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MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ se narodil 5. 1. 1948 v Plzni a dět-
ství prožil v Křimicích. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil
v roce 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V r. 1968 vstoupil do řádu 
premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10. 8.1972, tajně složil slavné ře-
holní sliby. V letech 1968 – 1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. 
Vysvěcen na kněze byl v Praze 15. 8. 1972 kardinálem Františkem Tomáškem. 
Kněžský souhlas dostal až v dubnu r. 1975, kdy byl ustanoven mimo do-
movskou diecézi. Jako kaplan působil v olomoucké arcidiecézi ve farnostech 
Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti 

Ostrava-Mariánské Hory. Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním bisku-
pem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 
7. 4. 1990. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech  
1992 až 2001 byl apoštolským delegátem pro Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Je také  
čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suve-
rénního řádu Maltézských rytířů.

Dne 30. 5. 1996, bulou papeže Jana Pavla II. „Ad 
Christifidelium spirituali“, byla zřízena nová
ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz 
byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. 
Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Bož-
ského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996. 
 
V současné době je v rámci České biskupské kon-
ference jejím místopředsedou, členem Stálé rady, 
předsedou ekonomicko-právní komise, členem 
komise pro katolickou výchovu, ve které je mu 
svěřena oblast církevního školství, a komise pro 
veřejné záležitosti. Je také ústředním duchovním 
rádcem Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

České velkopřevorství Vojenského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, jehož je otec 
biskup František od r. 2005 duchovním převorem, 
se připojilo k řadám gratulantů a jeho členové 
vyprošují pro otce biskupa mnoho zdraví, ener-
gie a Božích milostí do dalších let při správě jeho 
diecéze i jeho Lazariánů. 
 

NÁŠ DUCHOVNÍ PŘEVOR OSLAVIL 
ŠEDESÁTÉ NAROZENINY

Fotografie na obálce: archiv diecéze ostravsko-opavské. Fotografie z oslav: www.jahni.cz



Když se postit, tak pořádně

Milé sestry a bratři, čtenáři Reunionu,
píšu vám „slovo na cestu“ během postní 
doby a chci se spolu s vámi povzbudit 
k jejímu plnějšímu prožití. Nedávno mne 
zastavil jeden farník a říká: „To máme 
letos brzy půst, viďte?!“ A já na to: „Ale to 
máme taky brzy Velikonoce!“ Ano, pří-
prava na největší křesťanské svátky roku 
je tady, a co my na to?
Sv. Terezie říkala: „Když koroptev, tak 
koroptev; když půst, tak půst.“ Myslím, že 
to lapidárněji nejde shrnout. Abychom 
za něco stáli, tedy aby se slova stala 
obsahem a aby vyznání víry bylo podlo-
ženo skutky, musíme přiložit ruku k dílu. 
Nejde jen o jakási vhodná, byť asketická 
cvičení. O to se snaží i jiné systémy, které 
hledají samospasení v člověku. Spíše se 
musíme znovu a lépe „naorientovat“ na 
Krista. Hledat ho, klanět se mu v duchu a v pravdě a samozřejmě se cvičit v praxi křesťanského života. 
Abychom všichni, od oltáře až po dveře kostela, nebyli jen dobrými teoretiky či plniči přikázání, ale 
skutečnými učedníky ve službě Božímu království.
Jednak to zahrnuje překonávání „starého člověka“ v nás s jeho špatnými náklonnostmi a také budování 
společenství kolem Krista-Pastýře. Hodně se dnes v našem městě staví, a přesto to mohou být v přenese-
ném smyslu „domy na písku“ (srov. Mt 7,24 - 27), neboť chybí základy. Právě tady platí Ježíšovo „běda“ 
těm, kdo dělají věci jen naoko (Mt 23).
Hleďme tedy dopředu a mějme oči upřeny na Ježíše. Dávejme dobrý příklad zvláště čerstvě obráceným, 
především našim katechumenům a také postulantům v řádu, kteří budou během své probační doby 
hledět i na nás. Prosím vás, abyste je provázeli svými modlitbami a byli jim i jinak blízko v bratrské 
lásce. Potom i Kristovo Tělo – Církev – bude dělat pokroky ve víře a slavení novozákonní paschy bude 
hlubokým zážitkem pro celý svatolazarský řád, byť Velikonoce budeme slavit každý ve svých farnostech 
a sborech. Přeji vám pevné odhodlání, radostný sebezápor a pomoc Ducha svatého.
Váš P. Gereon

Slovo na cestu

P. Gereon T. Biňovec, SChLJ 
vikář duchovního převora
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Slovo bailliho

Vážené spolusestry a spolubratři,

v posledních dnech jsme dokončili a připravili registraci členů do Meziná-
rodního sekretariátu. Máme dnes 47 členů ve třech územních jednotkách 
a máme také řadu zájemců o členství, jak se můžete přesvědčit při pro-
listování posledními čísly Reunionů. Je potěšující, že se stále objevují 
další zájemci o činnost ať již v našem Řádu, tak jako členové Lazariánské 
pomoci, jejíž ustavení během několika budoucích týdnů připravujeme.

Pro stávající členy z toho vyplývá jeden velký úkol – být připraveni ještě 
více, než tomu bylo dosud, pomáhat při integraci nových členů a vytvářet podporu pro síť dobrovolníků, 
kterou, jak věříme, budeme schopni vybudovat. Jde o větší odhodlání do práce, o více osobního nasazení 
tak, aby velkopřevorství a komendy „netáhlo“ kupředu pár oslíků, na něž lze donekonečna nakládat. 

V současné době máme širokou škálu projektů a záměrů, v nichž si každý může nalézt uplatnění podle 
svých zájmů – od oblasti duchovní, přes projekty charitativní, edukační až po činnost historickou, kul-
turní a osvětovou. O všech těchto možnostech mohou v první řadě informovat velitelé komend či jejich 
zástupci. Na rozhodnutí každého jednotlivce je pak to, do jaké činnosti se zapojí, či zda zůstane stát 
stranou. Ale – upřímně – na co nám formální členové, stojící stranou veškerého dění, jsou?

V poslední době jsme často slyšeli, že „křesťanství – charita – rytířství“ jsou podceňovány na úkor napl-
ňování ekonomických zájmů velkopřevorství. Přiznám se, že těmto úvahám nerozumím. Ve Velké radě 
a s mnohými členy velkopřevorství o těchto záležitostech často diskutujeme a domníváme se, že sloupy 
naší činnosti (křesťanství – charita – rytířství) musí vyrůstat z pevné a vyvážené ekonomiky. Že zajiš-
tění zdravého, vyváženého, profitabilního zázemí velkopřevorství může teprve dávat prostor pro napl-
ňování našeho poslání charitativního, že ekonomika není vše překrývajícím deštníkem, ale základním 
fundamentem činnosti velkopřevorství jako organizace. A rád bych ujistil všechny, že není záměrem Vel-
ké rady získávat tyto prostředky zvyšováním členských příspěvků, ale že žádoucí je vytváření takových 
podmínek, kdy si peníze na charitu budeme umět sami vydělat – charitou či křesťanským podnikáním.

Po letech jsme vybudovali zdravou, silnou a sebevědomou organizaci, České velkopřevorství vstoupilo do 
jednasedmdesátého roku své existence. Organizační záležitosti byly v poslední době tím, co naplňovalo 
činností všechny činovníky Velké rady. Nyní se postupně zaměřujeme dovnitř – na naplňování základní-
ho poslání našeho Řádu, na odhodlání našich členů zapojovat se do zdánlivě předem prohraných bitev 
na poli pomoci těm slabším, opuštěným a potřebným. Zde je tedy hlavní úkol každého z nás…

Přeji nám všem mnoho sil a odhodlání k naplňování tohoto poslání!

Ondřej F. Vanke
bailli
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Slovo velkopřevora

Drazí spolubratři a spolusestry,

jak je zvykem, vyjadřuji se vždy k aktuálním událostem, jako jsou 
například nedávné změny v Moravské komendě. Stručně shrnuto, 
všichni víme, že náš vážený spoubratr chev. Ivan Koláčný byl zaslou-
ženě převeden do odpočinku a já prohlásil dekretem Rev. Jaroslava 
Kratku velitelem Moravské komendy. Jak v minulosti, tak i v součas-
nosti považuji oba jak za své osobní přátele, tak za osoby schopné 
vést Moravskou komendu.
 
Ovšem tato hladká změna nefungovala tak, jak jsem předpokládal. 
Ano, spolubratr Koláčný je jakožto bývalý velitel Moravské komendy nadále aktivním členem Českého 
velkopřevorství, ovšem Rev. Kratka nenadále rezignoval. K mému překvapení uvedl ke své rezignaci dva 
důvody, a to: málo modliteb a příliš silný důraz na peníze.
 
Naše denní modlitby jsou a budou součástí našich povinností v Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Není 
žádné pochyby, že se jedná o závažnou osobní otázku. Když ovšem mluvíme o financích, je třeba zmí-
nit, že jsou jisté povinnosti kladené na každého člena, a to přinejmenším platit roční příspěvek ve výši 
alespoň čtyř tisíc korun. Zdá se ovšem, že by spolubratr Kratka uvítal nebýt povinen tomuto závazku 
a žádal o úplné osvobození.
 
Chápu, že musí platit nezbytné výdaje, jako nájemné a náklady na energie, ale to musíme všichni. Ani 
v dnešním světě nejsou peníze vše, ale jednoznačně umožňují našemu velkopřevorství pomáhat nemoc-
ným a potřebným a plnit naše mezinárodní závazky. Bez nich bychom nemohli existovat. 
 
Nyní samozřejmě poněkud přeháním, ale poučení z tohoto příběhu je, že vůdce má ukazovat cestu 
svým příkladem v dodržování pravidel a utvrzovat nás všechny v modlitbách i ochotě otevřít měšec. 
Spolubratr Kratka měl své pochybnosti, které všichni ctíme a z tohoto důvodu jsme Velká rada i já jeho 
rezignaci přijali.
 
Z mé strany nejsou žádné pochybnosti, že Rev. Kratka zůstane mým přítelem, nicméně nic se nemění 
ani v mých povinnostech velkopřevora ČVP dodržovat
a) naše závazky jakožto členů OSLJ International,
b) pomáhat potřebným a nemocným v působnosti naší jurisdikce,
c) vést a udržet kvalitu členů.
 
Děkuji všem členům Moravské komendy za přijetí této nové situace a rád bych je osobně ujistil o mé 
plné osobní podpoře.

Atavis et Armis

Jan Dobrzenský z Dobrzenicz
velkopřevor
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ISLÁM

Prof. MUDr. Oskar Andrýsek, DrSc., KLJ



V závěru Generální kapituly Českého velkopřevorství v Hejnicích na podzim mi-
nulého roku přednesl chev. Oskar Andrýsek návrh na významnější zapojení Řádu do 
objasňování vztahu křesťanů k islámu. Tento požadavek Generální kapitula přijala. 
Celá problematika jistě není jednoduchou, proto se k ní vyjádřil také P. Gereon a 
další členové Řádu. Jistě máme jako morální dědicové myšlenky ochrany svatých míst 
Řádem ve Svaté zemi i jako aktivní křesťané, kterým není lhostejný stav a postavení 
křesťanů nejen ve Svaté zemi, povinnost nebýt k záležitosti lhostejní. Také nová zpráva 
ze serveru Res claritatis je zajímavá a podporuje naše stanovisko: kardinál Meisner z 
Kolína n. R. žádá turecké úřady, aby povolily stavbu kostela v rodišti sv. Pavla v Tarsu, 
vzhledem ke kontroverzní stavbě velké mešity v Kolíně. Reakce není dosud známa. Náš 
záměr jsme předběžně diskutovali také s J. E. knížetem-velkopřevorem Karlem Paarem, 
představitelem Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice a dohodli jsme se 
na součinnosti.
V tomto Reunionu zveřejňujeme první příspěvek, zaslaný chev. Andrýskem.

Nástup islámu do Evropy

Historie vzniku rytířských řádů je úzce spjata 
s šířením islámu do Malé Asie i Evropy. Rytířské 
řády sehrály tehdy nejvýznamnější roli v ochraně 
našeho kulturního vývoje a prakticky pomohly 
zachránit naši křesťanskou civilizaci vycházející 
z řeckojudaistických kořenů. Mezi významné ak-
tivity těchto křesťanských rytířských řádů patřilo 
také „osvobození Božího hrobu“, čímž se označo-
valo osvobození Jeruzaléma, okupovaného Araby. 
Cesta do Jeruzaléma se od dnešních dob velmi li-
šila, většinou koňmo a pěšky přes Balkán a Turec-
ko, menší část putovala do Janova nebo Benátek, 
pak lodí do Akka (dodnes existující přístav v Izra-
eli, tehdy vybudovaný a užívaný rytíři na cestách 
do Svaté země). Cesta byla namáhavá a její útra-
py se projevovaly především častými nemocemi 
poutníků a bojovníků, především malomocen-
stvím a morem, až donedávna metlou Malé Asie 
a afrického kontinentu.

Pro onemocnělé poutníky a bojovníky zakládali 
rytíři po cestě špitály, kde se snažili nemocným 
pomoci. V této úloze zvláště vynikal Řád svaté-
ho Lazara Jeruzalémského, který si svoji identitu 
podržel až do dnešních dnů. Kdo si myslí, že to 
byla „ulejvka“ z bojových aktivit, nechť pomyslí na 
to, že tyto obávané nemoci byly doživotně nevylé-
čitelné a jedinou obranou byla izolace nakažených 
v tzv. leproseriích, kde byli ponecháni sami sobě 
a odkázáni na potravu, kterou si našli, nebo jim 
byla darována zdravým okolím. Ošetřování těchto 
pacientů bylo hrdinským činem, kdy rytíř nasa-
zoval svůj vlastní život jako v boji a mohl kdykoliv 
neodvolatelně doživotně přejít na stranu svých pa-
cientů. Navíc se podstatná část pacientů rekruto-
vala právě z řad onemocnělých rytířů jiných řádů, 
tedy rytířů sv. Jana, německých rytířů a templářů.
Tehdy tedy rytíři zachránili evropskou křesťan-
skou civilizaci, která díky jim se všemi problémy 
přežívá do dnešních dnů. Historie se po tisíci 
let opakuje, zdokonalená o moderní technologie 
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včetně zbraní a způsobů vedení boje. I když ales-
poň hrozba malomocenství patří už historii.
Od mých přátel žijících ve Skandinávii jsem 
získal informace, že třeba v Oslo je v současnosti 
čtyřicet(!) mešit a muslimové, kteří tvoří velkou 
přistěhovaleckou menšinu, požadují další. Přitom 
Norsko přes větší rozlohu má zhruba tolik oby-
vatel jako naše republika. Podobná situace je ve 
Švédsku. V Dánsku vítěz posledních voleb Ras-
mussen musel vzít do koalice muslimskou stranu, 
která má asi jen 3 poslance. V současnosti je ve 
Skandinávii celkem na 180 mešit.
Napadá nás otázka, proč v takovém množství 
ve srovnání s námi. Inu, neviditelná ruka trhu 
je dnes za vším a skandinávské země jsou díky 
ropným nalezištím i z dalších důvodů 
vyhledávaným cílem. Podobně 
je tomu v Německu, Francii, 
Anglii a my se postupně do-
čkáme podobných problémů 
s přistěhovalci, podaří-li se 
nám výrazně zvýšit životní 
úroveň.
Seznámíme-li se s překla-
dem Koránu do evropských 
jazyků, je to poklidné 
čtení, žádné požadavky 
na zabíjení a 94 panen po 
hrdinské smrti v rámci dži-
hádu... Problém je v imámech 
– muslimských duchovních. Jejich 
prvé a musím říci, že promyšlené, tvrzení je, že 
Korán lze pochopit jen v arabském originále. Tím 
pádem nemohou dle nich mít ostatní lidé vůbec 
správný názor na Korán a to, co hlásá. Připusť-
me, že jsou i normálně myslící imámové, ale do 
mešit nevidíme. Zkreslená, a dle skutků neváhám 
prohlásit, že i zločinná forma tohoto náboženství 
prolézá do všech jejich společenství a my si zři-
zujeme teroristické buňky přímo v evropských 
zemích.  
Navštívil jsem vloni Izrael, včetně palestinských 
lokalit a mohu leccos potvrdit i z vlastních zku-
šeností. Zajímavým protikladem jsou tam ale 
křesťanští Arabové, kteří pokud by vstoupili na 
území islámského státu, nepřežili by díky fatvě 
na odrodilce ani několik dní a přitom v Izraeli 

patří mezi civilizované a kulturně vyspělé občany. 
Neustále se oháníme občanskou a náboženskou 
svobodou a tolerancí, která nemá na druhé stra-
ně odezvu a islamisté jsou schopni právem šaría 
trestat i učitelku, jejíž děti daly medvídkovi jméno 
Mohamed.
Rytířské řády včetně našeho představovaly na 
začátku minulého tisíciletí účinnou hráz, která 
zabránila zardoušení evropské křesťanské kultury 
masově se šířícím islámem, který je v jeho sou-
časné formě Evropě kulturně nepřijatelný. Při-
tom  existovala období pokojného soužití islámu 
a křesťanství, např. ve Španělsku, kde díky tomu 
se do našich dob zachovalo nejzávažnější písemné 
dědictví antické řecké a římské civilizace. A jako 

lékař nemohu nepřipomenout i nej-
slavnějšího arabského lékaře 

Abu Sína (Avícena), jehož 
spisy a postupy významně 
pozitivně ovlivnily tehdej-
ší nevalné léčebné umění 
v Evropě.
Nezbývá mi než na závěr 
připomenout, že konflikt
naší civilizace a islámu 
probíhá v současnosti 
pod různými jmény nejen 
ve Skandinávii a Francii, 
ale je stěžejním problé-
mem v Kosovu a Srbsku, 

Palestině a Izraeli i jinde. 
Je nejvyšší čas jednat s odvoláním na možnou 
koexistenci křesťanů, muslimů i judaistů v his-
torii už jen proto, že všechny tyto víry pocházejí 
z jednoho judaistického zdroje. Chce to trochu 
pokory všech účastníků sporů a prvým krokem, 
který by ukázal dobrou vůli všech sporných stran, 
by byla realizace návrhu již zesnulého papeže 
Jana Pavla II., který doporučil, aby Jeruzalém jako 
centrum všech monoteistických náboženství, byl 
prohlášen za mezinárodní město náboženství 
pod ochranou OSN. České velkopřevorství Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského by tento návrh mohlo 
podat jako podnět všem rytířským řádům ve svě-
tě, aby k tomuto skutečnému začátku mírového 
soužití svým hlasem přispěly. 
Ilustrační foto: Public Domain Archives
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Tento nadpis zní pro ucho Evropana dosti po-
divně. Ano, a přesto je to tak. V Africe je totiž 
všechno jinak. Předem je nutno upozornit na 
skutečnost,že nádherná tropická příroda je v sub-
saharské části „černého kontinentu“ hlavní a ně-
kde i jedinou silou přitahující zahraniční cestovní 
aktivity a např. architektonické skvosty –hrady, 
zámky, katedrály, galerie výtvarného umění, slav-
ná muzea atd. - zde zcela chybějí.
Ochrana ohrožených druhů zvěře a ochrana 
přírody v mnoha zemích Afriky má proto mimo-
řádný význam zejména z ekonomického hlediska. 
Často velice nízká životní úroveň obyvatel, která 
se mnohde pohybuje od chudoby, podvýživy a ne-
dostatečné lékařské péče až k ohrožení hladomo-
rem, je v četných oblastech Afriky zcela závislá na 
příjmech z turistického ruchu a ten je v naprosté 
většině odvislý od stavu velké atraktivní zvěře 
v přírodních rezervacích. Tyto rezervace jsou ve 

většině zemí západní Afriky nedostatečně řízeny 
a využívány a některé vzácné a cenné druhy zvěře 
jsou ohroženy vyhubením. Sem náleží především 
západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotra-
gus derbianus derbianus),který je aristokratem 
mezi antilopami. Je to elegantní, majestátní a také 
největší antilopa Afriky, kaštanově zbarvená se 
zářivě bílými pruhy. Samci tohoto mohutného 
zvířete dosahují hmotnosti až 900 kg, samice přes 
400 kg. Spirálovité mocné rohy dosahují délky 
kolem l m a jsou velmi žádanou trofejí. To je také 
hlavním důvodem, že se ocitla na pokraji vyhube-
ní. Dnes žije pouze v Senegalu v národním parku 
Niokolo Koba a dle našeho leteckého sčítání již 
pouze v počtu asi 120 jedinců. To je počet více 
než kritický pro přežití druhu. Vzhledem k ne-
ustálému tlaku místního obyvatelstva (pastva 
dobytka, pytláctví) a s tím jdoucí degradaci eko-
systému je budoucnost největší antilopy na světě 
velmi nejistá.
Kritická situace dala vznik záchrannému progra-
mu, který byl zahájen v roce 2000 odchytem šesti 
jedinců v národním parku Niokolo Koba. Stádo 
bylo umístěno ve speciální oboře v rezervaci 
Bandia v Senegalu, a tak byl založen první chov 
západního poddruhu antilopy Derbyho na světě 
a položen základní kámen k jeho zachování.
Do tohoto programu se zapojila Česká repub-
lika projektem „Ochrana a chov antilopy Der-
byho v Senegalu“ (2000 - 2006), který inicioval 
a realizoval tým odborníků České zemědělské 
university v Praze (Institut tropů a subtropů) ve 
spolupráci se dvěma významnými senegalskými 
institucemi (SPEFS –  Société pour la Protection 
de l´Environnement et de la Faune du Senegal, 
DPNS – Direction des parcs nationaux du Sene-
gal). V letech 2000 – 2002 byl projekt podporo-
ván z prostředků české rozvojové spolupráce pod 
garancí Ministerstva zahraničních věcí ČR. Byly 
vystavěny dvě další obory, jedna v rezervaci Ban-
dia v roce 2006, druhá v rezervaci Fathala v roce 
2003 (národní park Delta du Saloum v jižním 

OCHRANA ANTILOP – POMOC CHUDÝM
RNDr. Petr H. Verner, SBLJ
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Senegalu). První dvě mláďata v zajetí se narodila 
koncem roku 2002 a od té doby se stádo rozrostlo 
na 51 jedinců.
Program je založen na strategickém plánu vytvo-
řit několik chovných skupin v zajetí, a tím zajistit 
dostatečné množství zvířat pro budoucí reintro-
dukce zpět do původního ekosystému národního 
parku Niokolo Koba. Dalším cílem je také zvýšit 
zisky obyvatel z turismu a ze zaměstnanosti 
v oborách.
V současné době probíhá realizace dalšího návaz-
ného rozvojového projektu „Podpora přírodních 
parků a rezervací Senegalu“ (2007 - 2009), kde 
kromě pokračování v záchranném programu je 
hlavním záměrem vzdělávání místních obyvatel 
o významu ochrany přírody a možnostech raci-
onálního využívání přírodních zdrojů. Zejména 
má přispět ke snížení chudoby obyvatel v cílovém 
regionu rozvojem ekoturismu (fotosafari do obor 

se zvěří) a z něj plynoucích přímých zisků. Tento 
projekt úspěšně probíhá pod gescí Ministerstva 
životního prostředí ČR a je rovněž realizován 
týmem odborníků České zemědělské university 
v Praze. V současné době bylo vystavěno in-
formační centrum se stálou expozicí o ochraně 
přírody a oborových chovech antilop v národním 
parku Delta du Saloum (v rezervaci Fathala). Těší 
se velkému zajmu místních obyvatel i turistů. Zde 
bude také probíhat školení dětí a mládeže z míst-
ních škol i dospělých z okolních vesnic, včetně 
exkurzí do rezervace.
Z iniciativy našeho řádu byl navržen malý dopl-
ňující program: přímý příležitostný výkup drob-
ných dárkových předmětů od nejchudších obyva-
tel vesnic na okraji parku a jejich prodej v Česku 
k dobročinným účelům. Několik předmětů na 
ukázku bylo již dovezeno (viz foto).
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Úmrtí J. Em. prince-velmistra Frà Andrewa Bertieho

V pořadí 78. velmistr Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémskéhéo z Rhodu a Malty, Frà Andrew 
Willoughby Ninian Bertie, zesnul 7. února 2008 v Římě. Do doby volby nového velmistra byl administrací Řádu pověřen  
J. E. bailli Frà Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
Velmistr Frà Andrew Bertie se narodil 15. května 1929 v Londýně, členem Řádu se stal v r. 1956 a v dubnu 1988 byl zvolen 
78. velmistrem Řádu, prvním Angličanem v jeho historii. Hovořil plynně pěti jazyky a během jeho úřadu došlo k moder-
nizaci charitativních aktivit a větší podpoře oblastí, které potřebují pomoci, stejně tak jako k větší otevřenosti celého řádu, 
samozřejmě při zachovávání základního poslání obrany katolické víry.
České velkopřevorství oficiálně kondolovalo našim spolubratřím k úmrtí Frà Andrewa Bertieho a připojuje se k modlitbě
za jeho duši.
R.I.P.

Kronika

Mons. Giovanni Coppa jmenován kardinálem
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Kronika

V minulém vydání Reunionu jsme se seznámili s profilem a názo-
ry JCKV Otty Habsburského.
Dnes přinášíme zprávu o úmrtí a pohřbu jeho mladšího bratra 
Karla Ludvíka. Arcivévoda Karl Ludwig Habsburg-Lothringen 
se narodil 10. března 1918 v Badenu, zemřel 11. prosince 2007 
ve věku 89 let v Bruselu). Rekviem se konalo 12. ledna 2008 od 
16 hodin v chrámu sv. Štěpána ve Vídni, odtud smuteční průvod 
pokračoval ke Kapucínské kapli.
Arcivévoda Karel Ludvík vyrostl na Madeiře, vystudoval na 
Katolické univerzitě v Lovani a po německé okupaci Belgie v r. 1940 
odešel do Kanady, kde dokončil studia. V roce 1943 vstoupil do 
armády Spojených států a zúčastnil se vylodění v Normandii. 
V roce 1947 byl demobilizován jako major, vrátil se do Washing-
tonu a o tři roky později se oženil s princeznou Jolandou de 
Ligne. V roce 1958 se vrátil do Evropy, žil v Belgii a věnoval se 
finančnictví, stavebnictví a lodní dopravě.

Rekviem za arcivévodu Karla Ludvíka Habsburského

K šedesátinám Rev. P. Jiřího Pavla Kusého, SChLJ

Dne 15.ledna 1948 se v Českém Brodě narodil ve znamení 
Kozoroha Otec Jiří. Žil a žije v Pečkách, jeho otec zde byl 
kapelníkem. Po studiích byl v Pečkách výpravčím, poté 
úředníkem Metra v Praze. 
V letech 1984 až l990 působil jako sólista Divadla J. K. 
Tyla v Plzni v oboru baryton. Debutoval rolí Tausend-
marka v Braniborech v Čechách. Z oper Bedřicha 
Smetany zpíval též Tomše v Hubičce, Krušinu 
v Prodané nevěstě a krále Vladislava v Dalibo-
rovi. Ztělesnil i Bohuše a Adolfa v Jakobínu od 
Antonína Dvořáka. Ve světovém repertoáru byl 
Escamillem v Bizetově Carmen, Sharplessem 
v Puciniho Madame Butterfly, Oněginem ve 
stejnojmenné opeře  
P. I. Čajkovského, Almavivou v Mozartově Figa-
rově svatbě či Lunou ve Verdiho Trubadúrovi. Ve 
velké konkurenci barytonového oboru v Plzni uspěl svr-
chovaně. Pro krásný hlas, tvář i postavu byl v Plzni znám 
a velmi oblíben. Na slavnostní večery k výročím Divadla 
J. K. Tyla se tam rád vrací. V roce 1992 natočil v Praze 
s Jaroslavou Zamrazilovou a s doprovodným slovem prof. 
Radovana Lukavského album biblických písní Antonína 
Dvořáka. V roce 2000 pak natočil CD s biblickými písněmi, 
které byly v nákladu 2500 kusů úplně rozebrány pro jeho 
působivou interpretaci.
Třetím a zatím posledním oborem studia byla teologie. 
Roku 1985 byl v Berlíně tajně vysvěcen na kněze součas-

ným arcibiskupem kolínským, kardinálem Meisnerem. 
Do kněžské služby byl povolán roku 1990 k P. Reinsbergovi 
do chrámu Panny Marie před Týnem. Byl zde kaplanem 
a zároveň později kaplanem ve Vojenském a špitálním řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského. Vzpomínáme na jour-fixy na

týnské faře, o jejíž rekonstrukci a vybavení se za-
sloužil. Jeho služba u oltáře byla pokorná, a přes-
to důstojná. Byl jsem přítomen zádušní mši sv. za 
císařovnu Zitu ve Svatováclavské kapli pro rodi-
nu Habsburků v čele s arcivévodou Ottou – jako 
by byl prelátem a ne kaplanem.
Později byl přeložen ke sv. Fabiánu a Šebestiánu 
do Liboce, zde též opravil kostel i faru a s naším 
Řádem slavil 10 let kněžství. Posledním půso-

bištěm je farnost sv. Václava ve kdysi školním 
kostele v Nuslích, kde nechal zhotovit výmalbu za 

oltářem akad. malířem Kristoforim, který též kostel obda-
roval Křížovou cestou. Spravuje i filiální kostel sv. Pankráce 
románského založení, nově barokně vystavěný roku 1700. 
Objevil zde fragment románské křtitelnice a nechal krásně 
zrestaurovat iluzivní boční oltáře.
Práce pro náš řád, přerušená nevůlí představených, bude 
jistě v budoucnu pokračovat. Milý Jiří, upřímně Ti přejeme 
Boží požehnání s dary Ducha svatého, trpělivost i hojnost 
zdraví do dalších let, do další prospěšné práce.
Ad multos annos!
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Z Velké rady

Jednání Velké rady 16. ledna 2008
V úvodní modlitbě přítomní vzpomněli na zesnulého arcivévodu Karla Ludvíka Habsburského a po schválení zápisu po-
kračovali v jednání. 
  Hlavním bodem jednání bylo uskutečnění revize stavu členů s ohledem na vyhlášený termín splatnosti příspěvků do 
mezinárodního sekretariátu. Z toho důvodu Velká rada projednala aktuální stav placení členského příspěvku u všech členů 
ČVP. Velká rada konstatovala, že pro rok 2008 je členy ČVP 47 členů a několik postulantů, jejichž profily jsou postupně
zveřejňovány v Reunionech.
 Velká rada rozhodla o prohlášení chev. Jana Stránského ze Stránky a Greifenfelsu za dlouholeté zásluhy o rozvoj Čes-
kého velkopřevorství emeritním členem ČVP.
 Do jednání následně zasáhl Rev. Jaroslav Kratka s výhradami k systému a vybírání členských poplatků, stanovení 
vstupní taxy, výběru postulantů, nutnosti odvádět mezinárodní příspěvky a vůbec k celkovému dlouhodobému vývoji 
v ČVP, který – dle jeho názoru – je zaměřen málo křesťansky a příliš ekonomicky. Rev. Kratka oznámil, že on sám se nebu-
de v ČVP dále angažovat. Velká rada vzala sdělení s politováním na vědomí.
 Zástupcem velitele severočeské delegace a zároveň jejím špitálníkem ustaven cfr. Alan M. Uhura, kaplanem P. Miloš 
Raban a dopisovatelem Reunionu P. Michal Podzimek. J. E. Pavel biskup Posád dopisem č.j. 1216/07-o schválil členství P. 
Michala Podzimka v OSLJ. Byl předložen první návrh na konání exercicií OSLJ v Hejnicích (7. - 9. března 2008).  
Velká rada přijala konkrétní teze chev. Kamila Kaliny k další spolupráci s komunitou Magdaléna. Na osobním jednání 
s ředitelem p. MUDr. Nevšímalem počátkem března budou dohodnuty podrobnosti.
 Cfr. Pavel Kavinek začne pracovat na přípravě stanov Lazariánské pomoci o.s., případně doporučí jinou vhodnou 
právní formu existence. 
 Kancléř připraví Dekret ČVP 1/2008, kterým odvolá csr. Janu Tetourovou z funkce revizora a zároveň ji ustaví jako 
pokladníka ČVP. Dále bude dohodnuto obsazení a převzetí funkce revizorů ČVP cfr. Bakešem a cfr. Kasparem.
 České velkopřevorství povede jednání se společností TESCO o zapojení do programu Corporate Social Responsibility 
s možností prodeje vybraného zboží bez komerční přirážky.
 Bylo konstatováno, že na konto ČVP přišla po výzvě bailliho zásluhou jednotlivých členů značná část slíbené „vitami-
nové injekce“ pro mezinárodní řád. Převod Mezinárodnímu sekretariátu bude uskutečněn při vhodné příležitosti.

Jednání Velké rady 20. února 2008
Po úvodní modlitbě a duchovní podpoře chev. Kamila Kaliny, který právě obhajoval docenturu, pokračovalo jednání Velké 
rady kontrolou a schválením zápisu a dalšími body dle předem schváleného programu.
 Byla podána informace o vizitaci Moravské komendy 2. února 2008 (zpráva je zveřejněna na jiném místě Reunionu).
 České velkopřevorství oficiálně kondolovalo Českému velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů k úmrtí
78. velmistra J.Em. prince-velmistra Frà Andrewa Bertieho.  
 Bailli s almužníkem cfr. Pavlákem referovali o postupu v „projektu Tesco“, resp. o nabídce využívat bezplatně prodejní 
místo v OD Eden. Konečné rozhodnutí zaujme VR do konce března 2008.
 Kancléř informoval o předání pokladny dámě Janě Tetourové, která nadále ve spolupráci s almužníkem cfr. Pavlákem 
a provizorem cfr. Paříkem bude zajišťovat potřebné. Počátkem března se setká „ekonomická rada ČVP“ k úvaze o zajištění 
možností k financování Řádu.
 Velká rada projednala v grémiu reprezentantů komend možnou činnost a další plány na tento rok. Bylo konstatová-
no, že všechny komendy se nad možnou činností zamýšlely a udělají maximum, které za současné situace mohou udělat. 
Důležité je také průběžné informování o životě komend na stránkách Reunionu.
  Almužník cfr. Pavlák referoval o letním integračním táboře Baggataway, organizovaném klubem Kiwanis (a o čin-
nosti a zaměření tohoto klubu obecně). Velká rada souhlasí se spoluprací při zajištění tohoto tábora (finanční příspěvek
cca 5.000 Kč) a zároveň do příštího jednání žádá členy VR k zamyšlení, jak by program tábora bylo možno obohatit naší 
nabídkou.  
  Velká rada projednala návrh chev. Petra Řehoře na zapojení ČVP do partnerského projektu hnutí Stonožka proti 
šikaně.  Velká rada přijímá tento projekt jako logické zapojení Řádu do ochrany těch, kteří si sami pomoci nedovedou.

Jednání Velké rady v březnu bude věnováno přípravě Generální kapituly 2008 na Velehradě.

Petr Řehoř, KLJ
kancléř ČVP

Ondřej Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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ADVENTNÍ KONCERT V LIBERCI

V úterý 4. prosince loňského roku 
uspořádala Severočeská delegace Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského společně 
s Technickou univerzitou v Liberci adventní 
koncert duchovní hudby.

 
 
Koncert se konal v kapli Vzkříšení, která se na-
chází na libereckém předměstí, ve Vratislavicích. 
Vystupoval soubor katedry primárního 
vzdělávání Pedagogické fakulty pod 
vedením sbormistryně Mgr. Jany Kon-
valinkové.
Po uvítání velitelem Severočeské 
delegace Řádu vysvětlil účastníkům 
správce místní farnosti, stálý jáhen 
Václav Vaněk, význam adventní doby. 
Seznámil účastníky s adventní tradicí, 
s roráty, připomněl proroctví Izajáše 
a vyzdvihl význam sv. Jana Křtitele 
a Panny Marie.

Následoval hudební program proklá-
daný četbou úryvků z evangelia sv. 
Matouše a vysvětlujících doprovod-
ných textů. Vedle sborových skladeb 

studentky a student (jen jeden) přednesli i několik 
sólových skladeb, jejichž nastudování řídila Mgr. 
Zuzana Bubeníčková. Na pořadu byly skladby 
Adama Michny z Otradovic, Johanna Sebastiana 
Bacha, Georga Friedricha Händela, Giovanniho 
Martiniho, Bohuslava Martinů a několika anony-

mů ze 14. a 17. století. Před poslední 
skladbou vyzvala sbormistryně účast-
níky, aby si vzali kancionály a společně 
se sborem si zazpívali Tichá noc, svatá 
noc na slova Václava Renče. Tento 
méně známý text autor složil v komu-
nistickém kriminálu a stal se význam-
ným zejména pro politické vězně. 
Závěrečné slovo s přáním krásných, 
pokojných a požehnaných Vánoc před-
nesl opět velitel delegace.
Koncertu se účastnilo, ačkoliv ve 
stejné době probíhalo v Liberci více 
slavnostních akcí, šedesát posluchačů 
všech věkových kategorií. Výtěžek byl 
věnován na charitní účely farnosti. 
Podařilo se uskutečnit akci, která kro-
mě duchovního a kulturního zážitku 

účastníků přispěla k seznámení s Řádem v dalších 
kruzích obyvatel Liberce. Bohatou fotografickou
dokumentaci mohou zájemci najít na webových 
stránkách CDV Technické univerzity v Liberci.

Ing. Antonín Schauer, KLJ
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V sobotu 2. února se uskutečnilo setkání členů 
Moravské komendy (chev. Ivan Koláčný, chev. 
Vilém Walter, chev. Karel Křivánek, P. Jan Budil, 
csr. Lucie Svatbíková, csr. Viktoria Majchráko-
vá, cfr. Jaroslav Navrátil) s baillim ČVP chev. 
Ondřejem Vanke a kancléřem ČVP chev. Petrem 
Řehořem. Z jednání se omluvili csr. Florianová, 
csr. Malá, chev. Prášek a postulant A. Vícha. 

Cílem jednání byla dohoda, jak dále v činnosti 
Moravské komendy, jaké činnosti budou 
naplňovat základní poslání Řádu (křesťanství 
– charita – rytířství) a také objasnění, co vedlo 
Rev. J. Kratku k rezignaci na řádový život. Hlavní 
část jednání byla orientována do budoucnos-
ti, samozřejmě při jasném definování základ-
ních povinností členů Řádu jak v křesťanském 
životě, tak v otázkách loajality k velmistrovi a 
velkopřevorovi. Je faktem, že se Moravská ko-
menda v současné době skládá ze členů, kteří již 
vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu 
nemohou být plně zapojeni, takže důležitým 
bodem byla také debata nad možnostmi získání 
nových kandidátů. Pro její zdárnou existenci 
je třeba dodání nového ducha a entuziasmu do 
všech jejích činností.
Úvodem představitelé Velké rady objasnili 
některé otázky organizační a finanční. Tyto 
oblasti jsou průběžně projednávány na gré-
miu Velké rady a je na úvaze každého velitele 
komendy, jakou formu informování svých 
členů zvolí. Zprávy jsou také zveřejňovány 

v Reunionu a projednávány na Generální 
kapitule.
V další debatě, věnované činnosti Moravské ko-
mendy, bylo dohodnuto: 
 velení Moravské komendy prozatím nebude 
obsazeno;
 je nezbytně nutná účast zástupce MK na 
jednáních Velké rady alespoň jednou za dva 
měsíce (pověřena csr. V. Majchráková, která 
zprostředkuje kontakty s VR a výstupy bude 
tlumočit členům MK vždy v následujícím týdnu);
 MK se bude scházet na pravidelných 
každoměsíčních jour fixech;
 otázka členských příspěvků je základní 
organizační povinností každého člena;
 MK připraví „akční plán“ na rok 2008 s vy-
rovnaným poměrem aktivit duchovních, cha-
ritativních a rytířských, tento bude projednán 
nejpozději na VR v březnu 2008;
 MK uspořádá jednání Generální kapituly 
v dohodnutém podzimním termínu;
 MK bude nadále uskutečňovat své aktivity 
zapojením do Slavkovské iniciativy smíření, spo-
luzakládané naším zesnulým spolubratrem chev. 
Janem Špatným;
 MK může dle svého uvážení pokračovat ve 
Velkou radou schváleném projektu spolupráce 
s dětským domovem „Klokánek“;
 chev. Řehoř předal chev. Koláčnému několik 
medailí k 70. výročí ČVP k volnému prodeji 
zájemcům z řad faleristů;
 bude řešeno místo duchovního setkávání 
členů komendy. S největší pravděpodobností 
v brněnském kostele sv. Michala po konzultaci 
s P. Bahounkem O. Praem. Je žádoucí, aby členové 
Moravské komendy byli integrální součástí ČVP 
a účastnili se jeho aktivit dle svých možností;
 dopisovatelem zpravodaje Reunion byl 
jmenován chev. Vilém Walter. Jeho úkolem je 
připravit do každého čísla zpravodaje informaci o 
aktuálním dění v komendě; 
 chev. I. Koláčný znovu naváže kontakt 
s p. Jaroslavem Olejkem a projedná možnosti 
spolupráce.
Závěrem byla projednána příprava na oslavy 
úctyhodných životních jubileí dvou významných 
členů ČVP v prvním pololetí r. 2008 a přítomní 
přijali požehnání od P. Jana Budila, SChLJ.

VIZITACE MORAVSKÉ KOMENDY
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Roku 2007 vykonal Řád dne 20. měsíce prosince, 
tentokráte zastoupen rtišovickou receptorií ve 
složení cfr. Kavinek a postulanti Ing. Haninger 
a JUDr. Spitzerová, svou každoroční vánoční 
vizitaci v dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny. 
Letošní návštěva se od minulých lišila, neboť 
se obešla bez kulisy sněhu a vánice a dále byla 
významná tím, že se tentokráte řádovým zástup-
cům podařilo dorazit včas a vstřebat atmosféru 
domovního svatvečera v její celistvosti.
Slavnostní událost byla zahájena tradičně štědro-
večerní večeří u krásně vyzdobené společné tabu-
le a započala proslovem paní ředitelky Řebíkové, 
která kromě jiného připomněla tohoroční sjezd 
odchovanců domova, jenž se odehrál v létě. (Ně-
kteří z nich, již se svými dospívajícími dětmi, se 
zúčastnili i tohoto slavnostního vánočního veče-
ra, aby svým dětem ukázali, kde vyrůstali, kde do-
spívali, aby jim ukázali svůj … ano, domov. Bylo 
velmi dojemné později večer pozorovat, jak tyto 
děti dětí domova, které sem možná přijely s tísní 
nebo nedefinovatelnou obavou v duši, postupně
roztávají, začínají komunikovat a včleňovat se 
do kolektivu svých vrstevníků radujících se pod 
stromečkem, jak jejich zaraženost míjí a obavy se 
v nastalé, věru domácí, atmosféře nejprve rozře-
ďují, až mizí zcela, jsouce nahrazeny pocity úplně 
jinými, radostnými…). Na tváři i v hlase paní ředi-
telky se zračilo dojetí, ale také oprávněná hrdost 
na vlastní odchovance a jejich následné životní 
uplatnění a také radost z toho, že se rádi a opako-
vaně vracejí… Náš potlesk byl jen drobným vyjá-
dřením uznání a respektu k práci její, které zasvě-
tila celý život, jakož i k práci celého stmeleného, 
vpravdě rodinného kolektivu „tet“ a v poslední 
době i „strejdů“, který kolem sebe shromáždila 
a ku prospěchu dětí úspěšně vede. Pak soubor 
dětí dojemně přednesl soubor nacvičených koled 
a nastolenou slavnostní atmosféru, v níž od srdce 
k srdci blízko,  dovršil i recitál vokálního souboru 
„Zastaveníčko“ bývalých studentů litoměřického 
gymnázia, jenž již tradičně chodí dětem o jejich 
Štědrém večeru zazpívat svůj nádherně a netra-
dičně sestavený repertoár.

ŠTĚDRÝ DEN 
V HOŘE SV. KATEŘINY

A pak postupně nastalo spontánní ticho, neboť 
se všichni pohroužili do konzumace proslulého 
bramborového salátu tet kuchařek s obaleným 
kaprem nebo kuřecími řízky.
O malé vybočení z obvyklého programu jsme se 
letos zasloužili i my. Po večeři se totiž děti neroz-
běhly do svých doupátek ke stromečkům, ale byly 
vyvedeny na dvůr, kde jim nejprve, na výslovné 
přání paní ředitelky, cfr. Kavinek předvedl slav-
nostní svatolazarskou uniformu s dekoracemi 
a pláštěm a proslovil krátkou přednášku o Řádu. 
Následně byl dětem předán dar rtišovické recep-
torie – dětský sněžný motorový skútr… Obdivné 
a nadšené výkřiky dětí a jejich radostný nával 
u této atrakce byly pro zúčastněné vrchovatou 
odměnou a radostí duše…
A potom nastalo všeobecné plenění dárků shro-
mážděných pod stromečky, jejich posuzování, 
předvádění, zkoumání a vůbec všeobecné kon-
centrované blaho… A Štědrý večer v Hoře Svaté 
Kateřiny, dosáhnuv svých vrcholů, se postupně 
vyjásal a vyřičel, zklidnil a postupně přecházel 
v příjemnou, slastnou únavu, patrnou na těch 
nejmenších… Dětské pospolitosti se postupně 
stáhly do intimit svých pokojíků…
Věru, děti z Hory Sv. Kateřiny hmotným nedo-
statkem netrpí, ba co víc, nestrádají ani nedostat-
kem lidského tepla, samotou, odcizením nebo 
nezájmem. Jistě, ani nejlepší dětský domov nemů-
že normální fungující rodinu zcela nahradit, ale 
tento, svatokateřinský, činí ten rozdíl  málo zřetel-
ným, budiž za to dík všem, kdo se o to každoden-
ní službou zasluhují.
Poseděli jsme ještě s celým kolektivem pracovní-
ků domova a jeho hosty v knihovně u vína, chle-
bíčků a cukrovinek a popovídali o všem, co právě 
odplývající rok dal a vzal.
A potom jsme odjeli a touto zprávou vydáváme 
svědectví, že dětský domov v Hoře Sv. Kateřiny 
nejen funguje, ale i cosi dobrého vyzařuje, to vše 
zásluhou dobrých lidí, kteří vzali na se povinnosti 
těch, kteří nedbají, nechtějí, anebo nemohou.
Živijo, děti !
Bravo, paní ředitelko, tety a strejdové!

JUDr Pavel Kavinek, SBLJ 
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Před 48 lety zemřel spolubratr Břetislav Štorm, člen Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, český architekt, výtvarník, he-
raldik, a spisovatel, jedna z neprávem zapomínaných postav 
z oblasti církevního umění a památkové péče. Břetislav 

Štorm se narodil v roce 1907 v Řev-
ničově u Rakovníka. Po studiích 

na rakovnickém gymnáziu ab-
solvoval v letech 1925 – 1931 
studia architektury na praž-
ské technice u prof. Engela. 
Už jako dvacetiletý začal 

graficky spolupracovat při
vydávání knih Ladislava 
Kuncíře. 
Známá je např. jeho 
Kniha kreseb, Úvod do 

heraldiky a především 
sedm Erbovních knížek, 
které vydal spolu  

s Bohumírem Lifkou v le-
tech 1935 – 1941 v pražském na-

kladatelství Řád. Měl rád jižní Čechy, které několikrát pěšky 
proputoval, a situoval sem i jednu ze svých literárních prací, 
Vladařství růže. Zájemcům o jeho literární tvorbu je možno 
doporučit novelu Soví hrad nebo soubor Dobrý rytíř, v ně-
mž se odráží autorův stesk po mizejícím řádu světa. 
Jako mladý architekt navrhl Břetislav Štorm domek s kaplí 
pro rodinu tiskaře Floriana ve Staré Říši a přístavbu kostela 
a nových oltářů pro kostel v Brežanech na Slovensku. Jako 
architekt obdivoval středověk pro „jeho řád a jeho beze-
lstnou pravdivost“, jak se v jednom ze svých rozhovorů 
svěřil. Přímočarost, řád a prostotu nacházíme ve všem, 
co sám vytvořil. To platí nejen o jeho tvorbě ilustrátorské, 
spisovatelské, ale i o jeho návrzích uměleckých předmětů 
(zejm. liturgických). Málo známá je totiž Štormova spolu-
práce s Chrámovým družstvem v Pelhřimově, pro něž ve 30. 
letech vypracoval řadu návrhů na bohoslužebné předměty 
(kalichy, vázy), nebo jiných drobných nákresů, především 
na půvabné farní pečetě a razítka.
Poslední Štormovou doménou se stala obnova památko-
vých objektů. Po těžké nemoci v období okupace a těsně 
před nástupem komunistické diktatury se totiž stal za-
městnancem státní památkové péče a v padeátých letech se 
tvůrčím způsobem účastnil rekonstrukcí některých hradů 
a zámků. Prakticky hned v r. 1945 byl pověřen vybudovat 
v tehdejší Národní kulturní komisi zvláštní technickou 
kancelář, která by pečovala o stavební zajištění všech hradů 
a zámků tzv. I. kategorie. Po reorganizaci úřadů pracoval 
až do své smrti ve Státním ústavu památkové péče a ochra-
ny přírody v Praze. Jako profesionální pracovník v sobě 
harmonicky spojoval vzdělaného památkáře, který má úctu 
k hodnotám minulosti a zároveň tvůrčího umělce a stavite-
le, jehož zásadou byla prostota a obyčejnost. Navrhl opravu 
vyhořelého zámku v Chlumci nad Cidlinou, opravu hradu 
Švihov, na zámku v Bechyni opravu pozdně gotické síně, na 

hradě Kost projektoval adaptaci palácové stavby na galerii, 
navrhl rekonstrukci fasád zámku v Roudnici nad Labem 
a dále rekonstrukci zámeckých parků v Mnichově Hradišti, 
Jaroměřicích nad Rokytnou, Rájci nad Svitavou, projekt 
nové brány v areálu sázavského kláštera aj. 
Břetislav Štorm zemřel na následky těžké nemoci poměrné 
mlád, ve věku necelých 53 let, dne 11. února 1960 v Praze. 
Kromě obsáhlejší informace od J. Blažíčka ve Zprávách 
památkové péče a zmínky P. Režného v Hollaru se umělcův 
odchod přešel víceméně mlčením. S nástupem komunis-
tické totality jeho jméno zmizelo takřka ze všech slovníků 
a encyklopedií, jeho spisovatelská činnost byla omezena jen 
na profesní příspěvky s památkářskou tématikou. Jinde se 
jméno Břetislav Štorm objevovalo pouze v úzce specializo-
vaných heraldických zpravodajích. V roce 1957 k autoro-
vým 50. narozeninám upravil bibliofilský tisk známý heral-
dik Z. M. Zenger Bohužel ani Československý biografický
slovník (1992), jenž měl mj. objevovat neprávem opomíjené 
a tabuizované osobnosti, ani Nová encyklopedie českého 
výtvarného umění (1995), tohoto autora vůbec nezmiňují. 
Pouze nevelký okruh Štormových ctitelů byl v polisto-
padové době potěšen posmrtně vydanými bibliofilskými
drobnými tisky s názvem Strašidla (1992) a Knížka o životě 
rytířském (1994),
Přestože nic z činností, pro něž Břetislava Štorma nenávidě-
li komunisté, již není zakázáno, nikdo se příliš nenamáhal 
zbavit prachu památku člena Řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského a posledního gotického rytíře, jak jej kdysi nazvali. 
Přesto doufejme, že se v budoucnu dočkáme nejen jeho 
znovuobjevení, ale také ocenění.                                       –red

VZPOMÍNKA NA 
„POSLEDNÍHO GOTICKÉHO RYTÍŘE“

Ukázka Štormovy ilustrace z knihy Letopis Rytířského řádu 
svatého Lazara Jerusalemského, soukromý tisk, Praha 1947



NAŠI POSTULANTI

V tomto vydání Reunionu přinášíme profil dalších dvou postulantů, kteří prokázali dlouhodobý zájem o Řád sv. La-
zara Jeruzalémského a oba byli doporučeni k přijetí zesnulým chev. Vilémem Horákem, KLJ, od jehož náhlého úmrtí 
uplyne 7. března právě jeden rok. Jejich představení tak budiž i krátkou vzpomínkou na Viléma a jeho rytířské srdce.

Michal Brich se narodil v r. 1979 v Bílovci a po skončení základní školy se rozhodl věnovat se řemes-
lu. Vyučil se v učebním oboru kuchař-číšník v Ostravě-Vítkovicích a hned poté pokračoval v dalším 
studiu, které završil maturitou. Pracoval v několika pražských restauracích a v současné době je již 
několikátým rokem kuchařem pražského arcibiskupství. V roce 2006 započal externí studium teologie 
na KTF UK. Michal je členem aktivních záloh, své působení v Řádu vidí v pomoci starým a nemoc-
ným lidem a zapojil se do života Pražské komendy. Cfr. Michal Brich byl J. E. velkopřevorem vyzván 
k podání přihlášky do Řádu.

Robert Šíma se narodil v r. 1979 v Pelhřimově a přísluší do římskokatolické církve. Vystudoval 
ekonomii a podnikání na Manažerské akademii v Jihlavě a v r. 2001 založil společnost ABIES 
Vysočina, s. r. o., která se specializovala na ošetřování stromů, sadovnictví a komerční pěstování 
vánočních stromků. Jeho společnost se v r. 2004 stala českým lídrem v maloobchodu s vánočními 
stromky. Robert se zajímá o historii a cestování. Chce se podílet na přípravě a koordinaci charita-
tivních akcí. Cfr. Robert Šíma byl J. E. velkopřevorem vyzván k podání přihlášky do Řádu.

Přejeme našim postulantům mnoho radosti z práce pro potřebné.

chev. Ondřej F. Vanke
bailli ČVP
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Ke konci loňského roku na vlastní žádost ukončil své působení na pozici odpovědného redaktora řá-
dového časopisu náš spolubratr Viktor Sušický, BLJ.  
Rádi bychom mu zde poděkovali za práci, kterou na stránkách Reunionu odvedl 
a popřáli mu hodně štěstí do další řádové činnosti. 
Redakce

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘEJEME
Pokračovatel rodinné tradice rodu Dobrzenských

Dne 26. prosince 2007 se narodil ve Francii Jan Václav Dobrzenský z Dobrzenicz, první vnuk našeho 
velkopřevora. Vítáme malého Jana a přejeme mu štastný život.



PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2008

Z došlých přání členům Českého velkopřevorství vybíráme přání pana 
ministra Schwarzenberga, otce velmistra Kopejska a otce arcibiskupa 
Otčenáška. Jistě nemusíme otce arcibiskupa ujišťovat o tom, že jsme 

v modlitbách věrně s ním …
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