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Slovo kancléře
Vážení bratři, milé sestry,
opět se přiblížilo pravidelné společné setkání členů našeho řádu,
tedy zasedání Generální kapituly. Letos máme příležitost setkat
se na Velehradě.
Jsme členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, dobrovolně a s jasnou představou o své práci. Kde jinde
by tedy mělo dojít k diskusi, konfrontaci, kladení otázek, než na
společném zasedání? Ovšem pokud si máme co říci a chceme se
vzájemně informovat o věcech, které nás tíží, diskutovat a předat
ostatním nápady, které náš těší. To je na osobním rozhodnutí každého z nás. Pak je také
dobré položit si otázku a pokusit se na ni upřímně odpovědět - proč vůbec v řádu jsem?
Období od našeho posledního setkání poznamenaly mnohé události. Události, které je
dobré si připomenout, ale i skutečnosti, o kterých je třeba hovořit.
Vyvrcholením Generální kapituly bude odpolední slavná mše svatá a investitura, kde
mezi sebe přijmeme nové členy. S naší pomocí se v období svého postulantství připravovali na tento den, kdy složí slib a přijmou řádový plášť jako symbol pomoci potřebným.
Někteří z nás budou povýšeni či pasováni. Naše účast při tomto aktu bude svědectvím
splnění jejich tužeb a také dokladem naší jednoty a sounáležitosti.
V dnešním běhu života mnozí ztrácejí pevný bod, k němuž se mohou vždy s důvěrou obracet. My jej máme, jsme křesťané, važme si daru víry v Boha.
Zvu vás na Velehrad. Pojďme společně pokorně prosit o dar jednoty. Jednoty a porozumění mezi námi, mezi národy, mezi křesťany. Společně prosit za trpící, nemocné, osamělé,
nespravedlivě vězněné. A také sami za sebe, abychom správně pochopili naši pozemskou
cestu a správně využili svých schopností v práci pro druhé.
Atavis et Armis!
Chev. Petr J. Řehoř, KLJ
kancléř
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SVATOJAKUBSKÁ POUTNÍ CESTA NA SEVERU OŽÍVÁ
Antonín Schauer, KLJ

S

everní část jedné z nejslavnějších poutních cest
v Evropě, staré poutní cesty k hrobu sv. Jakuba
staršího, byla v letošním roce obnovena. Počátky této prastaré a významné cesty můžeme hledat již
v roce 813, kdy v Asturii, v Santiagu de Compostela, biskup Theodomir z Irie nalezl sarkofág s tělem
světcovým. Hornatá Asturie s bojovným obyvatelstvem patřila k nemnohým místům na Pyrenejském poloostrově, která dlouho úspěšně odolávala
Córdobským kalifům. Svatý Jakub (starší) byl jedním
za symbolů Reconquisty. Podle legendy se zjevil na
koni, aby pomohl křesťanům k vítězství v už téměř
prohrané bitvě s muslimy. K jeho poctě vznikl v Compostele již kolem roku 1030, ještě před vyhlášením
první křížové výpravy, zřejmě nejstarší rytířský řád Sv.
Jakuba od meče. Jeho členové vynikli při Reconquistě.
Se jménem sv. Jakuba byly spojeny později založené
rytířské záslužné řády portugalský a španělský. Pouť
do Compostely postupně nabývala od 10. století stále
většího a většího významu. Král Alfons II. Veliký
vybudoval nad světcovým hrobem velkolepou katedrálu. Papež Alexandr III. (1159-1181) udělil Santiagu
de Compostela titul Svaté město (jako třetímu po
Římu a Jeruzalému) a přiznal mu odpustková privilegia. Vznikaly různé trasy poutních cest, začínajících
v různých částech Evropy. Jedna z významných vedla
z Polska i přes naše země.
Husitské války a následující období se svými změněnými politickými, náboženskými i ekonomickými
podmínkami utlumily daleká putování. V baroku
u nás převážily poutě regionálního významu. V postkomunistických zemích, kde dva totalitní režimy
usilovaly o úplné potlačení duchovního života, bylo
veřejné konání poutních cest znemožňováno.
I v současné postmoderní době, kdy tolik narážíme na
ateismus lhostejnosti, jsou stále lidé, kteří cítí v sobě
potřebu vykonat dalekou pouť do Compostely, nebo
pomoci poutníkům na jejich náročné cestě. Na podzim roku 2005 se v Euroregionu Nisa vytvořila malá
skupinka lidí, kteří se rozhodli obnovit starou poutní stezku, doplnit tu část Svatojakubské cesty mezi
Hnězdnem a Prahou, která dosud chyběla. Záštitu nad
projektem „Svatojakubská cesta Poznaň–Zhořelec–
Praha“ převzal Landkreis Löbau-Zittau a 1. června
2006 se již konalo první setkání Kruhu přátel v klášteře St. Marienthal v Ostritz, severně od Žitavy. Náš řád
se stal prostřednictvím Severočeské delegace členem
tohoto společenství. Při opakovaných jednáních byly
schváleny stanovy a postupně se upřesňovala na historických podkladech trasa cesty. Jednání nebylo vždy
jednoduché. Vedly se spory, zda se držet přísně prav-
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děpodobné historické cesty značené kostely a kapličkami sv. Jakuba, nebo volit novou cestu obydlenějším
krajem. Na české straně se začaly projevovat ekonomické zájmy určité skupiny, která se snažila prosadit
svou trasu i za cenu sabotování celého projektu. Na
některých poradách v Žitavě to jiskřilo, ale díky taktu
a trpělivosti dalších účastníků, zejména polského koordinátora p. Emila Mendyka, se postupně stanoviska
sjednotila. Na české straně je nutné zdůraznit ohromné úsilí p. Jiřího Těšiny, který obětavě zajistil značení
cesty na české straně a projednává koordinaci s autory
jižní části na Klatovsku. Byl vypracován a vytištěn podrobný průvodce cesty ze Zhořelce do Prahy, uvádějící i historické a kulturní vazby. Konečně v pátek 16.
května letošního roku byl bohoslužbou v kostele Sv.
Jakuba v Žitavě chybějící článek Svatojakubské cesty
otevřen. Následovala krátká pouť na německo-českou hranici, kde požehnal tabuli s poutnickou mušlí
žitavský děkan P. Michael Dittrich. Se Svatojakubskou
cestou je propojená Via Sacra, spojující poutní a historická místa Euroregionu Nisa. Věříme, že se podaří
uskutečňovat základní myšlenku Svatojakubské cesty:
„Putováním se přiblížit Bohu a probouzet sounáležitost tří zemí v oblasti duchovní i kulturní “. Bude
to pak náš skromný příspěvek k návratu ke kořenům
evropské civilizace.
Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách v češtině, polštině a němčině.
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LETNÍ POUŤ NA SKALKU
Oskar Andrýsek, KLJ

P

ražská komenda řádu se 19. července 2008 účastnila
letní pouti na Skalku u Mníšku pod Brdy. Nikdy jsem
tam nebyl a tak mě zvědavost donutila jet se podívat,
co to tam ty mé spolubratry a sestry tak táhne. Nečekal jsem
nic velikého, ale dojem z této pouti mne takřka ohromil a musel
jsem o tom napsat.
Skalka je poutní místo s krásnou křížovou cestou, umístěnou
v kouzelném prostředí začínajících brdských lesů. Na vrcholku
kopce nad Mníškem se tyčí půvabný barokní kostelík, zasvěcený
svaté Máří Magdaleně a v období jejího svátku, který připadá
letos na úterý 22. 7., se tam konala pouť v sobotu před svátkem.
Nás rytířů se tam sešlo asi sedm, na louce před kostelem řady
sedadel, vpředu oltář, pro nás rezervovaná jedna řada vpředu

V objektu vzorný pořádek, veliká jídelna, tam dva vychovatelé
a asi 12 strávníků – mladých klientů, další jako obsluha. Klienty,
mladé lidi, u kterých jsem marně pátral po stigmatizaci předchozí závislosti, jsem z počátku považoval za personál jídelny.
Jídlo výborné, atmosféra příjemná a tak mi nedalo a vyprávěl
jsem několik veselých doktorských povídek, které jsem napsal
do připravované sbírky. Zájem byl velký a výměna názorů
a komunikace taková, že jsem nabídl uspořádat pro klienty komunity besedu na některá z témat odborných, nebo profesních
humorných příběhů tak, aby besedy zapadly do terapeutického
programu.
Obědem to neskončilo. Byli jsme v místech ještě nedávno přísně
střežených, kam neměl český člověk žádnou šanci se vůbec

a odhadem účast několika set poutníků. Poutní mši celebroval biskupský vikář P. Aleš Opatrný s naším příznivcem P.
Robertem Cieszkowskim a P. Josefem Andrejčákem, O. Cr.
Vzpomínám na nádherné počasí toho dne – blankyt, ozdobený putujícími bílými oblaky se siluetou kostelíka doplňoval
důstojný průběh oslavy.
Po mši sv. se poutníci rozešli po louce, navštívili jsme expozici
půvabné fotograﬁcké výstavy, která byla také velmi neobvyklá;
autorka fotograﬁí vytvářela spojením vybraných samorostů
pohádkové příšerky, že člověk musel obdivovat, co lze umělecky
poměrně jednoduchou fotograﬁckou technikou vytvořit.
Lokalita je pro náš řád zajímavá též tím, že u Mníšku na území
bývalé sovětské raketové základny je umístěna terapeutická komunita Magdalena, zabývající se léčením nemocných s drogovou závislostí. Tato komunita vykazující snad nejlepší efektivitu
odvykací léčby až u 70% klientů, se zabývá mladými postiženými. S radostí jsme se spolubratrem Beno Ge uvítali pozvání
k obědu s možností se seznámit s touto formou pomoci mladým
postiženým jedincům.
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přiblížit. Raketová sila, strážní systém, logistické zázemí jednotky, strážní a ubytovací zařízení, jak to v takových střežených
základnách bývá. Největší silo, odkud vyjížděly tahače s pojízdnými odpalovacími rampami naloženými raketami, které jsme
vídávali v televizi na Prvého máje na Rudém náměstí v Moskvě.
Dnes toto silo slouží jako divadlo s jevištěm a asi 170 diváckými
místy. Jestli má beton taky paměť, musí být trochu překvapen
rozdílem mezi minulým řevem velitelských rozkazů a půvaby
divadelních dialogů dnes.
O kus dál skupinka rohatých koz s velkým bílým kozlem, kravky
a skupinka koní. „Ty chováme na hippoterapii dětí s neurologickými problémy“. K tomu skleníky, vybavení pro pěstování
okrasných rostlin i zeleniny, ubytovna pro samostatně žijící
klienty, kteří mají již většinu léčebného programu za sebou.
Když jsme se loučili, málem jsem chtěl předstírat drogovou
závislost, abych mohl v tak půvabném prostředí bývalé raketové
základny pobývat a jsem rád, že náš řád patronuje a podporuje
tuto užitečnou a úspěšnou komunitu a těším se, až mě zavolají
na besedu s další várkou mladých postižených klientů.
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FOTO: ONDŘEJ. F. VANKE, KCLJ

P. Josef Andrejčák, O. Cr.
a biskupský vikář P. Aleš Opatrný

BŘETISLAV ŠTORM

Vilém Walter, KLJ

21. 6. 1907 – 11. 2. 1960

První herold Českého velkopřevorství
a brněnská postvýroční výstava
Břetislav Štorm – architekt – památkář – graﬁk
(21.6. 1907 Řevničov – 11.2. 1960 Praha)
Brno 16. května – 28. června 2008, Galerie Sklepení

S

té výročí narození prvního herolda obnoveného
českého velkopřevorství Řádu svatého Lazara Jeruzalémského jsme si v našem časopise loni nepřipomněli, a tak snad náhradou bylo jen letošní nejubilejní připomenutí úmrtí v prvním čísle Reunionu 2008.
A přece loňské výročí původně nemělo zůstat bez odezvy.
V Praze se připravovala souborná výstava památkářského,
architektonického, literárního, graﬁckého a heraldického
díla arch. Břetislava Štorma.
Z nedostatku ﬁnančních prostředků se
pražská výstava neuskutečnila, malou
náhradou byla podzimní menší výstava v Rakovníku (obr. na této straně).
Původně zamýšlený projekt se podařilo
uskutečnit až v letošním roce zásluhou brněnského pracoviště Národního
památkového ústavu a architektova
syna arch. Vojtěcha Storma v Galerii
Sklepení v budově Herringova paláce
na náměstí Svobody v Brně, kde svrchu
zmíněná instituce sídlí. Vernisáže se na
pozvání architektova syna zúčastnili
i zástupci Moravské komendy. Vernisáži
předcházel dopoledne odborný seminář
v Křišťálovém sále Staré radnice. Přednášející hodnotili Štormovo dílo z řady
pohledů, kde bohužel byla jeho práce
heraldická a činnost v řádu sv. Lazara
až na úplném okraji a také účast veřejnosti byla slabší. Ve
čtvrteční podvečer slavnostního zahájení výstavy (15. 5.) to
už bylo jiné.
Za velké účasti veřejnosti v několika místnostech galerie
zhlédli účastníci vernisáže dokonalý průřez životním dílem
architekta Štorma. Bylo zde zastoupeno ve všech oblastech jeho výtvarných a literárních zájmů. A průvodcem
se zasvěceným výkladem nebyl nikdo jiný než architektův
syn. Byl to skvělý přednes, ke skoro každému exponátu měl
arch. Vojtěch Storm co říci a redaktorce Českého rozhlasu,
která celý výklad natáčela pro pozdější rozhlasový pořad, už
umdlévala ruka.
Jako pamětník mohu srovnávat – viděl jsem výstavu díla Bř.
Štorma v brněnském Technickém muzeu, sídlícím tehdy
v bývalém klášteře Voršilek, v roce 1969. Útlý katalog, platící i pro předchozí výstavu v r. 1968 v Jílovém, uchovávám
dodnes. Některé exponáty jsou totožné, ale řada dalších

REUNION 4/2008

zmizela neznámo kde, většinou v soukromém a církevním
majetku. Tehdejší výstava v Technickém muzeu vynikla
velkými sály, množstvím světla – dnešní v Galerii Sklepení
tone v temnotě, z níž září osvětlené vitríny. Pohled na vystavené předměty umožňují detailní, popisky jsou srozumitelné, stručné a výstižné. A chci upozornit, že ani tehdy
nevystavoval Břetislav Štorm v Brně poprvé. Na přelomu let
1947 a 1948 se konala v brněnském Domě umění kolektivní
výstava „Náboženské umění XX. století“.
Úvod ke katalogu napsal Jan Dokulil, výstavu připravil a nainstaloval prof. arch.
Jan Sokol a svými pracemi se představilo
45 výtvarníků a umělců vesměs z okruhu
SVU Aleš. Štorm se na výstavě prezentoval 12 pracemi: mj. opatským praporcem,
21 kresbami církevních pečetí, monstrancí, několika kalichy a ornáty. Výstava
byla prodejní, a tak možná některé předměty dodnes slouží v některé farnosti,
přičemž jméno autorovo je asi dávno
zapomenuto.
Procházku výstavou můžeme začít
kresbou na plakátu k výstavě (obr. 1 na
straně 6). Na hnědém pozadí je vyobrazena kresba gotizujícího chrámku arch.
Ondřeje Niederhofera v zámeckém parku
v Krásném Dvoře, doplněná Štormovou
značkou. Kresba se poprvé objevila na
obálce „Poutníka“ – Pickovy a Zengerovy biblioﬁlie s textem Bř. Štorma, vydaná k jeho padesátinám jako soukromý
tisk v roce 1957.
Výstava je rozdělena do zhruba 5 oddílů, část exponátů je
uzavřena ve vitrínách ( jsou to mj. i lazariánské předměty
a erbovníky a pro fotografa jsou těžko přístupné), další jsou
pod skly na stolech, jiné rozvěšeny po stěnách. Nejšíře je
představeno architektonické dílo a účast na památkářských
obnovách zámeckých parků. Tuto činnost vyvíjel Bř. Štorm
až po roce 1948. Druhý nejširší oddíl je věnován knižním
úpravám a biblioﬁlii, těch bibliografové napočítali za Štormův život na tři stovky. Knihy ve Štormově úpravě vydávala
různá nakladatelství religiózního zaměření, některé jsou
zdobeny autorovými vinětkami a značkami, knih s vlastními texty a ilustracemi je méně. Hojná je exlibrisová tvorba,
eviduje se asi 100 ks exlibris, část je vystavena na výstavě,
mezi nimi i listy zhotovené pro členy řádu.
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Oddíl výstavy, který je v menšině,
je Štormova činnost pro řád sv.
Lazara. Štorm byl do řádu přijat
brzy po založení jako panoš – tehdejší hodnost určená pro nešlechtice. Jeho práce pro řád spočívala
ve výtvarné, publikační, faleristické a organizační činnosti. Na
výstavě jsou zastoupeny 4 exponáty, mající vztah k řádu. Dominuje
dřevěný oltářík sv. Lazara z roku
1950 s temperovou malbou světce,
doplněný pražskými lazarskými
reminiscencemi, stříbrný prořezávaný pečetní prsten s osmihrotým
křížem, 2 lazariánské armoriály
s pergamenovými hřbety, tištěné želatinovým tiskem, ručně
kolorované, datované k roku 1948
– jeden pro šlechtické členy, druhý
pro nešlechtice (bohužel zavřené
ve vitríně a bez možnosti bližšího
průzkumu) a některá exlibris členů řádu (obr. 2). Štormovy návrhy
lazariánských dekorací nejsou
na výstavě zastoupeny, i když je
známe odjinud. Blízko k našemu Řádu mají práce a návrhy
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1

Katalog vystavených předmětů
nebyl publikován, ale návštěvníkům výstavy je k dispozici sborník, vydaný u příležitosti výstavy,
s názvem „Břetislav Štorm – mezi
žízní budoucnosti a trýzní minulosti“ (obr. 3) v takřka biblioﬁlském provedení o 91 stránkách
na dobrém papíře, pěkně typograﬁcky upraven. Radost nám
zkazí po otevření upozornění na
errata, čítajících cca 29 položek,
což by architekt, k jehož poctě je
tisk vydáván, jistě nesl s nelibostí.
Dále je na výstavě k dispozici
xeroxem rozmnožený dvoulist
s přehledem Štormovy životní
pouti a přehledem významnějších prací. List uvádí málo
známá fotograﬁe ze Štormových
mladších let. Účastníci vernisáže
obdrželi i xeroxový otisk stati
s vyobrazením znaku brněnského
biskupa ThDr. Karla Skoupého,
vydaného asi k biskupskému svěcení v roce 1946, ale odlišným od
znaku v oﬁciální brožuře k této
příležitosti v Brně vydané.
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uskutečněné pro Josefa FloriŠtormovi ctitelé si jistě poslechli
ána ze Staré Říše, otce našeho
dva díly rozhlasového pořadu br3
nedávno zesnulého spolubratra
něnského rozhlasu vysílaného vždy
Jana Floriána, KLJ. Na výstavě jsou představeny plány domu v sobotu v 17 hod. v pořadu „Zelný rynk“ (24. 5. a 31. 5.).
z r. 1933 pro Josefa Floriána, nerealizovaná Boží muka na
A tak jediné, co mi v souvislosti se Štormovou výstavou
památku Josefa Floriána z roku 1942, nákres hrobní kaple
v Brně chybělo, byl náznak, že by se uvažovalo o znovuvytéž z roku 1942 pro hřbitov ve St. Říši. Bř. Štorm také navrhl dání některé ze Štormových biblioﬁlií, v souvislosti s naším
v roce 1952 kostnici řádu sv. Lazara, ale kde měla stát, se
řádem mám na mysli právě „Letopis rytířského řádu svatéz výstavy nedovíme.
ho Lazara Jeruzalémského“ (na výstavě nebyl zastoupen),
Celá výstava tvoří přehledný soudržný celek, podařilo
což považuji za náš velký dluh této významné osobnosti
se soustředit z různých zdrojů řadu Štormových návrhů
našeho řádu (obr. 4).
i vlastních prací, dá se říci, že od výstavy v roce 1968 v JíloZa druhého herolda našeho velkopřevorství považujeme Z. M.
vém jde o největší představení díla architekta, s výjimkou
Zengra a za třetího Adolfa Karlovského (Doklady k jejich jmenovápředmětů uměleckého řemesla pro liturgii, převažujících
ní v zahraničí asi nebudou k dispozici?). Další osoby pověřené touto
v expozici z r. 1968, který po velkou část života byl pronáfunkcí po obnovení Řádu u nás (Pavel Pokorný a Z. J. K. Čech) už
na piedestal předchozích nedosáhli, i když jejich heroldská a heralsledován nepřízní několika režimů a vážnými zdravotními
dická práce je významná, nepřehlédnutelná a dále se vyvíjí.
problémy a přece zanechal tak výrazné dílo.
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VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA V MĚŠICKÉ NEMOCNICI
Oskar Andrýsek, KLJ, Miroslav Hoza, KLJ

Paní Pannuti v rozhovoru s O. Andrýskem
Je také sídlem ČANT (České asociace pro nádorovou
terapii). Nemocnice je pod patronátem OSLJ a ČANT je
do OSLJ zapojena jako jedna z charitativních činností řádu.
ČANT je také jedním z prvých členů organizace ANT International (asociace pro
nádorovou terapii) se sídlem v Bologni.
Dcera zakladatele ANT prof. Pannutiho
a gener. sekretářka Dott.ssa Raﬀaella
Pannuti navštívila ve dnech 14.-15. 1.
2008 nemocnici v Měšicích, kde se též
setkala s představiteli ČANT. Paní Pannuti se svým manželem se seznámili se
způsobem práce s pacienty v nemocnici
a s možnostmi a principy práce ČANT.
Prodiskutovali jsme s ní řadu závažných
metodických problémů a vedle cenných
připomínek porovnali italský přístup
s naším s přihlédnutím k odlišným
možnostem a podmínkám v obou zemích.
Ukázalo se, že jednou z velmi žádaných
činností charitativního typu by bylo
vytvoření sboru dobrovolníků, kteří by
vykonávali návštěvní službu v nemocnici
u chronických pacientů a rozhovory, procházkami, kulturními pořady, hrami nebo jinými aktivitami
pomáhali zlepšit jejich psychický stav, který je rozhodu-
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jícím faktorem pro účinnou rehabilitaci a možný návrat do
domácího prostředí.
Náš výbor ČANT vytvořil návrh, aby postulanti řádu jako
jednu z dobrovolných činností po zaškolení vykonávali
návštěvní službu u pacientů, nejprve v měšické nemocnici,
kde by podle programu s pacienty
takto pracovali a pokusili se aktivovat
jejich psychiku.
Domníváme se, že tento návrh, pokud
se nám osvědčí, by byl zajímavý i pro
ostatní organizace ANT v Evropě,
kde by byl zájem o tuto aktivaci
pacientů na lůžku. Po ověření hodláme
navrhnout řádu i mezinárodně, aby
podobnou aktivitu nabídnul organizacím ANT v jejich zemi. neboť
ANT je též organizací mezinárodní.
Tentýž návrh podáme potom i centrále ANT a výše zmíněné generální sekretářce, se kterou jsme již
předběžně o této možnosti mluvili.
Předpokládáme, že by to bylo značným
obohacením charitativní činnosti řádu
na mezinárodní úrovni a přitom korespondovalo se současnými potřebami péče o tu skupinu
nemocných, která je v této době aktuální, tj. o pacienty
s pokročilým stadiem nádorových onemocnění.

FOTO: MIROSLAV HOZA, KLJ

N

emocnice následné péče v Měšicích u Prahy
je nestátní nezisková organizace, vedená
občanským sdružením CIOP (Centrum integrované onkologické péče). Je zčásti zaměřena na pomoc
nemocným s pokročilejšími stádii nádorových onemocnění.

Zleva: předseda ČANT MUDr. B. Skála, paní Pannuti s manželem, prof. MUDr. Oskar Andrýsek
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Kronika
Fotoreportáž ze svatby našeho velmistra J. K. V. prince Charlese-Philippa
d’Orléans,
Orléans, vévody z Anjou, s J. V. Dianou Álvares Pereira de Melo,
vévodkyní z Cadaval
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Kronika
Fotograﬁe: chev. Aaron Kiely, GCLJ
další fotograﬁe na vnitřních stranách obálky
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Z Velké rady
Jednání Velké rady 17. července 2008
Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP na základě předem rozeslané pozvánky a přípravy
programu. Členové Velké rady se seznámili s informacemi o dění v komendách.
Pražská komenda se poprvé sešla na svém novém působišti, faře při kostele Nejsvětější trojice. Otec Kornel
Baláž tak převzal jako kaplan komendy záštitu nad setkáními, která se budou konat takřka v místech původního kostela Sv. Lazara. Členové komendy také naplánovali pouť na Skalku, o níž je referováno na jiném místě
Reunionu.
Velká rada vzala na vědomí záměr členů Moravské komendy zúčastnit se posvěcení a předání insignií města
Hodonín.
Členové Severočeské delegace se zúčastní pouti na Mariánskou horu u Albrechtic a podle možností také svatováclavských slavností ve Staré Boleslavi.
Velká rada projednala záležitosti symboliky Severočeské delegace – do této doby neoﬁciálně používala
markvartickou lvici jako symbol patronky diecéze a delegace sv. Zdislavy z Lemberka. Velká rada souhlasí, aby
Severočeská delegace užívala toto heraldické znamení oﬁciálně jak ve znaku, tak na svém praporu.
Podstatná část jednání Velké rady byla věnována přípravě jednání Generální kapituly na Velehradě. Program
a pozvánka tvoří přílohu tohoto vydání Reunionu.
Ve sborníku Genealogické a heraldické informace 2007, vydaném Moravskou genealogickou a heraldickou
společností v Brně 2008, byl na str. 106-112 publikován rozsáhlý příspěvek cfr. Jana Županiče a chev. Ondřeje
Vanke věnovaný čtyřem velkopřevorům ČVP, řádové historii a obecné historii Českého velkopřevorství. Příspěvek byl publikován k 70. výročí ČVP pro vyšší informovanost heraldické a historické veřejnosti.
Členové VR byli informováni také o sborníku úvah chev. Břetislava Štorma Mezi žízní budoucnosti a trýzní
minulosti, vydaného Národním památkovým ústavem v Brně k příležitosti loňského stého výročí narození B.
Štorma. V některém z dalších Reunionů bude otisknut článek chev. Viléma Waltera k tématu.
Velká rada stanovila termín pro konání Řádového dne na sobotu 13. prosince 2008 – o koordinaci zajištění
programu byl požádán cfr. Michal Brich. Na tomto řádovém dni by měl být přijat také P. Michal Podzimek,
který bude v době konání investitury na Velehradě mimo republiku.
Členové Velké rady dále debatovali o tom, jak vylepšovat náš časopis Reunion. Příspěvky všech členů i nečlenů jsou vítány. Bylo také rozhodnuto o sestavení a vydání nového Adresáře členů ČVP.
Jednání Velké rady v srpnu se nebude konat. Další jednání se tedy uskuteční v pátek 19. září 2008 na Velehradě, před konáním Generální kapituly.
Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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Do vaší knihovny
Alois Sassmann
KOŘENY 2
Jednotlivé kapitoly této dlouho očekávané publikace vycházejí z dílů stejnojmenného rozhlasového seriálu Českého
rozhlasu České Budějovice o rodopise a hledání rodových

kořenů, tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po předcích a o všem dalším, co dnes tolik zajímá nejen genealogy
- amatéry. Publikace však rozhlasový pořad podstatně rozšiřuje a doplňuje o další originální a objevné texty, archivní
materiály a fotograﬁe. Osahuje mnoho konkrétních rad,
tipů a námětů pro vlastní pátrání a ušetří spoustu času všem
zájemcům o hlubší pohled do vlastních „minidějin“.
Druhý, mnohem rozsáhlejší díl, se podrobně věnuje dalším
desítkám obcí nejen v jižních Čechách, navíc zkoumá celé
skupiny obyvatel podle původu, povolání atd. Z názvů kapitol vybíráme: Nová databáze příjmení, Drnomistři, Vítkovci, O porodních asistentkách, O námezdní čeládce na vsi,
Podruzi a živnostníci …

v Jeruzalémě vlastní nemocnici, v níž se nemocní původně
o sebe starali sami. Z tohoto společenství se později vyvinul řád sv. Lazara“.

Kniha má 232 stran a stojí 369 Kč.

Jiří Kovařík
MEČ A KŘÍŽ
Rytířské bitvy a osudy l. 1066 – 1214

Bethold Waldstein - Wartenberg
ŘÁD JOHANITŮ VE STŘEDOVĚKU

Vydala Mladá fronta v roce 2005

Vydala Academia v Praze v roce 2008.
Autor na základě rozsáhlého studia pramenů, archivních
materiálů i odborné literatury líčí život řeholního společenství, které vzniklo v Jeruzalémě v roce 1099 a které společně
s templáři představovalo hlavní vojenskou sílu křesťanských
státečků ve Svaté zemi. Publikace líčí řádovou činnost
s neobyčejnou důkladností, věnuje se vojenským aktivitám
ve Svaté zemi i ve rhodských vodách, popisuje řádové hrady
i komendy, přibližuje špitální činnost i ekonomiku řádu
i kariéry jeho významných členů.
Pro členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského je toto literární dílo zajímavé tím, že se věnuje
i našemu řádu v souvislosti s existencí nemocnice pro
malomocné v Jeruzalémě, cituji: „Nebyly činěny rozdíly ani
mezi nemocnicemi s výjimkou malomocných. Věřilo se, že
svým „zavrženíhodným dechem“ mohou nakazit jiné lidi,
a že proto musejí být umístěni odděleně. Malomocní měli
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Do vaší knihovny
Meč a kříž, první svazek čtyřdílného projektu Rytířské bitvy
a osudy, je barvitým líčením válečnictví a rytířských zvyků
období raného středověku. V kapitole „Rytířské ostruhy“ je
velice zajímavě pojednáno o procesu pasování na rytíře.
Členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského publikace jistě zaujme realistickým líčením dobývání
Jeruzaléma během první křížové výpravy.

HISTORY Revue

V červencovém čísle časopisu HISTORY Revue byl na stranách 50-55 publikován obsáhlý článek na téma křížových
výprav. Na straně 54 autor o lazariánech uvádí následující,
cituji: „V neposlední řadě tu operují lazariáni, příslušníci
řádu svatého Lazara. Ti především ve Svaté zemi spravují
nemocnice pro malomocné, jak poutníky, tak rytíře z jiných
řádů. V jejich úsilí je mohutně podporuje jeruzalémský král
Balduin IV. (1161 – 1185), sám trpící malomocenstvím.“
Miroslav Pavlák
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Generální kapitula OSLJ-B

V tomto čísle REUNIONU
jsou přiloženy dokumenty
ke Generální kapitule
na Velehradě 20. září 2008
(pozvánka, program,
upřesňující informace)
a
PŘIHLÁŠKA
spolu s PLNOU MOCÍ.

Přihlášky resp. plné moci
zašlete na adresu bailliho
(uvedena v materiálech)
nejpozději
5. září 2008
REUNION 4/2008

ŘÁDOVÉ HERALDICKÉ REGULE
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia
Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara!
Velká rada Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia dne 20. června
2007 rozhodla a přijala níže uvedené „Řádové heraldické regule“:
Oddíl první
Všeobecná ustanovení
§1
Každému členovi Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského se členstvím v tomto řádu vzniká současně
podle těchto regulí ustanovených na základě starých obyčejů a tradic i právo na erb.
§2
Zřizuje se Armorial Českého velkopřevorství jako sbírka graﬁckých vyobrazení všech známých erbů všech žijících a zesnulých členů Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského v českých zemích a českých spolubratří v zahraničí
a sbírka listin s těmito erby souvisejících. Armorial se zřizuje ve třech vyhotoveních, z nichž první se ukládá do mezinárodního archivu řádu, druhé do archivu Českého velkopřevorství a třetí do určeného státního archivu.
§3
Zřizuje se úřad herolda Českého velkopřevorství, který spravuje armorial a na základě svých odborných heraldických znalostí posuzuje žádosti o konﬁrmace nebo udělení erbů. Herold vytvoří skupinu odborníků a zájemců, kteří mohou přispět
svým stanoviskem a radou. Členové této skupiny nemusí být členy řádu.
§4
Zřizuje se úřad genealoga řádu, který na základě svých odborných genealogických znalostí posuzuje původ žadatelů o konﬁrmaci erbu. Genealog vytvoří skupinu odborníků a zájemců, kteří mohou přispět svým stanoviskem a radou. Členové této
skupiny nemusí být členy řádu.
§5
Úřad herolda a genealoga Českého velkopřevorství může být sloučen a reprezentován jednou osobou.
§6
Každý erb člena řádu musí být zaregistrován v armorialu Českého velkopřevorství na základě udělovacího nebo potvrzovacího (konﬁrmačního) procesu podle těchto regulí.
Členové řádu žádají buď o udělení nebo konﬁrmaci erbu.

§7

§8
O konﬁrmaci erbu žádají členové pocházející ze šlechtických a erbových rodin, kteří erb zdědili.
§9
O udělení erbu žádají všichni ostatní členové řádu nespadající pod kritéria §8 oddílu prvního těchto regulí.

Oddíl druhý
Konﬁrmace erbu
§1
Členové řádu, kteří žádají o konﬁrmaci zděděného erbu musí jednoznačně prokázat svůj původ prostřednictvím průkazných dokladů přímého následnictví v otcovské linii.
i

§2
Průkaznými doklady dle §6 se rozumí především a například erbovní listiny, nobilitační listiny, oddací a úmrtní listy, matriční listiny, kšafty, smlouvy, náhrobky, ověřené rodokmeny, dokumenty opatřené pečetí a další listiny, které mají nepochybnou vypovídací hodnotu.
§3
Žadatelé o konﬁrmaci zděděného erbu předloží svou účast žádost v písemné podobě, kterou doprovodí všemi dostupnými
listinami prokazujícími jejich původ včetně vyobrazení rodového znaku genealogovi Českého velkopřevorství k prozkoumání.
§4
Genealog Českého velkopřevorství žádost zaregistruje, prozkoumá, případně, bude-li toho dle jeho úvahy potřeba, zadá
k tíži a na účet žadatele archivní expertízu či jinou odbornou rešerži či posudek a vypracuje o žádosti dobrozdání s jednoznačným závěrem, které předá heroldovi Českého velkopřevorství se všemi listinami přijatými od žadatele i v procesu
zkoumání žádosti vzniklými.
§5
Herold Českého velkopřevorství na základě dobrozdání genealoga Českého velkopřevorství zpracuje návrh na rozhodnutí
o konﬁrmaci s jednoznačným kladným nebo záporným odůvodněním doporučeným o správnosti a schopnosti erbu ke
konﬁrmaci, který bude předložen Velké radě k projednání.
§6
Velká rada v přítomnosti velkopřevora návrh herolda Českého velkopřevorství projedná s předloží jej na svém jednání
velkopřevorovi nebo osobě vykonávající pravomoc velkopřevora k rozhodnutí.
§7
Velkopřevor buď přímo na jednání Velké rady nebo kdykoli později o žádosti na konﬁrmaci rozhodne buď kladně jejím
udělením nebo záporně zamítnutím žádosti o konﬁrmaci.
§8
Konﬁrmační listina má podobu písemného certiﬁkátu vyhotoveného na ručním papíře s vyobrazením insignií řádu, opatřenou tlačenou (slepotiskovou) pečetí řádu a podpisy řádových hodnostářů potvrzujícími její původ.
§9
Zamítavé rozhodnutí o konﬁrmaci má podobu úředního dopisu na hlavičkovém papíře řádu a obsahuje zamítavý enunciát
a jeho stručné odůvodnění.
§10
Do zamítnutí žádosti o konﬁrmaci erbu není přípustný žádný opravný prostředek.
§11
Od postupu upraveného pod §6 a následujících tohoto řádu lze upustit zejména v průvodní části u žadatelů pocházejících
ze známých šlechtických rodů, jejichž nobilita je nepochybná a všeobecně uznávaná.
§12
O konﬁrmaci erbu mohou požádat i osoby stojící vně řádu, zejména spolupracovníci, sympatizanti a donátoři.
§13
Konﬁrmace erbu člena řádu osvědčuje mimo jiné jeho postavení justičního rytíře (rytíře po právu), jenž má právo, aby jeho
erb byl položen na zelený osmihrotý řádový kříž.

Oddíl třetí
Udělování erbu
§1
Členové řádu deﬁnovaní v §8 těchto regulí podávají žádost o udělení erbu velkopřevorovi.
ii

§2
Každý žadatel o udělení erbu je oprávněn sám formulovat návrh svého znaku, avšak konzultuje svůj návrh s heroldem
Českého velkopřevorství.
§3
Každý žadatel o udělení erbu je povinen při tvorbě znaku respektovat následující zásady:
a)
erb nesmí být totožný s jiným registrovaným erbem nebo s existujícím znakem erbovního rodu, pokud s ním
žadatel není prokazatelně v přímém příbuzenském vztahu,
b)
erb by měl být co nejjednodušší,
c)
erb nesmí být dělen či polcen více než jednou,
d)
erb nesmí být čtvrcen,
e)
štít nesmí obsahovat srdeční, čestný nebo pupeční štítek,
f)
ve štítě nesmí být umístěna dekorace řádu svatého Lazara Jeruzalémského, záslužný kříž ani medaile,
g)
užitý helm musí být kolčí s točenicí v tinkturách štítu,
h)
erb může být opatřen devizou umístěnou na pásce pod štítem,
i)
erb nesmí obsahovat honosné kusy (hodnostní koruny, štítonoše, pláště a stany) s výjimkou řádových dekorací,
které však smějí použít jen členové řádu,
j)
erby mužů a žen se neliší, i ženské erby mají helm, točenici či korunu a klenot,
k)
členové řádu v hodnosti BLJ a ekvivalentů této hodnosti u dam a duchovních zdobí svůj erb odznakem své hodnosti zavěšeným pod štítem,
l)
členové řádu v hodnosti SBLJ a ekvivalentů této hodnosti u dam a duchovních zdobí svůj erb odznakem své hodnosti zavěšeným na náhrdelní stuze obtočené paty štítu,
m)
kapitulárové v hodnostech KLJ, KCLJ a GCLJ (a ekvivalenty těchto stupňů u dam a duchovních) mají právo na
znak s vyobrazením příslušnosti k řádu, kterou se rozumí stříbrná hlava se zeleným heroldským křížem v hlavě, štítu a u
rytířů a duchovních položení štítu na řádový kříž obtočený řádovou stuhou nebo řetězem, na nichž je zavěšena příslušná
insignie,
n)
řádové dámy nepokládají svůj erb za řádový kříž, ale svou řádovou insignii zavěšují na stuhu ve tvaru mašle pod
dolní okraj štítu,
o)
magistrální rytíři zelený osmihrotý kříž lemují stříbrným lemem,
p)
znaky s dekoracemi řádu jsou spojeny výlučně s osobou rytíře řádu a nesmí být užívány jinými příslušníky jeho
rodiny, ledaže by užívali erb bez odznaků příslušnosti k řádu,
q)
donáti a nositelé některého ze stupňů záslužného kříže a záslužné medaile smějí ke svému erbu připojit příslušné
řádové dekorace,
r)
nečlenové řádu ke svým erbům v žádném případě symboly řádové příslušnosti připojovat nesmějí,
s)
duchovní užívají doplňkové církevní symboliky (klobouk příslušné barvy s příslušným počtem třapců, mitra a další symboly vlastní dignity) v souladu se zvyklostmi své církve, nepoužívají však helmů,
t)
hodnostáři řádu mohou svůj erb doplnit o další honosné kusy vážícími se k jimi zastávané řádové funkci,
u)
k erbu mohou být vedle lazariánského kříže zásadně připojovány i insignie jiných uznávaných (historických) řádů
a vysokých vyznamenání.
§4
Žádost o udělení erbu může podat i nečlen řádu, zejména z řad donátorů a sympatizantů.
§5
Žadatelé o udělení erbu předloží svou žádost v písemné podobě, kterou doprovodí návrhem erbu v graﬁcké podobě s heraldickým popisem heroldovi Českého velkopřevorství k prozkoumání.
§6
Herold Českého velkopřevorství žádost zaregistruje, prozkoumá, případně, bude-li toho dle jeho úvahy potřeba konzultuje
se žadatelem nebo jiným heraldickým expertem a vypracuje o žádosti dobrozdání s jednoznačným doporučujícím závěrem, které předá Velké radě se všemi listinami přijatými od žadatele i v procesu zkoumání žádosti vzniklými.
§7
Pokud herold z jakéhokoli důvodu na straně žadatele stojícího nemůže o žádosti a návrhu erbu vydat dobrozdání s doporučujícím závěrem, žádost žadateli vrátí s dopisem obsahujícím odůvodnění a vysvětlení důvodů. Proč návrh nelze akceptovat a s doporučením k odstranění závad.
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§8
Do rozhodnutí herolda Českého velkopřevorství o vrácení žádosti o udělení erbu není opravný prostředek přípustný.
§9
Velká rada v přítomnosti velkopřevora návrh herolda Českého velkopřevorství na udělení erbu projedná a předloží jej na
svém jednání velkopřevorovi nebo osobě vykonávající pravomoc velkopřevora k rozhodnutí.
§10
Velkopřevor buď přímo na jednání Velké rady nebo kdykoli později o žádosti na udělení erbu rozhodne na základě práva
člena být nositelem erbu zásadně vždy kladně jeho udělením, záporně zamítnutím žádosti o udělení erbu může velkopřevor rozhodnout jen tehdy, má-li návrh erbu i přes dobrozdání herolda heraldické vady, pro které jej nelze udělit.
§11
Udělovací erbovní listina má podobu písemného certiﬁkátu vyvedeného na ručním papíře s vyobrazením insignií řádu,
opatřenou (slepotiskovou) pečetí řádu a podpisy řádových hodnostářů potvrzujícími její původ.
§12
Zamítavé rozhodnutí o žádosti o udělení erbu má podobu úředního dopisu na hlavičkovém papíře řádu a obsahuje zamítavý enunciát a jeho stručné odůvodnění.
§13
Do zamítnutí žádosti o udělení erbu není přípustný žádný opravný prostředek, zamítnutí žádosti však nebrání opětovnému
podání žádosti o udělení erbu, pokud bude respektovat výtky učiněné předchozímu zamítnutému návrhu.

Oddíl čtvrtý
Závěrečná ustanovení
§1
Každý konﬁrmovaný nebo udělený erb je zaregistrován v armorialu Českého velkopřevorství na důkaz skutečnosti jeho
konﬁrmace nebo udělení.
§2
Každý držitel konﬁrmačního nebo uděleného erbu může požádat herolda Českého velkopřevorství, aby mu byl na jeho
náklad zhotoven erbovní list v podobě listiny ve formátu A4 s podpisy příslušných hodnostářů řádu.
§3
Konﬁrmovaný i udělený erb může být graﬁcky zobrazován s řádovými symboly pravidel stanovených těmito regulemi.
§4
Konﬁrmace i udělení erbu včetně negativního rozhodnutí, zhotovení erbovního listu, aktualizace erbovního listu po postoupení do vyšší řádové hodnosti a další úkony jsou zpoplatněny taxami, jejichž výši aktuálně určuje Velká rada. Nezapravení taxy předem je na závadu vyřízení jakékoli žádosti. Taxa může být velkopřevorem v odůvodněných případech z důvodů cti nebo z důvodů sociálních zcela nebo částečně prominuta.
§5
Konﬁrmovaný nebo udělený erb může být právně chráněn k zaručení výhradního nároku jeho uživatele a nositele.

Dáno v Praze v den svátku Nanebevzetí Panny Marie roku 2008.
Petr Řehoř, KLJ v. r.
kancléř

Ondřej Vanke, KCLJ v. r.
bailli

Jan Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ v. r.
velkopřevor
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Fotoreportáž ze svatby našeho velmistra
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