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České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu
svatého Lazara Jeruzalémského
sdružení křesťanů dle CIC

Military and Hospitaller Order of Saintt Lazarus of Jerusalem,
Grand Priory of Bohemia
Association of Christians according to Canonical Law

Ú vo d n í slovo

J

ako každoročně předkládáme našim členům, přátelům, příznivcům a všem, které to
zajímá, výroční zprávu Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Chceme tím nejen splnit povinnost a závazek sdělovat výsledky
hospodářské činnosti, ale zároveň je naším záměrem prezentovat naši činnost a zaměření.
Řád je jako katolická instituce povinen zachovávat především sám sebe – účastí na každodenním životě Církve, udržováním a utužováním společenství věřících, svým rozvojem,
prací se zájemci a novými členy i propagací. Současnost Řádu je mostem mezi mnohasetletou minulostí a budoucností a my jsme chodci na tomto mostě…
Jako aktivní křesťané nejsme a nemůžeme být lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc a tam, kde máme síly a prostředky, tam se snažíme pomáhat. Uvědomujeme si, že
není v našich silách pokrýt vše, nakonec to ani od nás nikdo neočekává. Věnujeme se proto
dlouhodobé pomoci v několika základních projektech a v praxi pociťujeme to, že naše
péče, čas, námaha i prostředky, které věnujeme na podporu charitativních projektů, nás
také osobně obohacují a posunují vpřed.
Byli bychom rádi, kdyby tato výroční zpráva byla také výzvou pro čtenáře k tomu, aby se
k našim snahám připojili…

PROFIL

V

ojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, od 12. století zavázaným k vyvíjení dobročinných, humanitárních a duchovních aktivit po celém světě. Všichni členové jsou povinováni pomocí svým bližním,
potřebným, nemocným a vyděděncům. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je reprezentován padesátým velmistrem J. E. Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz, zvoleným 20. listopadu 2010 a instalovaným v katedrále v Orléans, a pracuje pod
patronací Královského domu Francie.
České velkopřevorství působí v České republice od r. 1937, kdy je z pověření tehdejšího
velmistra založil Karel kníže Schwarzenberg. Druhým velkopřevorem byl v letech 1986 až
2004 Radslav hrabě Kinský, třetím velkopřevorem Václav hrabě Bořek-Dohalský. Od roku
2004 je jediným reprezentantem řádu v České republice české velkopřevorství pod vedením čtvrtého velkopřevora J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz.
České velkopřevorství požívá jako církevní právnická osoba statusu soukromého sdružení křesťanů dle Kodexu kanonického práva (kánon 322). Je součástí římskokatolické církve
registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb. Jeho zřizovatelem je Česká
biskupská konference. Z hlediska občanského práva je mezinárodní nevládní organizací.
V roce 2015 mělo české velkopřevorství celkem 75 členů a 5 společníků (CompLJ). Kromě
českých komend české velkopřevorství dočasně spravuje komendu polskou a slovenskou.
Je konzultantem Ekonomické a sociální komise OSN (ECOSOC) a na základě společného
memoranda spolupracuje s Armádou ČR v humanitární oblasti.

ECOSOC
United Nations
Petr J. Řehoř, kancléř

Ondřej F. Vanke, bailli

Armáda

České republiky
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor ČVP a 50. velmistr Řádu
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u d á los t i 2 015
21. 4.
audience u Karla I.

7. 1.
Zahájení řádového
roku – mše
k poctě sv. Basila.

DUBEN
V časopise REUNION vychází titulní článek k poctě biskupovi Františku
Lobkowiczovi, O. Praem., duchovnímu převorovi Českého velkopřevorství,
Únor
Jour fixe Pražské komendy spojený
s návštěvou výstavy
Benediktini v srdci
Evropy. Odborný
výklad podali spolubratři Jan Royt a Jiří
Kuthan.

19. 5. Svatojánské Navalis
ČERVEN
REUNION č. 3/2015 otiskuje informační článek o společném projektu
kliniky adiktologie 1. LF UK a Řádu „Apolinář“. Projekt je zaměřen na
bezplatné právní poradenství pro lůžkové i ambulantní pacienty.
ČERVENEC
V rámci podpory DPN Opařany zorganizovalo ČVP „Odpoledne s loutkami“ paní Šárky Váchové, autorky Večerníčku Chaloupka na vršku.

ÚNOR
V časopise REUNION začíná ve zvláštní příloze vycházet pracovní verze Armoriálu Českého velkopřevorství jako příprava na knižní vydání
Armoriálu. Znaky kreslí a popisuje chev. Zdirad J. K. Čech, herold ČVP.

12.–15. 3. Postní rekolekce v Hejnicích. Řádovou mši celebroval Mons.
Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze.
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30. 8.
Kaple sv. Lazara,
Nová Bystrica. Návštěva velmistra
Jana hr. Dobrzenského a kardinála
Dominika Duky OP,
generálního kaplana Řádu
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lazariánská pomoc
Těžiště práce Lazariánské pomoci – receptorie se v roce 2015
přeneslo na 2 oblasti:
1.Projekt Apolinář – Praha VFN

11.–13. 9. Kapitula Teplá

19. 10.
Péčí Řádu vychází knižní vydání básnické skladby Jiřího Suchánka
Katedrála (viz str. 12 výroční zprávy).

ŘÍJEN
Je zahájen nový projekt Řádu „Podpora centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání III. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Motol“. Podpora je
realizována prostřednictvím Dárcovských SMS.
19. 11.
Konference „Mikrofinancování v ČR“, do které se řád zapojil a kde
přednesl příspěvek bailli Ondřej Vanke o činnosti Řádu na tomto poli,

10. 12.
Bazárek
v DPN Opařany
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V lednu 2015 byl na základě Smlouvy o spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí
v Praze, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy zahájen projekt „Apolinář“ – společný
projekt kliniky adiktologie a Řádu směřující k zavedení bezplatného právního poradenství pro ambulantní a lůžkové pacienty.V rámci projektu je na klinice adiktologie zřízena
od března pravidelná „Poradna sv. Apolináře“ pro bezplatné právní poradenství, speciálně
zaměřené na potřeby pacientů adiktologie.
Náplní Poradny sv. Apolináře jsou osobní pohovory s pacienty lůžkové a ambulantní léčby
o jejich právní, sociálně-majetkové a rodinné situaci, popř. o jejich dluhové zátěži a kázni.
Právní pomoc a odborná podpora rodinám pacientů a osobám blízkým se zvláštním důrazem na zájmy nezletilých dětí. Konzultace a návrhy řešení právních záležitostí a konfliktních situací včetně soudních a správních řízení. Pomoc při podávání a vyřizování žádostí
a jiných záležitostí na úřadech a soudech včetně orgánů trestního řízení. Podpora při soudním a mimosoudním řešení sporů v trestních, civilních, rodinných a správních řízeních.
Poradna sv. Apolináře je otevřena každý čtvrtek odpoledne a každý pátek dopoledne.
Projekt „Apolinář“ a myšlenka právní poradny se od samotného počátku těší jak vstřícné
podpoře ze strany vedení a zdravotnického personálu kliniky, tak zájmu samotných pacientů, jimž jsou služby právního poradenství určeny.
2.Jednotka LP – Jižní Čechy
Činnost Jednotky je plodná v mnoha oblastech. Dva členové jednotky se na počátku roku
2015 stali dobrovolnými dárci krve.
Na jaře byla navázána spolupráce se strakonickými skauty v čele s br. Trávníčkem, kteří
již delší dobu spolupracují s Řádem. Nejprve byla uskutečněna společná akce v Domově
pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Oseku u Strakonic. Tato spolupráce pokračuje od podzimu 2015 nosným projektem Jihočeské jednotky, a to dobrovolnickou činností
v DOZP Osek. Každý měsíc členové jednotky v počtu 3–6 členů dojíždějí za klienty Domova
a organizují pro ně volnočasové aktivity. Jedná se především o sportovní hry, tance a zpívání, výtvarné práce, výlety a procházky.
V létě byla navázána spolupráce se skupinou křesťanské mládeže v Písku pod vedením
kazatele CČsH br. Vojtěcha Pekárika.
Na žádost Domácího hospice Athelas v Písku bylo tomuto zařízení prostřednictvím Jihočeské jednotky LP zapůjčeno polohovací lůžko pro potřeby jejich klientů. Finanční prostředky pronájmu ve výši 3.000 Kč byly darem členů Jihočeské jednotky.
V předvánočním čase se členové zapojili do dobročinného bazárku, který v DPN Opařany
organizuje csr. Malinská. Přispěli dětským oblečením a hračkami.
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Kom u n i k a c e A P R O P A G ACE

H

lavním komunikačním prostředkem interním i směrovaným k širší obci zájemců
je i nadále časopis Reunion, který v roce 2015 vyšel pravidelně šestkrát. Časopis
vycházel v roce 2015 v průměrném nákladu 130 výtisků na číslo a dále byl jako
v minulých letech zasílán vpočtu 350 exemplářů i elektronicky.
S veřejností i členy komunikujeme též pomocí webových stránek, kde uveřejňujeme důležité dokumenty, jako jsou sdělení a nařízení jak vedení Českého velkopřevorství, tak řádového vedení mezinárodního a aktuality, které by vzhledem k dvouměsíční periodicitě
časopisu Reunion ztratily na informační hodnotě. Na webových stránkách je Reunion též ke
stažení ve formátu pdf. Slovenská komenda samostatně spravuje svůj web.
Další informace o činnosti Řádu – zejména o pomoci potřebným – jsou šířeny prostřednictvím webových stránek Lazariánské pomoci v ČR i na Slovensku. Polská komenda provozuje také své samostatné webové stránky v polštině.
Uzavřená skupina na Facebooku sdružuje členy a příznivce, využívající toto médium.

www.oslj.cz

Článek o rytířských řádech v týdeníku Nové Květy v čísle 7/2015. Vyšlo 12. 2. 2015.

A
Koncem roku 2015 vyšla s podporou řádu kniha Mgr. Martiny Řehořové Ph.D.
Když se řekne Opařany, zpracovávající historii opařanské dětské psychiatrie
od počátků do současnosti.
OSLJ – Řád svatého Lazara – členové, přátelé a příznivci
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V Českém rozhlase na stanici ČRo Plus vystoupil kancléř ČVP Petr J. Řehoř s informacemi
o řádu v cyklu Hovory: www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101031
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OSLJ–B, n.g.o. V ROCE 2015
Rozvaha OSLJ-B 31. 12. 2015
Aktiva
Pokladna
Banka běžný účet
Banka darovací účet (DMS Opařany)
EUR účet
Zaplacené zálohy (Kniha ceremonií)
Pohledávky OCASSIO (půjčka projekt mikrofinancování)
Náklady příštích období (domény)
CELKEM

2,00
326 103,38
439,06
38 422,25
5 000,00
6 600,00
1 159,00
377 745,69

Pasiva
Vlastní jmění
Zisk 2015
Závazky

241 452,97
51 002,22
2 644,80

Časové rozlišení (členské příspěvky zaplacené předem)

CELKEM

82 645,70

377 725,69

Výsledovka 2015
Náklady
Dary poskytnuté
Nákup řádových předmětů
Časopis Reunion
Generální kapitula ČVP + Řádový den
Ostatní:
Údržba webu: domény, hosting
Poplatky do mezinárodní pokladny 2015

Poštovné a další náklady: bankovní poplatky, služby, překlady,
ekonomické služby
SOUČET
Zisk 2015
CELKEM
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Výnosy
140 477,00
429 985,69
66 561,00
163 222,00

2 606,00
285 117,00

57 193,02
1 145 161,60
51 002,22
1 196 163,93

Tržby z prodeje řádových předmětů
Úroky z banky
Poplatky za kapitulu + příspěvky Řádový den
Přijaté dary
Členské příspěvky a poplatky za povýšení

86 621,05
163,32
187 846,98
267 504
570 853,35

DMS Lazarus
Ostatní výnosy
Dědictví po p. Pouzarovi

4 417,50
2 952,50
75 805,23

SOUČET

1 196 163,93

CELKEM

1 196 163,93
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historická skupina

N

ěkteří členové řádu svou řádovou činnost naplňují prací pro tzv. Historickou skupinu. Zpracováváme nejen novodobou historii českého velkopřevorství, ale též
politické procesy proti členům řádu za minulého komunistického režimu, bádáme
v archivech a zpracováváme genealogické a heraldické poznatky. Výsledkem by měly být
publikace o svatolazarských památkách na území České republiky, též Armoriál a nově
zpracovaný pohled na naši zejména novověkou historii, včetně publikace o procesech totalitního režimu či kniha o řádových ceremoniích a zvyklostech. Našim dalším cílem je
publikovat dílo Břetislava Štorma či Jiřího Suchánka, jehož jednu báseň se nám díky nálezu
dr. M. Řehořové ve spisu StB podařilo v roce 2015 vydat jako první.

KATEDRÁLA - báseň s pohnutým osudem
Dovolujeme si představit vám knihu, která
zaujme nejen svou literární hodnotou, ale
také příběhem, jenž ji provázel, než mohla
poprvé spatřit světlo světa.
Kniha nese název Katedrála. Její textový obsah tvoří jediná stejnojmenná báseň. Autor, Jiří Suchánek, ji napsal přibližně
v padesátých letech jako reakci na internaci
pražského arcibiskupa Josefa Berana. Hluboce duchovní a zároveň vlastenecký obsah
básně, vztažený k symbolu české víry, Svatovítské katedrále na Pražském hradě, zřetelně zrcadlí zoufalství a beznaděj české křesťanské veřejnosti v době stupňujícího se politického útlaku po komunistickém převratu
v únoru 1948.
Bolestná zem se sklání nad sňatými těly na klíně
a za ni proste, Václave a Vojtěše se svatým Vítem,
vy věční prosebníci, stůjte při nás v této hodině
a byli-li jste mečem plamenným, teď buďte naším štítem...
Dr. Jiří Suchánek nebyl básníkem z povolání. Pracoval jako vysoký bankovní úředník až do
doby, kdy jej pro četné „kádrové poskvrny“ nový totalitní režim degradoval do bezvýznamné pracovní pozice. Mezi Suchánkovy politické nedostatky v padesátých letech patřila jistě
i jeho manželství se šlechtičnou, Zdenou Thun-Hohensteinovou, především však pozice
náměstného převora, kterou zastával v Řádu sv. Lazara – v této funkci zastoupil Karla VI.
Schwarzenberga po jeho odchodu do emigrace v roce 1948.
Obdobně jako jiné rytířské řády vybudované na křesťanském základě, také lazariáni se
během padesátých let stali trnem v oku materialistického politického režimu. Situace vygradovala roku 1959, kdy byli členové řádu v čele s Jiřím Suchánkem ve dvou vlnách pozatýkáni, obviněni z velezrádné činnosti a odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody.
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Katedrála nebyla jediným autorovým dílem. V době, kdy Jiří Suchánek tuto rozsáhlou
báseň psal, byl již držitelem ocenění pražského magistrátu za nejlepší báseň o Praze. Psal
a příležitostně publikoval v tisku i další poetické práce, jeho dílo však nebylo dosud shromážděno a souborně publikováno. .
V průběhu roku 2014 začal Řád sv. Lazara pracovat na zmapování politických procesů, vedených v padesátých letech proti někdejším spolubratřím. V archivních materiálech,
které se podařilo k tomuto tématu získat, byla - zcela nečekaně - báseň objevena. Vyšetřovatel ji založil do osobního spisu Jiřího Suchánka jako důkazní materiál jeho podvratné
činnosti proti státu.
Paradoxně díky pečlivosti komunistického vyšetřovatele máme tedy nyní jedinečnou
možnost přečíst si skvělé dílo neznámého básníka, které bylo stvořeno v době pro křesťanství velmi těžké.
Knižní vydání, které připravil a finančně podpořil řád, opatřil ilustracemi renomovaný
grafik a heraldik Zdirad Čech. Dílo bylo vydáno jako bibliofilie v ruční vazbě v počtu 200
číslovaných výtisků.
Mgr. Martina Řehořová Ph.D.

ČTENÍ V OPAŘANECH
České velkopřevorství realizovalo v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech pravidelně jednou měsíčně „Čtení v Opařanech“, kde známí herci a jiní umělci čtou opařanským
dětem z vhodné literatury. Čtení v Opařanech je samostatným projektem řádu v širším
rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Projekt pokračuje i v roce 2016.

Projektu se v roce 2015 zúčastnili:
Jan POTMĚŠIL
David VÁVRA
Jan ČENSKÝ
Zdeněk PODHŮRSKÝ
Anna POLÍVKOVÁ
Vladislav BENEŠ
Jana STRYKOVÁ
Zleva: koordinátorka projektu za řád svatého
Lazara Mgr. Kamila Malinská, herečka Anna
Polívková a ředitelka a primářka nemocnice
Opařany MUDr. Iva Hodková
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Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského– Bohemia, n. g. o.
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia, n. g. o.

Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is a catholic order of chivalry
obliged from as far as 12th century to develop charity, humanitarian and spiritual activities worldwide. The order is represented by its 50th Grand Master, Jan Count Dobrzenský
z Dobrzenicz, and is enjoying the temporal protection of the Royal House of France. Grand
Priory of Bohemia, founded in 1937 by Karel Prince Schwarzenberg is now, as a church
law entity, enjoying status of private christian association according to Canon 322 cic and
according to the rules of civil law it is registered as an international non-governmental organization. The Order is also a consulting body to ecosoc. In 2015 there were 75 members
of Grand Priory of Bohemia with 5 companion members (CompLJ).

Adresa sídla / Seat address
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
IČ: 75101068
č. reg. MV ČR: VS-9323/SDR/1–2005
DIČ: CZ75101068
č. ú. / bank account No.: 213613900/0300
Kancléřství - korespondenční adresa / Correspondence
OSLJ-B, n. g. o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
Czech Republic
www.oslj.cz
České velkopřevorství je ve smyslu kanonického práva soukromým sdružením křesťanů,
schváleným Českou biskupskou konferencí / Grand Priory of Bohemia is, according to Canonical Law, a Private Association of Christians, approved by Czech Bishops Conference.
Statutární orgány a struktura vedení / Statutory officials:
velkopřevor / Grand Prior: J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
bailli / Bailiff: J. E. Ondřej F. Vanke, zastávající funkci velitele velkopřevorství/acting head
of Jurisdiction, cvp.rslj@seznam.cz
kancléř / Chancellor: chev. Petr J. Řehoř, pjrehor@gmail.com
Vedení Českého velkopřevorství / Further leading officials:
duchovní převor / Spiritual Prior: J. E. František Lobkowicz O. Praem., biskup ostravskoopavský/ Bishop of Ostrava-Opava
špitálník / Hospitaller: chev. MUDr. Michal Zahálka
sekretář a advokát / Secretary and Solicitor: chev. Zdeněk Kučera
České velkopřevorství působí v šesti regionech: Pražskou a středočeskou komendu vede
chev. Stanislav Přibyl, Severočeskou delegaci chev. Antonín Schauer. Moravskou komendu
vede chev. Zdeněk Kučera. Sekretářem Západočeské delegace je cfr. Arnošt Linzmaier a
Jihočeské delegace cfr. Jan Adámek. Komendu Slovensko vede chev. Radovan Ocsovay, Komendu Polonia vede chev. Jan Szmyd. Tyto zahraniční komendy jsou pod dočasnou správou čvp a jsou zárodkem budoucích nezávislých národních jurisdikcí.

PAGES 4–5 summarize important vevents in the life of Grand Priory in 2015. the most important being: starting a new project of legal advisory service for patients of addictology
clinic of 1st Medical faculty of Charles University in Prague; finishing the building of St.
Lazarus chapel in Nová Bystrica (Slovakia) with the participation of Chaplain General of
the Order, Cardinal Dominik Duka OP, archbishop of Prague; Chapter General of the Grand
Priory in cloister Teplá in September.
PAGES 8–9: Main communication medium of the Grand Priory is still the bimonthly
“REUNION” with circulation of 130 paper and approx. 350 electronic copies. Internet pages
www.oslj.cz are regularly updated and closed group of members, friends and sympathisants
uses Facebook. Last year there were two further media events: an extensive article about
the Order in family weekly “Květy” and the Chancellor had an interview in Czech Radio.
PAGES 10–11: Finance. The year 2015 ended with positive number 51,000 CZK.
PAGES 12–13: the Grand Priory published a poem of Jiří Suchánek “Cathedral” being the
apotheosis of Prague cathedral of St. Vitus, St. Wenceslas and St. Adalbert, written in Communist fifties of past century, recently discovered in his files in former State Security Police archives. It was the first achievment of newly formed Historical Research Group within
the Grand Priory.
The reading in Children Mental Hospital in Opařany (South Bohemia) was another new
project started by the Grand Priory. Famous actors and other artists read short stories from
appropriate literature to the audience of patients.

Grand Priory of Bohemia operates in six regions: Commandery Prague and Central Bohemia is led by chev. Stanislav Přibyl, North Bohemian Delegation is led by chev. Antonín
Schauer. Leadership of Commandery Moravia was assigned to chev. Zdeněk Kučera. Commandery Slovakia is led by chev. Radovan Ocsovay, Commandery Polonia is led by chev.
Jan Szmyd. The last two commanderies mentioned are administered by Grand Priory of
Bohemia until they reach membership quora enabling them to become fully independent
national jurisdictions.
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