Alois
Sassmann, knÏz starokatolickÈ cÌrkve, ûije v MalöicÌch na T·borsku a genealogii se vÏnuje systematicky uû ¯adu let. Na svÈm
kontÏ m· celou ¯adu publikacÌ s touto problematikou.

Vöechny doposud odvysÌlanÈ dÌly, reûÌrovanÈ redaktorem Filipem »ern˝m, m·te moûnost vyposlechnout na
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=2782
Objedn·vky posÌlejte na korespondenËnÌm lÌstku na adresu »esk˝ rozhlas, U T¯Ì lv˘ 1, 370 29 »eskÈ BudÏjovice
nebo E-mailem na adresu pr@cb.rozhlas.cz. Cena knihy vËetnÏ poötovnÈho a balnÈho je 349 KË.
NezapomeÚte napsat svou zp·teËnÌ adresu, kniha Ko¯eny V·m p¯ijde aû dom˘ na dobÌrku.
Z·silkov˝ prodej zajiöùuje nakladatel Jaroslav Karn·Ëek, Karla Weise 2619, 370 04 »eskÈ BudÏjovice
ISBN: 978-80-239-8558-0, Form·t: 164 stran, 29x21cm

REUNION 2/2007

Zamyšlení ke Světovému dni nemocných
11. únor 2007 – 15. světový den nemocných
Dnes stojÌme ve velkÈm spoleËenstvÌ cÌrkve, kter·
slavÌ XV. svÏtov˝ den nemocn˝ch na sv·tek Panny
Marie LurdskÈ. Ona je vz˝v·na jako ÑuzdravenÌ nemocn˝chì. V Lurdech se za tÏch zhruba 150 let stalo
mnoûstvÌ ovÏ¯en˝ch a doloûen˝ch uzdravenÌÖ

Ta sluûba je tich˝m, avöak
v˝mluvn˝m znamenÌm, ûe je
tu mocn· instance, B˘h, l·ska, kter· m· plnÏ v ruce
kaûd˝ ûivot.

StojÌme tu ve spoleËenstvÌ nemocn˝ch, zvl·ötÏ
tÏûce nevylÈËitelnÏ nemocn˝ch, jejich rodin, ve spoleËenstvÌ lÈka¯˘ a zdravotnÌho person·lu, nemocniËnÌch
kaplan˘ a vöech, kdo se trvale starajÌ o nemocnÈÖ

Kaûd˝ ËlovÏk je stvo¯en
k†BoûÌmu obrazu. A nemocn˝
je obrazem JeûÌöe uk¯iûovanÈho a opuötÏnÈho, JeûÌöe
trpÌcÌho, kter˝ na sebe vzal
na svÈm k¯Ìûi vöechno utrpenÌ aû do konce svÏta. Naöe utrpenÌ je privilegovanÈ
pojÌtko, kterÈ n·s ˙zce pojÌ s trpÌcÌm JeûÌöem a jeho
nesmÌrnou l·skou. Sluûba l·sky cÌrkve se uskuteËÚuje
na z·kladÏ Kristova slova, kterÈ jsme slyöeli v evangeliu: ÑCo jste udÏlali jednomu z m˝ch brat¯Ì a sester
nejpot¯ebnÏjöÌch, mnÏ jste udÏlaliÖì

DneönÌ mezin·rodnÌ den ukazuje pÈËi cÌrkve
o†ËlovÏka. Ona tu n·sleduje Krista, kter˝ p¯iöel uzdravovat Ñkaûdou nemocì, a tak zjevoval l·sku Boha
k†ËlovÏku, zvl·ötÏ nemocnÈmu, kter˝ si s·m nemohl
nikterak pomoci. V tomto duchu se cÌrkev od poË·tku
starala o chudÈ a nemocnÈ. Ve st¯edovÏku vzniklo
nespoËetnÈ mnoûstvÌ spoleËenstvÌ, ¯·d˘, v nichû vÏ¯ÌcÌ
zasvÏcovali sv˘j ûivot pÈËi o trpÌcÌ a nemocnÈ. Vznikala
¯ada institucÌ, öpit·l˘ a jin˝ch organizacÌÖ

S·m JeûÌö se solidarizuje s v·mi nemocn˝mi, ano
vÌce - identifikuje se s v·mi: ÑKdyû jsem byl nemocn˝,
navötÌvili jste mÏÖ

CÌrkev tu öla vep¯edu v pÈËi o ËlovÏka, v dobÏ kdy
se st·t a†spoleËnost jeötÏ v˘bec nestaraly. äkoda, ûe
se z†minulosti p¯ipomÌnajÌ spÌöe chyby a stÌny cÌrkve a
na jejÌ obrovskou soci·lnÌ a öpit·lnÌ pr·ci se zapomÌn·Ö

Sluûba tohoto druhu je nezastupiteln·, protoûe
spoleËnost p¯i celÈm svÈm rozs·hlÈm zdravotnÌ systÈmu, nem˘ûe d·t tento druh d˘leûitÈ pÈËe vych·zejÌcÌ
z·sadnÏ z vÌry a l·sky, nem˘ûe d·t tuto tak fundovanou
nadÏji. Je tu nevyhnuteln· spolupr·ce cÌrkve a st·tu
pro dobro ËlovÏka.

V†modernÌ dobÏ se rozvinula lÈka¯sk· vÏda s cel˝m
sv˝m apar·tem, kter· dÏl· mnoho, st·tnÌ pÈËe
o†nemocnÈÖ

Den, kter˝ slavÌme, znamen· pro n·s takÈ v˝zvu:
nemocnÈ m·me ve svÈm p¯Ìbuzenstvu, ve svÈm
sousedstvÌ, ve svÈm okolÌ, st·le.Ve sv˝ch rukou m·me
n·stroje k hojenÌ ran, k lÈËenÌ bolestÌ, srdce naplnÏnÈ
l·skou. Kdyû s citlivostÌ p¯istupujeme k nemocn˝m,
p¯ich·zÌ s n·mi v naöÌ neziötnÈ l·sce LÈka¯ ñ JeûÌöÖ

Nemoci vöak p¯edbÌhajÌ trvale lÈka¯skou vÏdu, kter·
je vûdy nutnÏ pozadu. Asistenci l·sky, se kterou cÌrkev
p¯ich·zÌ, nep¯edbÏhne û·dn· nemoc. SlouûÌcÌ l·ska je
tu pohotovÏ vûdycky. V tradici tÈto staletÈ pÈËe jdeme i
dnes, kdy vznikajÌ novÈ formy pÈËe, hospice, hnutÌ
dobrovolnÌk˘, asistence nemocn˝ch zvl·ötÏ v termin·lnÌ f·zi ûivota, a mnoho dalöÌchÖ

A nemocnÌ to pocÌtÌ, aniû bychom nadÏlali mnoho
¯eËÌ. »asto staËÌ naslouchat, staËÌ pohled pln˝ l·sky,
˙smÏv, pohlazenÌ, slovo povzbuzenÌ, ˙tÏchy a nadÏjeÖ

P¯ed nÏkolika lÈty jsem navötÌvil francouzskÈ Lurdy,
centrum a mimo¯·dnou uk·zku sluûby cÌrkve nemocn˝m. TÌm, co jsem tu zaûil, jsem byl velice osloven. Je
tu obrovsk˝ poutnick˝ d˘m pro nemocnÈ, o kter˝ se
starajÌ sestry boromejky. Kolik vöestrannÈ pÈËe tu m·
kaûd˝ nemocn˝, doprov·zen˝ na vozÌËku aspoÚ dvÏma
dobrovolnÌky, asistenty, aby se mohl plnÏ ˙Ëastnit
poutnÌho ûivota toho mÌstaÖ

Tady m· mÌsto takÈ naöe modlitba vÌry za nemocnÈ,
kter· lÈËÌ. Tyto skuteËnosti jsou v situaci nemoci,
zvl·ötÏ tÈ nevylÈËitelnÈ, nesmÌrnÏ d˘leûitÈÖ

NemocnÌ jsou pro n·s velkou a ˙Ëinnou moûnostÌ
plnit posl·nÌ, kterÈ n·m Kristus dal: milujte se navz·jem, jako jsem j· miloval v·sÖ

Sluûba a pÈËe cÌrkve o nemocnÈ m· jednu mimo¯·dnou charakteristiku: nepod·v· pouze lÈky, neobvazuje pouze, ale pod·v· srdce, l·sku, solidaritu, spoleËenstvÌ, blÌzkost, nadÏji, kterÈ mnohdy v·ûÌ vÌceÖ

Miloslav kardin·l Vlk

P¯evzato z www.kardinal.cz
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Slovo na cestu
MilÈ sestry a brat¯i,
v letoönÌm roce se z tohoto mÌsta budou ke kaûdÈmu z n·s obracet p¯Ìklady svat˝ch ûen a muû˘, kte¯Ì
majÌ nÏjakou spojitost s naöÌm ¯·dem. Tyto p¯Ìklady jsou ûivou p¯ipomÌnkou a tradicÌ tÏch, kte¯Ì n·sledovali
Krista ve sluûbÏ chud˝m, nemocn˝m, zkr·tka pot¯ebn˝m. Nejsou to neskuteËnÌ HÈroovÈ, kte¯Ì majÌ jen
vzbudit ˙ûas. Jsou to ûivÈ vzory.
PrvnÌ svÏtice, kter· n·s prov·zÌ, je z naöÌ krve. Je to Ëlenka vl·dnoucÌho rodu ñ princezna Aneûka
P¯emyslovna. Narodila se asi roku 1211 jako dÌtÏ P¯emysla Otakara I. a jeho manûelky Konstancie, dcery
uherskÈho kr·le. V jejÌm p¯Ìbuzenstvu najdeme ¯adu zn·m˝ch postav evropsk˝ch dÏjin 13. stoletÌ, mezi nimi i
sest¯enici sv. AlûbÏtu Durynskou nebo tetu sv. Hedviku Slezskou. To byly vzory, kterÈ jÌ uk·zaly praxi
hlubokÈho duchovnÌho ûivota, kter˝ se nevyluËuje ani v p¯ÌpadÏ osob exponovan˝ch ve spoleËnosti.
Nebudeme se zde oböÌrnÏji zab˝vat AneûËin˝m ûivotem, ale uvedeme si pro n·ö p¯Ìklad d˘leûit˝ meznÌk,
kter˝m bylo zaloûenÌ öpit·lu sv. Frantiöka. V roce 1228 a jeötÏ jednou v roce 1231 û·dal Aneûku o ruku s·m
cÌsa¯ Bed¯ich II. Byl odmÌtnut. Nebylo to zrovna bÏûnÈ jedn·nÌ, ale Aneûka takÈ nebyla typickou kr·lovskou
dcerou. Uû od ml·dÌ byla vychov·v·na v kl·öte¯e a zvykla si ûÌt podle ¯·dov˝ch pravidel. Kdyû k tomu
p¯ipoËteme vzor sest¯enice AlûbÏty, kter· nechala zbudovat v Marburku po smrti svÈho muûe öpit·l pro
chudÈ, kde sama obsluhovala a ide·l sv. Frantiöka z Assisi a jeho duchovnÌ dcery sv. Kl·ry, m·me pramen
duchovnÌ inspirace pro podobnÈ zaloûenÌ v Praze. V dobov˝ch zvyklostech nebylo nijak v˝jimeËnÈ takovÈ
dÌlo uskuteËnit. TakovÈ poËiny vöak byly v rukou biskup˘ a mnich˘ a takÈ nov˝ch laick˝ch bratrstev a ¯·d˘,
kterÈ vznikajÌ v souvislosti s k¯Ìûov˝mi v˝pravami a mezi nÏû pat¯Ì takÈ ¯·d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho.
Aneûka po vzoru sv. Frantiöka chtÏla slouûit tÏm nejuboûejöÌm, v nichû vidÏla trpÌcÌho Krista. InspiracÌ jÌ jistÏ
bylo i svato¯eËenÌ jejÌ sest¯enice sv. AlûbÏty DurynskÈ. Tak mohl vzniknout öpit·l, prvnÌ svÈho druhu
v†»ech·ch, kter˝ byl obdarov·n statky kr·lovnou KonstanciÌ a plnit tak svou charitativnÌ funkci. Psal se rok
1233. Sama Aneûka o rok pozdÏji vstoupila do kl·ötera klarisek Na Frantiöku a dotyËn˝ öpit·l u kostela sv.
Haötala vzala pod jeho ochranu.
Z uvedenÈho historickÈho n·Ërtu je vidÏt, jak je d˘leûitÈ mÌt dobrÈ z·klady pro kaûdou charitativnÌ
Ëinnost. Samoz¯ejmÏ ty hmotnÈ, ale takÈ duchovnÌ. AneûËin p¯Ìklad n·s povzbuzuje k opravdovÈmu hled·nÌ
Boha v trpÌcÌch a k pevnosti a z·sadovosti ve vlastnÌm duchovnÌm ûivotÏ.

ZdravÌ v·s P. Gereon

P.S. Aneûka m· historicky sv·tek 2. b¯ezna (den jejÌho ˙mrtÌ). V souËasnÈ dobÏ liturgicky slavÌme pam·tku
sv. Aneûky »eskÈ 13. listopadu (12. 11. 1989 byla svato¯eËena v ÿÌmÏ).
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ZPRÁVA VELKOPŘEVORA
V·ûenÌ spolubrat¯i a spolusestry,
»eskÈ velkop¯evorstvÌ vstoupilo do roku 2007 s velk˝m
el·nem. CÌle, kterÈ jsme si loni vytyËili, se pomalu ale jistÏ
st·vajÌ skuteËnostÌ. Jen abychom se vöichni ujistili, ûe jsme
naladÏni na stejnÈ vlnÏ, r·d bych rekapituloval, co n·s
v†letoönÌm roce Ëek·.
V minul˝ch letech naöe velkop¯evorstvÌ postr·dalo
pevnou a profesion·lnÌ organizaËnÌ strukturu. AËkoli jsme
mÏli nadöenÌ a mnoho vynikajÌcÌch dobrovoln˝ch akcÌ, naöe
struktura zp˘sobila potÌûe zabraÚujÌcÌ n·m v budoucnu
efektivnÏ fungovat. Nov· NGO (mezin·rodnÌ nevl·dnÌ organizace) a pr·vnick· osoba Lazarus, s. r. o. n·m umoûÚujÌ
nejen se plnÏ integrovat v r·mci OSLJ International, ale
takÈ optim·lnÏ fungovat v r·mci »esk˝ch zemÌ.
ÿ·dov· kancel·¯ a bankovnÌ spojenÌ dokonËÌ p¯emÏnu
naöÌ organizaËnÌ struktury a umoûnÌ n·m skuteËnÏ se
p¯iblÌûit realizaci naöich cÌl˘.
Kaûd˝ vÌ, ûe jsem pro rok 2007 stanovil jednu prioritu. A to je n·vrat k mottu ÑPom·hat tÏm, kte¯Ì si
nemohou pomoci samiì. P¯i uskuteËÚov·nÌ naöich projekt˘ hraje d˘leûitou roli Fund Raising (zÌsk·v·nÌ
prost¯edk˘). Za tÌmto ˙Ëelem uspo¯·d· naöe velkop¯evorstvÌ 16. Ëervna spoleËenskÈ setk·nÌ. Fund rising
bude vöak pouze jednÌm aspektem tÈto ud·losti. Hodl·me pozvat hosty se soukrom˝m i ve¯ejn˝m renomÈ, a
tÌm posÌlit povÏdomÌ o ÿ·du v »eskÈ republice. Podle mÈho mÌnÏnÌ je to nejlepöÌ zp˘sob konsolidace naöich
dosavadnÌch snah a vylouËenÌ jak˝chkoli pochybnostÌ o tom, kdo jsme. DalöÌ n·vrhy na fund rising budou
n·sledovat.
Rok 2007 je takÈ v˝znamn˝m datem, kdy bychom mÏli vzpomenout a uctÌt naöe zesnulÈ spolubratry,
zvl·ötÏ naöeho znovuzakladatele prince Karla Schwarzenberga. Naöe velkop¯evorstvÌ bylo zaloûeno p¯ed
sedmdes·ti lety ve velmi svÌzeln˝ch Ëasech, p¯eËkalo v·lku, uzurpaci myölenÌ a ducha, n·slednÏ pak mnoho
let v emigraci a vr·tilo se zpÏt dom˘ aû v roce 1991 s nadÏjÌ na lepöÌ budoucnost. Jsme princi Karlovi
Schwarzenbergovi vdÏËni za jeho ne˙navnÈ ˙silÌ a jsme hrdi na to, ûe pokraËujeme v jeho tradici. Z·roveÚ
bych chtÏl vzpomenout i na b˝valÈ spolubratry a spolusestry, kte¯Ì trpÏli bÏhem komunistickÈ diktatury.
Jsou v pl·nu vzpomÌnkovÈ bohosluûby k uctÏnÌ tÏchto v˝jimeËn˝ch, a nÏkdy tÈmÏ¯ zapomenut˝ch,
osobnostÌ.
NesmÌme zapomÌnat na naöe mimo¯·dnÈ postavenÌ ve velmistrovÏ vizi budoucnosti ÿ·du. Budu i nad·le
zast·vat ˙¯ad p¯edsedy ¯·dovÈ vl·dy, a tÌm i reprezentovat »eskÈ velkop¯evorstvÌ v nejvyööÌch sfÈr·ch
celosvÏtovÈho ÿ·du sv. Lazara. Naöe velkop¯evorstvÌ a vöichni ËlenovÈ mohou b˝t pyönÌ na vÏdomÌ, ûe
budeme i v budoucnosti n·sledov·nÌhodn˝m p¯Ìkladem pro cel˝ ÿ·d.

Atavis et Armis

Jan hrabÏ Dobrzensky z Dobrzenic
velkop¯evor a p¯edseda ¯·dovÈ vl·dy
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Malomocenství je stále hrozbou, říká kardinál Barragán
Papeûsk· rada pro pastoraci mezi zdravotnÌky vydala poselstvÌ ke SvÏtovÈmu dni malomocenstvÌ, kter˝
p¯ipadl na nedÏli 28. ˙nora 2007. UpozorÚuje v nÏm, ûe i kdyû je moûnÈ tuto nemoc lÈËit, st·le jÌ jeötÏ ve
svÏtÏ trpÌ 10 milion˘ lidÌ.
Kardin·l Javier Lozano Barrag·n, p¯edseda papeûskÈ rady, v poselstvÌ ¯Ìk·, ûe pokrok v medicÌnÏ je
d˘vodem vöeobecnÏ rozöÌ¯enÈho n·zoru, ûe tato choroba jiû neexistuje a stala se Ñzapomenutou nemocÌì.
Cituje takÈ nÏkterÈ ˙daje SvÏtovÈ zdravotnickÈ organizace ze srpna 2006, podle kter˝ch se kaûd˝ rok objevÌ
219.826 p¯Ìpad˘ malomocenstvÌ, coû znamen· cca 602 nov˝ch p¯Ìpad˘ kaûd˝ den.
Z tohoto poËtu p¯ipad· vÌce neû polovina p¯Ìpad˘ na jihov˝chodnÌ Asii (133 tisÌc), 41 tisÌc je evidov·no
v†Africe, 33 tisÌce v Americe, v†Pacifiku jde o 8 tisÌc nov˝ch p¯Ìpad˘ roËnÏ a 4 tisÌce se objevÌ ve v˝chodnÌm
St¯edomo¯Ì. V souËasnÈ dobÏ je ve svÏtÏ malomocenstvÌm nakaûeno kolem 10 milion˘ lidÌ.
Podle kardin·la je prvnÌm p¯edpokladem ˙spÏönÈho boje s nemocÌ zajiötÏnÌ z·kladnÌ zdravotnÌ pÈËe
v†ohroûen˝ch oblastech. Vyz˝v· proto vÏ¯ÌcÌ, aby na obÏti tÈto nemoci nezapomÌnali a nabÌzeli pomoc vöem,
kte¯Ì se sluûbÏ malomocn˝m zasvÏtili. Cituje zde Kristova slova z podobenstvÌ o milosrdnÈm Samarit·novi
ÑJdi a stejnÏ jednej i ty!ì (Lk 10,37).
Jako velmi d˘leûitÈ vidÌ kardin·l Barrag·n i vysÌl·nÌ zdravotnÌk˘, knÏûÌ a†¯eholnÌk˘ do postiûen˝ch oblastÌ,
aby svou p¯ÌtomnostÌ a pÈËÌ o nemocnÈ pom·hali v prevenci a lÈËbÏ nemoci.
Ji¯Ì GraËka
Radio Vatik·n

Malomocn˝. Detail obrazu Behrenda van Orley (1492ñ1542), Muzeum umÏnÌ Antverpy.
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Informace bailliho Českého velkopřevorství
Velká rada 19. ledna 2007
Velk· rada vzala na vÏdomÌ rezignaci csr. Ivany HejËovÈ na funkci almuûnÌka »VP
k†31. prosinci 2006. Od tohoto data csr. HejËov· nenÌ opr·vnÏna nakl·dat s ˙Ëtem
s†v˝jimkou p¯ÌmÈho p¯Ìkazu velkop¯evora. Z·roveÚ bude ze strany csr. HejËovÈ jeötÏ
vypracov·no daÚovÈ p¯izn·nÌ za rok 2006. Velk· rada dÏkuje csr. HejËovÈ za
dlouholet˝ v˝kon funkce.
Velk· rada projednala a schv·lila p¯Ìpravu jednotliv˝ch bod˘ jedn·nÌ gener·lnÌ
kapituly, svolanÈ na 7. ˙nora 2007.
Velk· rada se zab˝vala p¯Ìpravou aktivit, cÌlen˝ch k ÑjubilejnÌmuì roku 2007, v nÏmû
si p¯ipomeneme 70. v˝roËÌ znovuuvedenÌ ÿ·du do »esk˝ch zemÌ.
Velk· rada souhlasÌ a vÌt· moûnost p¯evzetÌ duchovnÌho patron·tu nad projektem
hospice v »erËanech (Dr. Dvo¯·kov·)
Jedn·nÌ mezin·rodnÌ vl·dy se kon· 17. b¯ezna 2007 ve VÌdni, z˙ËastnÌ se J. E. velkop¯evor a bailli.

Velká rada 21. února 2007
P¯ÌtomnÌ ËlenovÈ VR vzpomnÏli v modlitbÏ na zesnulÈho chev. Jana Floriana.
P¯izvan˝ chev. Beno Ge vysvÏtlil p¯Ìtomn˝m Ëlen˘m VR vznik z·vazku Mezin·rodnÌho sekretari·tu, kter˝ dosud
neuhradil pamÏtnÌ medaile r. 2004 ñ Blois. D·le Velk· rada projednala ot·zku dosud neuhrazen˝ch poplatk˘ za
nÏkolik zahraniËnÌch ˙ËastnÌk˘ Mezin·rodnÌho reunionu 2006 v Praze. Velkop¯evor navrhl ¯eöenÌ, kterÈ proti tÏmto
pohled·vk·m postavÌ naöe z·vazky (ËlenskÈ p¯ÌspÏvky, poplatky za pov˝öenÌ a za dekorace). Z·leûitost bude
projedn·na s velk˝m pokladnÌkem ÿ·du.
IdentifikaËnÌ ËÌslo organizace (I»O) ÿ·du sv. Lazara ñ Bohemia je 75101068. »Ìslo bÏûnÈho ˙Ëtu je 213613900 /
0300, »SOB Praha 5, Arbesovo n·mÏstÌ 7. »lenskÈ poplatky ve v˝öi 3.500 KË by mÏly b˝t uhrazeny do 10. b¯ezna
2007, za evidenci plateb zodpovÌdajÌ VelkÈ radÏ p¯ÌsluönÌ velitelÈ komend.
Velk· rada d·le projednala hl·öenÌ öpit·lnÌka, kterÈ bude poskytnuto VelkÈmu öpit·lnÌkovi ñ ˙daje vych·zejÌ
z†hl·öenÌ p¯ednesenÈho na Kapitule »VP. D·le byly projedn·ny moûnosti zapojenÌ do aktivit vedoucÌch k obnovenÌ
Mari·nskÈho sloupu v Praze na StaromÏstskÈm n·mÏstÌ (v nÏkterÈm z p¯ÌötÌch Reunion˘ bude zve¯ejnÏn
samostatn˝ Ël·nek). Byly projedn·ny i dalöÌ akce k 70. v˝roËÌ »VP a zejmÈna osnova programu Gener·lnÌ kapituly
v HejnicÌch (21. ñ 23. 9. 2007).
Bailli d·le informoval o p¯edn·öce a diskusnÌm veËeru uskuteËnÏn˝ch 20. ˙nora ve sboru EvangelickÈ cÌrkve
ausburgskÈho vyzn·nÌ za ˙Ëasti P. Kornela Bal·ûe, chev. Vanke a p¯ibliûnÏ 15 ˙ËastnÌk˘. Po p¯edn·öce
n·sledovala dlouh· debata. Cel· akce p¯ispÏla k vÏtöÌ informovanosti o naöem ÿ·du.
Ond¯ej. F. Vanke, KCLJ
Bailli »VP
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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

ýESKÉ VELKOPěEVORSTVÍ
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ěÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - BOHEMIA
IV. velkopĜevor J.E. Jan hr. Dobrzensky z Dobrzenicz
Emeritní velkopĜevor J.E. Radoslav hr. Kinský z Wchynic a Tetowa
Duchovní pĜevor J.E. František biskup Lobkowicz, O.Praem.

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

PRAHA, 7. ÚNORA 2007
Ve jménu Boha, Panny Marie a pod ochranou našeho patrona, svatého Lazara !
Generální kapitula ýeského velkopĜevorství,
konaná ve farním sále Ĝímskokatolické farnosti u
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, byla
oficiálnČ zahájena chev. OndĜejem Vanke,
KCLJ. Po úvodní modlitbČ vedené P. Tomášem
BiĖovcem, O. Praem, SChLJ, bylo chev. Vanke
konstatováno, že Generální kapitula byla ĜádnČ
písemnČ svolána dne 5. ledna 2007 podle Hlavy
V, þl. 22, písm. 5 stanov mezinárodní nevládní
organizace Vojenský a špitální Ĝád svatého
Lazara Jeruzalémského – Bohemia, písemnČ
byli obesláni všichni kapitulárové a k úþasti
pĜizváni i nekapitulárové. Konání kapituly bylo
oznámeno také ve zpravodaji Reunion. Chev.
OndĜej Vanke 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, chev. Ivan Koláþný,
KCLJ a chev. Kamil Kalina, KLJ.

Všichni pĜítomní se mČli možnost seznámit se
stanovami, které jsou od ledna zveĜejnČny
v plném znČní na www.oslj.cz, dostateþné
množství vytištČných stanov bylo k dispozici
v jednací místnosti ěK farního úĜadu u kostela
sv. Ludmily v Praze 2, kde se Generální kapitula
konala.

1) Schválení skrutátorĤ a ovČĜovatelĤ
Byl pĜedložen návrh na schválení skrutátorĤ
(cfr. Pavel Komínek, BLJ a cfr. Pavel Kavinek,
SBLJ) a ovČĜovatelĤ zápisu (chev. Antonín
Schauer, KLJ, chev. Ivan Koláþný, KCLJ

a chev. Kamil Kalina, KLJ). Po vzneseném
dotazu, zda o kandidátech mĤže být hlasováno
„en bloc“, proti þemuž nikdo nevznesl námitku,
bylo hlasováno:

Hlasování þ. 1:
Generální kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského – Bohemia schvaluje navržené skrutátory (cfr. Pavel Komínek, BLJ
a cfr. Pavel Kavinek, SBLJ) a ovČĜovatele zápisu (chev. Antonín Schauer, KLJ , chev.
Ivan Koláþný, KCLJ a chev. Kamil Kalina, KLJ).
Chev. O. Vanke veĜejnČ konstatoval výsledek hlasování:
pro: všichni pĜítomní, proti: 0, zdrželo: 0
(dosud nebyl oznámen pĜesný poþet potĜebný k hlasování)
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Po pĜedneseném historickém pĜehledu oznámili
cfrs. Kavinek, SBLJ a Komínek, BLJ, povČĜení
prezencí,
shromáždČním
plných
mocí
nepĜítomných kapitulárĤ a funkcí skrutátorĤ, že
kapituly se fyzicky úþastní 12 kapitulárĤ – rytíĜĤ
a Ĝádových dam (Baláž, BiĖovec, Dobrzenský,
Beno Ge, Kalina, Koláþný, Kratka, Prášek,
Schauer, Stibor, Tetourová, Vanke). Bylo
pĜijato a registrováno celkem 16 plných mocí za
nepĜítomné kapituláry, z toho 13 vystavených ve
prospČch chev. OndĜeje Vanke (Andrýsek,
Florian, FranČk, Leo Ge, Hlaćo, Vilém Horák,
Hoza, Lobkowicz, Miroslav ěehoĜ, Petr
ěehoĜ, Stránský, Štván, Zvejška), který tak
sám hlasuje vahou 14 hlasĤ. Další 3 plné moci
(Budil, KĜivánek, Walter) byly vystaveny ve
prospČch velitele Moravské komendy, který tak
sám disponuje vahou 4 hlasĤ.

SkrutátoĜi po hlasování pĜipravovali zprávu
o poþtu þlenĤ, plných mocí a prezenci. Chev.
OndĜej Vanke využil této chvíle k tomu, aby
pĜítomným podal hrubý pĜehled o právním
statusu ýeského velkopĜevorství v historii.
V roce 1937 byl ěád zásluhou J. J. Karla VI.
knížete Schwarzenberga znovu uveden do
ýeských zemí. Jaké bylo právní postavení ěádu
v té dobČ, to nevíme. První známá statuta
pocházejí z pováleþné doby, kdy je ěád
nazýván „kostelním bratrstvem“. BČhem druhé
svČtové války a zejména pak po roce 1948 byla
þinnost ěádu podle práva fakticky ilegální, však
nezpochybnitelná a kontinuální a pokraþovala
setkáváním a prací tČch spolubratrĤ, kteĜí po
komunistickém pĜevratu v ýeskoslovensku
zĤstali. SpolubratĜi v exilu, kde legitimita ěádu
nebyla zpochybĖována, se scházeli a pracovali,
aniž by k þinnosti ěádu potĜebovali konkrétní
právní rámec.

Dále bylo konstatováno, že plnou dĤvČru
a podporu Generální kapitule vyjádĜil emeritní
velkopĜevor Radslav hr. Kinský a František
a Antonín Kinští. Všechny plné moci byly
zároveĖ doplnČny vstupním listem, který
konstatoval kontinuitu þlenství þlenĤ a plnou
loajalitu k velmistrovi a velkopĜevorovi ýVP.
Proto nositelé plných mocí považují vystavené
plné moci za „imperativní mandát“ ve smyslu
stanov.

Po oficiálním obnovení þinnosti ěádu v ýeskoslovensku v devadesátých letech (návrat J. E.
velkopĜevora hrabČte Kinského a dalších do
republiky) získalo ýeské velko-pĜevorství status
obþanského sdružení, v té dobČ jediný možný.
Proto když se objevila možnost usilovat
o výhodnČjší status mezinárodní nevládní
organizace, této možnosti logicky využíváme,
protože nám pomĤže lépe plnit naše základní
poslání – službu tČm, kteĜí si sami pomoci
nedovedou, a to nejen u nás, ale i v zahraniþí.

Dále bylo pĜítomno 9 þlenĤ bez hlasovacího
práva jako hosté. Prezenþní listina a vystavené
plné moci jsou nedílnou souþástí originálu
zápisu.

Generální kapitula ýVP, konaná dne 7. února 2007, má 28 hlasĤ þlenĤ s hlasovacím právem.
K hlasování nadpoloviþní vČtšinou je tĜeba minimálnČ 15 hlasĤ.

2) Schválení programu kapituly
Byl pĜedložen návrh na schválení programu
kapituly: faktické uvedení nové organizaþní
formy existence ýVP v život, volba velko-

pĜevora, jmenování Velké rady. Nikdo
nepožadoval doplnČní nebo zmČnu programu:

Hlasování þ. 2:
Generální kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského – Bohemia pĜijímá navržený program jednání.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
pro: 28, proti: 0, zdrželo: 0
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3) Volba velkopĜevora
Chev. OndĜej Vanke, KCLJ oznámil, že
kandidátem na velkopĜevora je J. E. Jan hr.
Dobrzenský z Dobrzenicz. Zeptal se kandidáta,
zda tuto kandidaturu pĜijímá a po kladné
odpovČdi se zeptal þlenĤ Generální kapituly,

zda nČkdo z nich nechce pĜedložit protinávrh
a navrhnout jiného kandidáta. Poté, co žádný
protikandidát nebyl oznámen, následovalo
hlasování o volbČ J. E. Jana hr. Dobrzenského
z Dobrzenicz za velkopĜevora:

Hlasování þ. 3
Generální kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského – Bohemia volí J. E. Jana hr. Dobrzenského z Dobrzenicz za
velkopĜevora.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
pro: 27, proti: 0, zdržel: 1
Po ovacích a gratulacích pĜedal chev. OndĜej
Vanke J. E. velkopĜevorovi slovo.

V letošním
roce
oslavíme
70.
výroþí
znovuuvedení ěádu do ýeských zemí, máme
za sebou velký kus poctivé práce. Chceme
a musíme fungovat profesionálnČ, NGO je
nástrojem pro naše zemČ (užší spolupráce
s kĜížovníky s þervenou hvČzdou a Ĝádem
Maltézských rytíĜĤ) a inspirací pro mezinárodní
ěád. V letošním roce se musíme také více
zamČĜit na charitativní þinnost a na propagaci
ěádu spojenou se 70. výroþím návratu ěádu do
ýeských zemí.

Všichni pĜítomní se pod vedením P. Kornela
Baláže, SChLJ pomodlili Ĝádovou modlitbu.
VelkopĜevor podČkoval pĜítomným za dĤvČru
a zdĤraznil, že v þinnosti a postojích ýeského
velkopĜevorství se tímto krokem nic nemČní.
Pracujeme kontinuálnČ dál tak jako dosud.
4) Jmenování þlenĤ Velké rady
J. E. velkopĜevor následnČ jmenoval a potvrdil
þinovníky Velké rady, pĜiþemž zdĤraznil, že
nedochází k žádným zmČnám z jeho vĤle.

Velká
rada
pokraþuje
v následujícím složení:

Bailli
OndĜej Vanke
Duchovní pĜevor
J. E. František Lobkowicz
KancléĜ
OndĜej Vanke
Špitálník
Vladimír Stibor
Almužník a pokladník
KapituláĜ
Petr ěehoĜ
Provizor
Michael PaĜík
Velitelé komend
Praha
Kamil Kalina
Morava
Ivan Koláþný
Sý delegace
Antonín Schauer
ýleny VR nejsou, ale jsou povČĜeni výkonem úĜadu:
Revizor úþtĤ
Jana Tetourová
VikáĜ duchovního pĜevora
P. Gereon BiĖovec
Právník
Pavel Kavinek
Vedoucí genealogické a
Jan Županiþ
heraldické skupiny
Poradce pro insignie
Ivan Koláþný
Šéfredaktor Reunionu
Viktor Sušický
Generální kapitula toto jmenování þinovníkĤ
pĜijala bez pĜipomínek.
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5) PĜijetí stanov
Na návrh chev. Kamila Kaliny bylo dále
hlasováno o pĜijetí stanov. Bailli zároveĖ
zdĤraznil, že na Generální kapitule v záĜí by

mČlo dojít k úpravám stanov ve smyslu jejich
sladČní s textem mezinárodních stanov (napĜ.
soulad Ĝádových hodností, apod.):

Hlasování þ. 4 :
Generální kapitula ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara
Jeruzalémského – Bohemia pĜijímá stanovy ýVP v daném znČní ke dni 18. dubna 2006.
SkrutátoĜi veĜejnČ ohlásili výsledek hlasování:
pro: 29, proti: 0, zdrželo: 0
6) RĤzné
ýeské velkopĜevorství dČkuje P. Gereonu
BiĖovcovi O. Praem. za zapĤjþení farního jednacího sálu.

Bailli potvrdil, že hlavní setkání ýVP v tomto
roce se uskuteþní ve dnech 21. - 23. záĜí 2007
v Hejnicích, kdy v rámci Generální kapituly
dojde také k vyvrcholení oslav 70. výroþí ýVP.

J. E. velkopĜevor ukonþil Generální kapitulu
ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního ěádu sv. Lazara Jeruzalémského –
Bohemia.

PĜíspČvky v roce 2007, opČt ve výši 3.500 Kþ na
osobu, budou splatné v prĤbČhu prvního þtvrtletí
roku.

PĜítomní þlenové ýVP pĜijali požehnání na
cestu od P. Gereona BiĖovce, O. Praem.

Chev. Beno Ge navrhl Ĝešení nČkterých nevyjasnČných finanþních bodĤ ýVP. Byl pozván na
zasedání VR dne 21. února 2007.

V Praze dne 7. února 2007.

„Atavis et Armis !“
cfr. Pavel Komínek, BLJ
skrutátor
chev. Antonín Schauer, KLJ
velitel Severoþeské delegace
ovČĜovatel

cfr. Pavel Kavinek, SBLJ
skrutátor
chev. Kamil Kalina, KLJ
komtur Pražské komendy
ovČĜovatel

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

chev. Ivan Koláþný, KCLJ
komtur Moravské komendy
ovČĜovatel

Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ
velkopĜevor ýeského VelkopĜevorství
Vojenského a špitálního ěádu
svatého Lazara Jeruzalémského-Bohemia

Poznámka
- originál dokumentu je všemi þinovníky vlastnoruþnČ podepsán a opatĜen peþetí ýVP
- pĜeklad záznamu je poskytnut archívu ěádové vlády ve Švýcarsku
RozdČlovník:
- všichni kapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského-Bohemia
- všichni nekapitulárové ýeského velkopĜevorství Vojenského a špitálního Ĝádu sv. Lazara
Jeruzalémského-Bohemia
- zpravodaj ýVP Reunion
- Ministerstvo vnitra ýR
PĜílohy originálu:
- prezenþní listiny všech pĜítomných
- plné moci nepĜítomných kapitulárĤ
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Dům seniorů v Jindřichovicích pod Smrkem
V malÈ obci ve fr˝dlantskÈm v˝bÏûku, ve starÈm poutnÌm
mÌstÏ Jind¯ichovicÌch pod Smrkem, byla 23. listopadu loÚskÈho roku slavnostnÏ otev¯ena novÏ zrekonstruovan· vila
Daniela, dalöÌ pavilon tamnÌho domova d˘chodc˘. Pro n·ö
ÿ·d byla akce v˝znamn· tÌm, ûe ¯editelem a budovatelem
tohoto vysoce uzn·vanÈho soci·lnÌho za¯ÌzenÌ je n·ö spolubratr cfr. Allan Uhura.
ZÌskat z krajskÈho ˙¯adu vöechna povolenÌ a zejmÈna
finanËnÌ prost¯edky na zkvalitnÏnÌ domova byla dlouh· a
n·roËn· pr·ce, na kterou mohla nav·zat koneËn· realizace.
Vila byla postavena v roce 1887, je obklopena velk˝m parkem
a navazuje na ¯editelstvÌ domova (pavilon˘ roztrouöen˝ch v
obdobn˝ch vil·ch je vÌce) a na provoznÌ budovu. Vila m·
deset dvoul˘ûkov˝ch a t¯i jednol˘ûkovÈ pokoje. Vöechny
pokoje majÌ vlastnÌ soci·lnÌ za¯ÌzenÌ. TechnickÈ z·zemÌ i
vybavenÌ pokoj˘ splÚuje vöechny n·roËnÈ normy EU i novÈ
standardy kvality soci·lnÌch sluûeb.
SlavnostnÌho otev¯enÌ se ˙Ëastnila cel· ¯ada ve¯ejn˝ch
Ëinitel˘ v Ëele s hejtmanem LibereckÈho kraje p. P. Skokanem
a radnÌ pro soci·lnÌ vÏci MUDr. H. Kr·lÌËkovou. V jejich suitÏ
byli vedoucÌ pracovnÌci odboru soci·lnÌch vÏcÌ, ¯editelÈ
dalöÌch soci·lnÌch ˙stav˘ a vedenÌ »ervenÈho k¯Ìûe v Liberci.
Zvl·ötnÌ skupinu p¯edstavovali ¯editelÈ stavebnÌch firem,
kterÈ rekonstrukci provedly a ponÏkud kontroverznÌ starosta
Jind¯ichovic ing. P. P·vek, zn·m˝ ze sdÏlovacÌch prost¯edk˘ i
parlamentnÌch voleb. Spolu s cfr. Uhurou jsme mÏli v klop·ch
¯·dovÈ odznaky. Ty pochopitelnÏ vzbudily z·jem a mÏli jsme

tak moûnost sezn·mit hejtmana a dalöÌ z·jemce s charakterem a posl·nÌm ÿ·du sv. Lazara.
DÌky cfr. Uhurovi zÌskali senio¯i na Liberecku dalöÌ kvalitnÌ
domov, ve kterÈm majÌ zajiötÏny nejen zdravotnÌ a soci·lnÌ
pot¯eby, ale i duchovnÌ pÈËi.

AntonÌn Schauer, KLJ
SeveroËesk· delegace
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Schwarzenbergové
(I. část)

P¯ed nÏkolika t˝dny se ministrem zahraniËnÌch vÏcÌ
»eskÈ republiky stal Karel Schwarzenberg, potomek
starobylÈho ölechtickÈho rodu ˙zce spjatÈho s historiÌ
naöeho st·tu i ÿ·du svatÈho Lazara. Z¯ejmÏ û·dn˝
knÌûecÌ rod usazen˝ v »ech·ch nezÌskal takovou
proslulost jako SchwarzenbergovÈ. P¯itom vöak jde
o†rodinu, kter· nem· ËeskÈ ko¯eny a jejÌû p¯edkovÈ
poch·zeli z nÏmeck˝ch DolnÌch Frank. SchwarzenbergovÈ byli tehdy usazeni v tvrzi Seinsheim, podle nÌû se
takÈ psali a kde jsou poprvÈ p¯ipomÌn·ni roku 1127.

majetek. MÏl ale ötÏstÌ, protoûe sv˘j majetek nakonec ñ
byù po nÏkolika letech ñ zÌskal zpÏt. Jeho syn Jan
(1525 ñ1588) dos·hl roku 1566 pov˝öenÌ panstvÌ Schwarzenberg na ¯ÌöskÈ hrabstvÌ s titulem ÑhrabÏ ze Schwarzenbergu, svobodn˝ p·n z Hohenlandsberguì, zem¯el
vöak bez potomk˘.
Z tohoto d˘vodu p¯eöel vöechen jeho majetek
bavorskÈ vÏtvi, tedy potomk˘m Kryötofa I. (Ü 1538).
PoslednÌm muûsk˝m potomkem tÈto linie byl hrabÏ Ji¯Ì
LudvÌk (1586 ñ1646). Pat¯il mezi obratnÈ diplomaty,
kr·tk˝ Ëas byl cÌsa¯sk˝m vyslancem v Bruselu, pozdÏji
se stal tajn˝m radou a zÌskal ¯·d ZlatÈho rouna. CÌsa¯
Ferdinand II. ho povÏ¯oval i vojensk˝mi ˙koly a roku
1631 ho jmenoval spr·vcem varaûdÌnskÈ vojenskÈ
hranice z¯ÌzenÈ v Chorvatsku proti tureck˝m n·jezd˘m.
Do obecnÈho povÏdomÌ se vöak zapsal spÌöe tÌm, ûe se
jako jednat¯icetilet˝ oûenil s dvaaosmdes·tiletou nÏkolikan·sobnou vdovou Annou Neumannovou z Wasserleonsbergu (Ü 1623). älo o sÚatek z rozumu, kter˝m Ji¯Ì
LudvÌk zÌskal znaËn˝ majetek, mimo jinÈ panstvÌ Murau
ve ät˝rsku, kterÈ rodinÏ pat¯Ì dodnes. PodruhÈ se
oûenil s Annou hrabÏnkou ze Sulzu (1587ñ1651), ale
oba synovÈ narozenÌ v tomto manûelstvÌ zem¯eli
v†dÏtskÈm vÏku. Proto roku 1637 uzav¯el rodovou
smlouvu se sv˝m p¯Ìbuzn˝m Adamem (1583 ñ1641) ze
stefansberskÈ linie, na jejÌmû z·kladÏ p¯eölo ¯ÌöskÈ
hrabstvÌ Schwarzenberg a dalöÌ majetky na Adama a
jeho potomky.

NÏkdy v letech 1405ñ1411 zÌskal Erkinger ze
Seinsheimu (1362 ñ1437) panstvÌ a hrad Schwarzenberg, podle kterÈho si upravil i sv˘j predik·t. Erkinger
byl takÈ prvnÌm Ëlenem rodu, kter˝ mÏl bliûöÌ vztah
k†»ech·m, i kdyû spÌöe v negativnÌm smyslu. ⁄Ëastnil
se totiû k¯Ìûov˝ch v˝prav proti husit˘m a navÌc p˘jËoval
zadluûenÈmu Zikmundovi LucemburskÈmu na n·kladnÈ v˝pravy penÌze. To se mu vyplatilo, protoûe jiû roku
1422 mu kr·l dal do z·stavy hrady a mÏsta ToËnÌk,
éebr·k, Beroun, KadaÚ, éatec Ëi dv˘r v LibanicÌch a
roku 1429 jej pov˝öil do stavu ¯Ìösk˝ch svobodn˝ch
p·n˘. Erkinger se s·m boj˘ proti husit˘m z˙Ëastnil,
kdyû v letech 1429 ñ1431 vydrûoval v zastoupenÌ
w¸rzburskÈho biskupa na hradÏ v BeËovÏ oddÌl jezdc˘
a roku 1431 dokoce ve sluûb·ch mohuËskÈho arcibiskupa oblÈhal Tachov a bojoval u Domaûlic. Jeho syny
se schwarzenbersk˝ rod rozdÏlil na vÏtev hohenlandsberskou a vÏtev stefansberskou, kter· se pozdÏji
usadila v »ech·ch.

Adam byl synem Adolfa (1551ñ1600), proslulÈho
v·leËnÌka konce 16. stoletÌ. Jako typick˝ ûoldnÈ¯
vyst¯Ìdal ¯adu arm·d: v ml·dÌ slouûil v bavorskÈm,
pozdÏji ve öpanÏlskÈm vojsku, od roku 1583 p˘sobil
v†arm·dÏ kolÌnskÈho kurfi¯ta, o sedm let pozdÏji
vstoupil opÏt do ¯ad öpanÏlskÈ arm·dy, ale jiû roku
1594 jej nach·zÌme v hodnosti plukovnÌka cÌsa¯skÈ
arm·dy na uherskÈm bojiöti. Roku 1597 byl jmenov·n
cÌsa¯sk˝m polnÌm marö·lkem a vojensk˝m velitelem
VÌdnÏ. Jeho nejvÏtöÌm ˙spÏchem bylo dobytÌ pevnosti
R·b na TurcÌch roku 1598. Za tento ˙spÏch byl roku
1599 pasov·n cÌsa¯em Rudolfem II. na rytÌ¯e a pov˝öen
do hrabÏcÌho stavu, p¯iËemû mu byl jeho erb (sedmkr·t
modro-st¯ÌbrnÏ polcen˝ ötÌt) polepöen zlat˝m polem s
Ëern˝m havranem (nÏm. Raabe) klovajÌcÌm do uùatÈ
hlavy Turka. Jiû o rok pozdÏji byl ale hrabÏ Adolf zabit
vzbou¯en˝mi cÌsa¯sk˝mi ûoldnÈ¯i.

Osudy obou liniÌ jsou ale ˙zce prov·z·ny, a proto se
nejprve zmÌnÌme o hohenlandsberskÈ. JejÌm zakladatelem byl Zikmund (Ü 1502), dÏdic panstvÌ Schwarzenberg a Hohenlandsberg. Jeho jedin˝ syn Jan zvan˝
Siln˝ (1463 ñ1528) byl podle tradice muû mohutnÈ
postavy a obrovskÈ sÌly ñ ˙dajnÏ hravÏ l·mal podkovy a
trhal provazy, hol˝ma rukama byl schopen zkrotit b˝ka.
ProdÏlal nÏkolik vojensk˝ch taûenÌ, vynikal v turnajÌch,
byl vöak i obratn˝m b·snÌkem, zajÌmal se o vÏdy a
umÏnÌ a na sv˝ch cest·ch se dostal aû do Palestiny.
Pat¯il takÈ mezi p¯·tele a prvnÌ p¯Ìvrûence nÏmeckÈho
cÌrkevnÌho reform·tora Martina Luthera.
Reformace rozdÏlila i rodinu Schwarzenberg˘, protoûe Jan˘v staröÌ syn Kryötof I. (Ü 1538) z˘stal vÏrn˝
katolickÈ vÌ¯e. S otcem se pro n·boûenskÈ neshody
rozeöel, odstÏhoval se do Bavorska a svÈ statky
postoupil mladöÌmu bratru Friedrichovi (Ü 1561), jenû
byl na rozdÌl od nÏj horliv˝m luter·nem. To bylo takÈ
p¯ÌËinou jeho velk˝ch obtÌûÌ, protoûe se ˙Ëastnil v·lky
ämalkaldskÈ unie proti cÌsa¯i Karlovi V. a po por·ûce
unie v bitvÏ u M¸hlberka (1547) mu byl zkonfiskov·n

Adam Schwarzenberg (1583 ñ1641) zpoË·tku n·sledoval otcova p¯Ìkladu a jako mladÌk bojoval proti
Turk˘m. PozdÏji vöak p¯eöel do sluûeb braniborskÈho
kurfi¯ta, stal se jeho tajn˝m radou a nejvyööÌm komo¯Ìm
a aË katolÌk, byl roku 1613 jmenov·n ministrem
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skÈm snÏmu. O pouh˝ rok pozdÏji zÌskal takÈ hodnost
velkÈho palatina, kter· mu udÏlovala ¯adu v˝sad ñ mezi
jin˝mi pr·vo udÏlovat znaky a povyöovat do prostÈho
ölechtickÈho stavu Ëi razit vlastnÌ mince.

protestantskÈho vlada¯e. Schwarzenberg˘v vliv na
kurfi¯ta Ji¯Ìho VilÈma byl ale trnem v oku övÈdskÈmu
kr·li Gustavu II. Adolfovi, kter˝ kurfi¯ta donutil, aby
hrabÏte propustil a jeho statky zkonfiskoval. Na berlÌnsk˝ dv˘r se Adam vr·til teprve roku 1634, opÏt dos·hl
v˝znamnÈho postavenÌ a roku 1638 se stal braniborsk˝m mÌstodrûitelem. Po n·stupu syna Ji¯Ìho VilÈma,
ìvelkÈho kurfi¯taî Fridricha VilÈma roku 1640 vöak
upadl v nemilost, byl propuötÏn a opÏt p¯iöel o veökerÈ
jmÏnÌ, kterÈ bylo aû po dlouhÈm jedn·nÌ vr·ceno jeho
synovi Janu Adolfovi I. (1615 ñ1683).

⁄zkÈ vazby k cÌsa¯i p¯ivedly Jana Adolfa na
myölenku vybudovat si na ˙zemÌ habsburskÈ monarchie rodovou domÈnu. K tomuto ˙Ëelu byly vhodnÈ
zejmÈna ËeskÈ zemÏ, jejichû panstvÌ pat¯ila (mj. dÌky
konfiskaci cÌrkevnÌho majetku za husitsk˝ch v·lek)
k†nejvÏtöÌm v EvropÏ. Pro schopnÈho obchodnÌka
s†finanËnÌm z·zemÌm nebylo nesnadnÈ zde vybudovat
rozs·hlÈ impÈrium. Roku 1654 zÌskal Schwarzenberg
Ëesk˝ inkol·t, kter˝ jej za¯adil mezi ËeskÈ ölechtice a
umoûnil mu nab˝vat statky. BÏhem nÏkolika n·sledujÌcÌch let pak mu zadluûen˝ cÌsa¯ zastavil sv· panstvÌ
K¯ivokl·t, Niûburk (dneönÌ Niûbor) a Kruöovice, kterÈ ale
nikdy nep¯eöly do jeho majetku. PrvnÌm trval˝m ziskem
Jana Adolfa bylo aû panstvÌ T¯eboÚ, kterÈ mu roku 1660
postoupil arcivÈvoda Leopold VilÈm n·hradou za nezaplacenÈ dluhy. K T¯eboni z·hy p¯ibyly i dalöÌ statky ñ na
prvnÌm mÌstÏ Hlubok· nad Vltavou, kter· se o necel˝ch
200 let pozdÏji stala hlavnÌ rodovou rezidencÌ. PrvnÌ
knÌûe ze Schwarzenbergu byl velmi dobr˝m hospod·¯em a usiloval o modernizaci sv˝ch panstvÌ. Zav·dÏl
pÏstov·nÌ nov˝ch plodin, podporoval ¯emesla a k†¯eöenÌ
sloûitÈ soci·lnÌ situace se snaûil p¯ispÏt zakl·d·nÌm
chudobinc˘. TakÈ dÌky nÏmu se nÏkdejöÌ roûmberskÈ
jiûnÌ »echy doËkaly novÈho vzestupu.

Jan Adolf I. byl mimo¯·dnou osobnostÌ a takÈ
prvnÌm Schwarzenbergem, kter˝ se natrvalo usadil
v†»eskÈm kr·lovstvÌ. Jako p¯ÌsluönÌk vysoce postavenÈ
aristokratickÈ rodiny zÌskal skvÏlÈ vzdÏl·nÌ a procestoval znaËnou Ë·st Evropy. Protoûe mu otc˘v p·d
znemoûnil kariÈru v Braniborsku, vstoupil v polovinÏ
t¯ic·t˝ch let 17. stoletÌ do cÌsa¯sk˝ch sluûeb, postupnÏ
se stal dvornÌm a tajn˝m radou a roku 1670 byl
dokonce jmenov·n p¯edsedou ¯ÌöskÈ tajnÈ rady, nejd˘leûitÏjöÌho poradnÌho org·nu cÌsa¯e Leopolda I. Jeho
z·sluhy o habsbursk˝ d˘m byly ocenÏny prestiûnÌm
¯·dem ZlatÈho rouna, kter˝m se pozdÏji mohli chlubit
tÈmÏ¯ vöichni p¯edstavitelÈ schwarzenberskÈho rodu, a
takÈ pov˝öenÌm do ¯ÌöskÈho knÌûecÌho stavu dÏdiËnÈho
pro prvorozenÈho syna, kterÈho se Jan Adolf doËkal
roku 1670. Z·roveÚ mu cÌsa¯ pov˝öil jeho hrabstvÌ
Schwarzenberg na oknÏûnÏnÈ hrabstvÌ, coû Schwarzenberga opravÚovalo k tomu, aby zasedal mezi
ostatnÌmi plnopr·vn˝mi nÏmeck˝mi panovnÌky na ¯Ìö-

Jan éupaniË, BLJ

Ekumenická bohoslužba v Brně
Moravsk· komenda »VP OSLJ v osobÏ svÈho
senior-kaplana rev. Jaroslava Kratky se jiû dlouh· lÈta
spolupodÌlÌ na r˘zn˝ch duchovnÌch, spoleËensk˝ch i
kulturnÌch aktivit·ch. Snad nejv˝znamnÏjöÌ je kaûdoroËnÌ p¯Ìprava a realizace SlavkovskÈ iniciativy smÌ¯enÌ.
Druhou z aktivit, kterou se poda¯ilo rev. Kratkovi naplnit
po velkÈm ˙silÌ aû letos, bylo zÌsk·nÌ prostor pro
Ëinnost jeho EvangelickÈ cÌrkve augöpurskÈho vyzn·nÌ
v BrnÏ. DÌky pochopenÌ brnÏnskÈho biskupa Mons.
VojtÏcha Cikrle mohou ËlenovÈ tÈto cÌrkve vyuûÌvat pro
svÈ pot¯eby Ë·st prostor brnÏnskÈho Centra pro rodinu
v b˝valÈm kl·öte¯e voröilek na JosefskÈ 1. Zde, ve
SpoleËenskÈm s·le, jsme se seöli v nedÏli 21. ledna
v†15 hodin spolu s dalaöÌmi ekumenicky orientovan˝mi
vÏ¯ÌcÌmi na prvnÌ spoleËnÈ bohosluûbÏ. P¯edsedal jÌ
gener·lnÌ vik·¯ brnÏnskÈ diecÈze Mons. Ji¯Ì Mikul·öek,
k obÏtnÌmu stolu vedle rev. J. Kratky usedla i mlad·
far·¯ka CÌrkve ËeskoslovenskÈ husitskÈ. V s·le byly
p¯Ìtomny i brnÏnskÈ sestry frantiök·nky, kterÈ spolu

s†pÏvcem pravoslavnÈ cÌrkve zpÏvem liturgick˝ch pÌsnÌ
jeötÏ vÌce p¯ispÏly k srdeËnosti naöeho setk·nÌ v JeûÌöi
Kristu.
Mezi vz·cn˝mi hosty bohosluûby byl i n·ö velkop¯evor, J. E. Jan J. hr. Dobrzensky s chotÌ, kter˝ za n·ö
ÿ·d pronesl kr·tk˝ a mil˝ pozdrav. Mimo¯·dnÏ povzbudivÏ na vöechny p¯ÌtomnÈ zap˘sobily spont·nnÌ a
improvizovanÈ p¯Ìmluvy pron·öenÈ pr·vÏ v duchu
k¯esùanskÈho ekumenismu.
Po skonËenÌ bohosluûby jsme se seöli v kav·rnÏ
provozovanÈ v objektu b˝valÈho kl·ötera ke kr·tkÈ
pracovnÌ sch˘zce s naöÌm velkop¯evorem. DomnÌv·m
se, ûe pr·vÏ bezprost¯ednost a uvolnÏnost p¯i setk·nÌ
s†p¯edstaviteli zastoupen˝ch cÌrkvÌ a ¯·d˘ je tÌm, co
v†tÈto dobÏ vöichni nejvÌce pot¯ebujeme.
Ivan Kol·Ën˝, KCLJ
moravsk· komenda
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Fotografie
z ekumenické bohoslužby
v Brně

Dne 7. března 2007 v ranních hodinách
neočekávaně zesnul ve věku nedožitých 44 let
spolubratr Mgr. Vilém Otto Horák, vicekancléř
Arcibiskubství pražského, advokát
Interdiecézního soudu, člen Suverénního řádu
Maltézských rytířů a rytíř Řádu sv. Lazara.
Spolubratr Vilém byl jedním ze zakladajících
členů ČVP po r. 1990.
Čest jeho památce!

❑
❑

P¯ÌspÏvky do dalöÌho ËÌsla Reunionu zasÌlejte na e-mailovou adresu reunion.cvp@seznam.cz
Uz·vÏrka dalöÌho ËÌsla je 10. 4. 2007.
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