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Pravda Páně vítězí
„Třicet let jsem žil ve světě, byl jsem v námořní pěchotě. Studoval jsem na U. S. 
Navy Academy, mám titul inženýra. Ale když jsem přišel sem, uvědomil jsem si, 
že toto je opravdové vzdělání. Tady se neučí jak něco dělat, ale proč věci jsou tak, 
jak jsou. Cítil jsem se, jako bych se nic doopravdy nenaučil, dokud jsem nepřišel 
sem. Učím se Pravdu.”

To jsou, bratři a sestry, slova jistého seminaristy, který se jako voják setkal  
s Božím povoláním ke kněžské službě a během studia v kněžském semináři pro-
nikal do hloubky a krásy katolické teologie a liturgie, která vychází z pravdy  
a vede k pravdě.

Domnívám se, že něco podobného prožili všichni, kdo se účastnili Generál-
ní kapituly a mše svaté s investiturou v Písku. Náš Pán jako by promlouval 
ke každému z přítomných: „Bratře, sestro, nejsi zde ani náhodou, ani nějakým 
nedopatřením či Božím dopuštěním. Jsi zde proto, že jsem tě sem povolal a chci, 
abys byl nyní zde na tomto místě. Tvé členství v řádu není jen nějaké hobby na-
víc, koníček či záliba. Je to staletími osvědčený způsob jak žít, opatrovat, chránit  
a předávat poklad katolické víry z pokolení na pokolení, který vyžaduje i odva-
hu jít se svou kůží na trh. Vybral jsem si právě vás, protože jste ochotni násle-
dovat mě pod znamením kříže až na kříž. Někteří světci sami pěstovali vinnou 
révu a pšenici, aby z nich připravovali víno a hostie ke mši svaté, ke slavení 
mé kalvárské oběti. Vy jdete ještě dál. Protože pro mě obětujete i svůj čas, své 
síly, schopnosti a pokud by na to přišlo, i svůj život. Potřebuji vás, abyste dávali 
naději těm, kteří už veškerou naději ztratili. Těm, kteří se nemohou spolehnout 
na svá tučná konta, na protekci mocných a vlivných, aby jim to či ono obstara-
li, kteří se nemohou spolehnout ani na pomoc svých pokrevně nejbližších. Posí-
lám i vás jako ovce mezi vlky. Setrvejte v pravdě mé, setrvejte v pravdě Kristově  
a uvidíte, že pravda Páně zvítězí.”

R. D. Rudolf M. Hušek, SChLJ 
administrátor v Blatné

aktuálně

J. E. velmistr rozhodl o vytvoření 
nové funkce kaplana řádové vlády. 
Do této role byl určen R. D. Simon 
Henry, ECLJ, GOMLJ, národní kap-
lan britského velkopřevorství. Roz-
hodnutí bylo oznámeno Notifikací 
č. 030817.

Role otce Simona v řádové vlá-
dě bude zaměřena zejména na du-
chovní růst řádu a jeho členů a na 

Simon Henry kaplanem řádové vlády
takovou spolupráci s kaplany a du-
chovními všech jurisdikcí, aby byl 
zajišťován jednotný přístup k cha-
rismatům řádu. Jeho doplňkovou 
rolí pak bude koordinace činností 
sekretariátu, zejména posuzování 
všech žádostí o přijetí, povýšení či 
transfer z hlediska duchovního,  
a zajištění výroby diplomů.

P. Simon je farářem kostela sv. 
Kateřiny ve Farlingtonu (Leyland, 
Lancashire). Narodil se roku 1964, 
studoval teologii na Durhamské 
universitě a na Heythrop College 
Londýnské university. Je zastáncem 
bohoslužeb v tradičním ritu v latin-
ském jazyce. 

České velkopřevorství  gratuluje 
otci Simonovi k jeho nové úloze v me-
zinárodní řádové administrativě.

Ondřej Vanke, GCLJ-J, bailli ČVP 
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slovo bailliho z velké rady

tisková oprava

3

Milé spolusestry a milí spolubratři,
tento článek rád uvedu prosbou J. E. velmistra o poděkování pořada-
telům našeho píseckého setkání. Vzkázal všem čtenářům Reunionu: 
„Přednedávnem jsme zakončili naši Generální kapitulu, která se ko-
nala v Písku. Je to prastaré město s velkou tradicí a organizátoři nám 
umožnili tuto tradici hluboce vnímat. Vigilie v kostele sv. Václava, per-
fektně připravené jednání v prostorách muzea i slavná mše, při níž byli 
přijati noví a povýšeni naši členové, to vše bylo připraveno s velkou péčí 
a láskou. Jsem hrdý na to, že naše jihočeská delegace může být reprezen-
tována tak spolehlivými lidmi. Velký dík tudíž patří Janu Adámkovi, 
Janu Zelenkovi a Janu Neumanovi i všem dalším, kteří se na přípravě 
podíleli.“ 

To vše je výstižné a pravdivé, přípravě kapituly byla věnována velká 
pozornost a důležité byly zejména výstupy z jednání v plénu i z diskusí 
v pracovních skupinách. Pro další období to znamená větší důraz na 
práci jednotlivých komend a jejich územní a personální rozšiřování, 
více navázané na diecézní struktury. Bez odhodlaného duchovního to 
v žádné komendě možné nebude, stejně tak jako bez pevného „nárož-
ního kamene“ – křesťanství a častého setkávání našich členů v kostele.  
O naplňování charitativního poslání řádu se není třeba obávat – vždyť 
tam, kde se scházejí aktivní katolíci, je úvaha o pomoci potřebným a její 
realizace samozřejmou součástí života.

Avšak řád není „majetkem“ jeho představených, je to sdílená hod-
nota všech, kteří jsou jeho členy v jakékoliv řádové hodnosti. Není pro-
to rozumné pouze stát opodál a zpovzdálí sledovat, co se v řádu děje. 
Potřebujeme všechny naše členy, máme otevřené dveře i náruč všem, 
tedy i členům z jiných organizací užívajících symboliku zeleného kříže, 
protože vytváření a upevňování katolického společenství naplňuje ak-
tuální požadavky po sjednocování věřících. S těmito myšlenkami jsem 
předstupoval před ostatní členy velkopřevorství a uvědomoval si, jak 
smutné je to, že se mnozí členové jednání nezúčastnili, ať již z důvo-
du dlouhé cesty, možná věku, nebo z pohodlnosti či faktického nezá-
jmu vyplývajícího z jejich pasivního členství. Možná je to i chyba nás 
ostatních, že jsme dosud nevytvořili to správné motivující prostředí  
k setkávání, možná je to rezerva těch, kteří se nezúčastnili, protože ne-
naplňujeme jejich představy. Ať je to jakkoliv, budiž nám to připomín-
kou pro stálé vylepšování atmosféry ve velkopřevorství…

Těším se společně s vámi všemi, že nadcházející roky budou ve zna-
mení růstu nejen kvantitativního, ale zejména kvalitativního. První 
signály budeme snad moci pozorovat již na příští Generální kapitule.

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J
bailli ČVP

Velká rada dne 6. září 2017

JJ VR probrala zejména organizační záležitosti 
Generální kapituly.  

JJ VR poděkovala špitálníkovi chev. Zahálkovi za 
zpracování nových internetových stránek Lazariánské 
pomoci, zveřejněných na adrese www.lazarianska-
pomoc.eu.

JJ Dalším bodem jednání bylo seznámení VR 
s postupem jednání o užívání kostela sv. Kajetána.

Výsledky jednání Generální kapituly, konané 
dne 16. září 2017 v Písku

JJ Generální kapitula hlasovala silou 35 hlasů 
oprávněných kapitulárů.

JJ Hlasování č. 2017/1 – GK schválila skrutátory 
jednání cfr.  Arnošta Linzmaiera a cfr. Jana Adámka.

JJ Hlasování č. 2017/2 – GK schválila ověřovatele 
zápisu chev. Roberta Šímu, KLJ a chev. Antonína 
Schauera, KCLJ.

JJ Hlasování č. 2017/3 – GK a) schvaluje Výroční 
zprávu ČVP 2016 včetně zprávy o hospodaření, b) 
ukládá Velké radě zpracovat obdobným způsobem 
Výroční zprávu za rok 2017, publikovat ji v 1. pol. r. 
2018 a předložit Generální kapitule 2018 ke schválení.

JJ Hlasování č. 2017/4 – GK schálila zvýšení ročního 
členského příspěvku od roku 2018 na 6 500 Kč. Členský 
příspěvek je splatný do 31. ledna 2018.

JJ Hlasování č. 2017/5 – GK pověřila VR dalším 
jednáním o užívání kostela sv. Kajetána a před 
závazným rozhodnutím si vyhradila hlasování 
kapitulárů o této záležitosti „per rollam“.

JJ Generální kapitula ČVP v roce 2018 se bude 
konat dne 22. 9. 2018 (21.–23. 9.). Toto oznámení  
o svolání Generální kapituly pro rok 2018 je veřejným 
oznámením termínu Generální kapituly v souladu 
se stanovami ČVP. Místo a podrobnosti budou včas 
zveřejněny.

Velká rada dne 4. října 2017

JJ Přítomní vzpomněli v úvodní modlitbě na nemocné 
– chev. Antonína Schauera, chev. Kamila Kalinu a otce 
biskupa Františka Lobkowicze.  

JJ Jednání se zabývalo zhodnocením Generální 
kapituly konané v Písku. Po stránce technického 

zabezpečení bylo vše připraveno s velkou pečlivostí. 
Velká rada proto srdečně děkuje trojici Janů, kteří se 
přípravě věnovali – Janu Adámkovi, Janu Zelenkovi 
a Janu Neumanovi. Poděkování patří také všem, kteří 
se na přípravě kapituly jakýmkoliv způsobem podíleli 
a zejména chev. Petr Řehoř jako kancléř odvedl mnoho 
práce. Dobrým nápadem s uspokojivými výstupy bylo 
též zorganizování jednání v pracovních skupinách ke 
třem tématům – komendy, špitální činnost a duchovní 
záležitosti.

JJ Na základě různých podnětů a signálů od členů, 
ref lektovaných velkopřevorem a baillim, vystoupil 
bailli s úvahou o nutnosti odpovídajícího chování 
představených v řádu a samozřejmě i vyžadování 
obdobného jednání od členů. Je to zejména závazně 
stanoveno a zároveň dobrovolně přijato každým 
členem v řeholi sv. Augustina, která je pro náš řád 
výchozím dokumentem. Bylo zdůrazněno, že čtení 
regule je jednou z definovaných členských povinností 
a je vhodné zejména před konáním kapituly. Členství 
v řádu je pro všechny závazkem k těmto hodnotám 
a práce členů Velké rady je přednostně službou všem 
ostatním. I při vymáhání stanovených úkolů by měli 
členové Velké rady vždy vystupovat s laskavostí, 
stejně tak jako ostatní členové by měli minimálně 
dodržovat vyřčené pokyny. Je možné připustit, že 
někdy členové Velké rady reagují prudčeji, než by 
bylo žádoucí, zejména pokud se jedná o opakující se 
jev, a věříme, že to není vyvoláno osobní antipatií. 
I v takových případech mají představení kárat 
nespořádané, dodávat odvahu malomyslným, ujímat 
se slabých a být trpěliví vůči všem (1 Sol 5,14). V případě 
pocitu nespravedlnosti je vhodné se ozvat a vyřešit 
toto nedorozumění s druhou stranou přímo, v souladu 
s kapitolami č. VII a VIII naší řehole a s inspirací dle 
Mt 18, 15-17, protože odkládaná či eskalovaná řešení 
pouze zhoršují situaci. Snaha o porozumění a dobré 
vztahy ať jsou základními hodnotami v naší řádové 
mezilidské komunikaci.

JJ Jednání Velké rady se zaměřilo na situaci 
v komendách, přičemž bylo konstatováno, že největší 
péči je v nadcházejícím období nutno věnovat rozvoji 
moravské komendy z hlediska jejího posílení a reálné 
samostatné činnosti a rozvoji pražské komendy, 
spočívajícím v jejím efektivním řízení.  

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J,
bailli ČVP

Během prázdninových měsíců se jednání Velké rady nekonala. Zprávy z poprázdninových jedná-
ní jsou v tomto vydání doplněny stručným přehledem rozhodnutí Generální kapituly.

V minulém čísle jsme v popisku k fotografii na str. 2 omylem uvedli, že autorkou obrazu, před kte-
rým sedí paní Karla Floriánová, je Magdalena Křenková. Ve skutečnosti obraz „Jeruzalém“ namalo-
vala právě paní Karla Floriánová, které se tímto za chybu omlouváme.                                                               —red
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V
 pátečním podvečeru byla po příjezdu části 
členů řádu konána vigilie, kde nově přijímaní 
členové skládali sliby a zároveň zde byli přijati 
dva noví kandidáti do postulátu. Samotná 

vigilie se konala v kostele sv. Václava, vzdáleného asi 
půldruhého kilometru od farního kostela Narození 
Panny Marie, kde se dalšího dne konala slavná mše 
svatá s investiturou. Celý program vigilie byl umoc-
něn geniem loci místa, kde se konala, neboť v tomto 
malém, avšak starodávném a důstojném chrámě lze 
nalézt analogii s řádem, který, ač ne mocný počtem 
svým členů, lze přesto označit za dobrého nositele 
starodávných tradic, obránce víry a důstojného 
následovníka pravd, které již po mnoho generací 
přebírá a reprezentuje.

Po vigilii následovalo již samotné setkání a spo-
lečné sdílení bratrských hodnot. Přípitek pronesl 
přítomný velmistr řádu, J. E. Jan hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenic. Následující společná večeře se dávala 
poznat nezúčastněným osobám jako jedno velké 
rodinné setkání, kde si bylo stále co říci.

Druhého dne v 9 hodin byla zahájena Generální 
kapitula českého velkopřevorství. Místo konání ka-
pituly bylo pro letošní rok zvoleno vskutku vhodně, 
neboť se jím stal původně gotický královský hrad, 
v němž v současné době sídlí Prácheňské muzeum 
v Písku. Účastníkům kapituly bylo vyhrazeno celé 
jedno patro, které poskytlo dostatečný prostor, dů-
stojné zázemí, ale především reprezentativní místo 
pro jednání. Z dovolení velkopřevora českého vel-
kopřevorství byla umožněna přítomnost na kapitule 
i členům řádu, kteří dosud nemají hlasovacích práv, 
jakož i postulantům. Samotný průběh kapituly lze 
označit za pracovní a mimo seznamování se stávající 
činností řádu byly představeny též úkoly, s jejichž 
řešením bude nutno se v následujícím období vypo-
řádat. Je třeba uznat, že jednání byla mnohdy velice 
náročná a neuniklo pozornosti, že na řádovém díle 
se podílejí „pouze“ lidé, se všemi svými nedostatky. 
Přesto všechno však vynikala skutečnost, že veškeré 
lidské nedokonalosti jsou opět a znovu přemáhány 
poslušností a směřováním v duchu řádové svornosti 
a pokory.

Oběd, přímo navazující na Generální kapitulu, se 
konal v nedaleké restauraci na druhém břehu řeky,  
z níž se nabízel líbezný pohled na písecký hrad.  
Z oken hradu vlály prapory v lazariánských barvách, 
což působilo vskutku majestátním dojmem.

Po obědě a nedlouhé chvíli pro odpočinek se  
v kostele Narození Panny Marie konala slavná mše 
svatá. Hlavním celebrantem této slavnosti byl J. E. 
Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, 
který projevil svou radost z přítomnosti na mši svaté 
a z jeho vřelých slov bylo možno vycítit skutečné 
sympatie. Kazatelem při této slavnostní příležitosti 

byl Mons. Emil Soukup, farář plzeňské katedrály 
sv. Bartoloměje, který při následující investituře 
přistoupil k řádu sv. Lazara v hodnosti ECLJ. Spolu 
s Mons. Soukupem k řádu přistoupili R. D. Mgr. 
ICLic. Rudolf Maria Hušek, administrátor v Blatné 
a Diac. mjr. Mgr. et Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., oba 
v hodnosti SChLJ. Dále byli za nové členy řádu přijati 
dva postulanti – Jan Neuman a Jan Zelenka, a jeden 
dosud přidružený člen – Jiří Hladík. Mimo tyto nově 
přijaté členy se řád rozšířil o Martina Košťálka, který 
přestoupil z maltské obedience. V rámci investitury 
byla sestra JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. povýšena 
do komturské hodnosti (SSLJ) a J. M. can. Mgr. Jiří 
Hladík OCr., probošt litoměřické katedrální kapituly, 
byl povýšen do hodnosti ECLJ.

Celé mši svaté byli přítomni členové táborské 
posádky 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR, 
jejichž nově zhotovený meč požehnal Mons. Pavel 
Posád a díky jejich přítomnosti bylo zvláštním 
způsobem podpořeno vnímání charakteru řádu jako 
vojenského a špitálního.

Poté se již všichni odebrali zpět na hrad, kde bylo 
v prostorách místní galerie připraveno pohoštění  
a kde se členové řádu spolu s přítomnými duchov-
ními, zástupci města Písku, Prácheňského muzea, 
několika příslušníky Armády ČR a pozvanými hosty 
shromáždili k přátelskému posezení a k družnému 
hovoru. Po uplynutí velice příjemně stráveného času 
byla již definitivně uzavřena tato významná kapito-
la řádového života jihočeské delegace i samotného 
města Písku.

J
ako nově přijímaný člen řádu jsem byl požádán, 
abych se podělil o vnímání uplynulé Generální 
kapituly právě z pohledu nového člena. Zcela 
subjektivně zde proto uvádím tři body, které ve 

mně zanechaly hlubokou stopu.
První bod je značně romantický a týká se uvě-

domění si vlastní identity a příslušnosti k řádu. Na 
starém Kamenném mostě s neobyčejně krásným 
pohledem na hrad, který poskytl pro konání kapituly 
důstojné zázemí a z jehož oken visely prapory v laza-
riánských barvách, bylo možné pocítit radost, hrdost 
a též obrovskou tíhu odpovědnosti, kterou na sebe 
bere každý člen řádu, aby jednal v duchu rytířských 
ctností, hrdě hájil příslušnost ke starobylému řádu  
a jeho hodnoty a tradice zachoval pro příští generace.

Druhým bodem bylo opětovné uvědomění si, že 
ač jsou členové řádu mnohdy zcela odlišní v povaze, 

Ve znamení
kŘíže

zvítĚzíme

Letošní řádová Generál-
ní kapitula spojená s in-
vestiturou byla pořádána 
v jihočeském Písku. Místo 
pro konání takto význam-
né události bylo vybráno 
velmi příhodně a zcela 
záměrně zasazeno do již-
ních Čech. Právě v letoš-
ním roce si totiž připomí-
náme 80. výročí založení 
Českého velkopřevorství 
Řádu svatého Lazara Je-
ruzalémského knížetem 
Karlem VI. ze Schwar-
zenbergu, který se zcela 
nesmazatelným písmem 
zapsal do české řádové 
historie a významně re-
prezentoval orlickou vě-
tev svého rodu.

Generální kapitula v Písku

15.–17. IX. 2017

Jan Zelenka, BLJ
Foto: Daniel Vojtíšek, CompLJ,

Petr J. Řehoř, KCLJ,
Jan Nep. Adámek, SBLJ
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jsou z různých koutů naší země a z různých poměrů, 
mají nejrůznější vnímání potřeb bližních a nejrůz-
nější představy a vize o životě řádu a řádovém díle, 
jedná se o živé společenství, které je ochotno hledat  
a hledá cestu k naplnění řádového poslání. Stej-
ně jako v běžné rodině je i rodina Řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského vystavena nejednomu problému, 
jehož řešení vyžaduje mnohdy heroické odhodlání, 
skromnost a pokoru. Kéž se každý, kdo chce působit 
v této pozoruhodné rodině, vždy snaží žít v duchu 
rytířských ctností a za tuto rodinu bojovat.

Konečně posledním bodem je přání adresova-
né každému z nás. Při vigilii byl nově přijímaným 
členům po složení slibů představen řádový meč. Při 
tom bylo zvláštním způsobem připomínáno, že ve 
znamení Kříže, který meč po otočení jílcem vzhůru 
připomíná, zvítězíme. Nezbývá, než si přát, aby každý 
z nás kráčel po cestě života připraven k obraně kato-
lické víry, k službě nemocným, potřebným, vězňům, 
zajatcům a opuštěným a aby si každý z nás neustále 
připomínal, že jen ve znamení kříže zvítězíme!



Na řádové investituře, konané dne 16. 9. 2017 v Písku, 
byli po splnění všech požadovaných formalit do Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, z vůle velmistra J. E. Jana 
hr. Dobrzenského z Dobrzenicz, přijati následující 
spolubratři:

Martin Dominik Košťálek, BLJ
Martin se narodil v roce 1986 
v Klatovech, bydlí v Plzni, kde se 
také profesionálně věnoval záchra-
nářství jako sanitář a pracovník na 
JIP. V současné době působí v po-
hřebnictví. V roce 2010 se seznámil 
s lazariánskými myšlenkami a byl 

přijat do tzv. velkobailiviku v jeho plzeňské komen-
dě. Toto společenství však opustil v r. 2013 z důvodů 
formalismu a neuspokojivého duchovního života. 
Později požádal o přestup do českého velkopřevorství 
a jeho přání bylo vyhověno. 

Jiří Karel Hladík, BLJ
Spolubratr Hladík se narodil v roce 
1967 a vystudoval pasířství na 
Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Jablonci nad Nisou. Bydlí v Li-
berci, kde také přijal svátost křtu. 
Několik let doprovázel řád jako 
jeho společník a snaží se pomáhat 

zejména v díle pro DPN Opařany.

Jan Neuman, BLJ
Jan se narodil v r. 1973 v Praze, 
bydlí v Černošicích. Po studiích se 
zaměřil na marketing a komunika-
ci a pracuje v oblasti rozhlasového 
vysílání. Do oblasti komunikace a 
PR chce také zaměřit svoji řádovou 
činnost.

Mgr. Jan Zelenka, BLJ
Narodil se v r. 1987 v Písku, kde 
také později vystudoval gymnázi-
um. Následně vystudoval Právnic-
kou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně. Po návratu do Písku působil 
na okresním státním zastupitelství 
a okresním soudu a později se stal 

samostatným advokátem. Ve farnosti působí jako mi-
nistrant, lektor a akolyta. Z řádového díla jej oslovily 
aktivity csr. Šalamoun v centru Apolinář, které by 
rád podpořil, ať již v Praze, nebo doma v Písku.

mjr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ
Narozen v r. 1965 v Praze, do r. 1989 
sloužil u pořádkové služby SNB, 
od r. 1989 působí v Útvaru rychlé-
ho nasazení Policie ČR, nyní jako 
vedoucí výcvikového oddělení. Je 
předsedou Křesťanské policejní 
asociace, po studiu teologie přijal 

v r. 2011 jáhenské svěcení. Byl ustaven ke službě poli-

cejního kaplana v kostele Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Karla Velikého v Praze. Je ženatý a má tři děti. Jako 
své poslání vidí duchovní doprovázení členů řádu.

R.D. ICLic. Mgr. Rudolf Maria  
Hušek, SChLJ
Otec Rudolf se narodil v roce 1974 
v Opočně, po studiích teologie 
v Českých Budějovicích a církev-
ního práva v Polsku byl v r. 2016 
vysvěcen na kněze. Působil jako 
kaplan v Záhoří a nedávno byl usta-

noven do Blatné. Zároveň působí jako advokát inter-
diecézního soudu v Praze. I nadále si přeje vykonávat 
svoji činnost kaplana jihočeské komendy.

Mons. Emil Soukup, ECLJ
Okrskový vikář a farář při plzeň-
ské katedrále sv. Bartoloměje je po 
svém přijetí jedním z nejstarších 
členů českého velkopřevorství. Za 
dva roky oslaví své 80. narozeni-
ny. Po studiích v Litoměřicích byl 
v roce 1962 vysvěcen trnavským 

biskupem Ambrožem Lazíkem a prošel řadou far-
ností. Dlouhá léta působil v Domažlicích, Českém 
Krumlově a od r. 2001 v Plzni. V liturgické komisi 
ČBK je zástupcem plzeňské diecéze. Podle svých sil 
chce sloužit řádu jako duchovní. 

J

Investitura byla také příležitostí k povýšení zaslou-
žilých členů českého velkopřevorství. Do hodnosti 
komtura byla povýšena csr. JUDr. Lenka Šalamoun, 
SSLJ a do řádové hodnosti církevního komtura J. M. 
can. Jiří Hladík O.Cr., ECLJ. Během předcházející vigi-
lie vstoupili do postulátu spolubratři kpt. Luděk Crha 
(na snímku vpravo) a Archibald Guy Astley Dunn 
Astley-Corbett, Esq. (vlevo)

Všem přijatým a povýšeným ještě jednou srdečně 
gratulujeme a přejeme jim mnoho radosti a úspěchů 
v našem společenství!

Ondřej F. Vanke, GCLJ-J, bailli českého velkopřevorství

Vítáme nové členy

95/20175/20178
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Život lidské společnosti je po-
znamenán řadou problémů, 
jejichž řešením se dlouho-

době zabývají mezinárodní spole-
čenství států a k tomu zřízené or-
ganizace. Stranou proto nezůstává 
ani České velkopřevorství Řádu sv. 
Lazara (dále jen ČVP), které je kon-
zultantem Ekonomické a sociální 
rady OSN (ECOSOC). Nutno dodat, 
že mezinárodní společenství si  
v roce 2015 zvolilo skutečně velkole-
pý cíl: vymýtit do roku 2030 veške-
rou chudobu. Zpráva, kterou máme 
po dvou letech práce, svědčí o tom, 
že se podařilo na mnoha místech 
světa dosáhnout určitého pokroku. 
Jinde se však nepodařilo dosáhnout 
ničeho. Tato nerovnoměrnost nás 
nutně vede k otázce: Proč se někde 
podaří dosáhnout toho, že kon-
krétní charitativní pomoc umožní 
komunitě obyvatel, aby se takříka-

jíc odrazila ode dna, zatímco jinde 
zůstane status quo? Přístup ČVP  
k této problematice je jasný. Pomoc 
mířená do oblastí, které se potýkají 
s dlouhodobou nestabilitou (ať již 
ekonomickou, společenskou, zdra-
votní...) musí být poskytnuta s cílem 
budování dlouhodobého zázemí. 
Jen tak může být doopravdy účinná. 
Zjednodušeně řečeno, studna je lep-
ší než automobil plný pet lahví s vo-
dou. Shodou okolností to bylo v roce 
2015, kdy bailli ČVP Ondřej Vanke 
tuto strategii veřejně představil na 
konferenci Mikrofinancování v ČR. 
My zde můžeme uvést několik pří-
kladů osvědčené praxe. Prvním je 
poradna u Apolináře, jejíž náplní 
jsou osobní pohovory s pacienty 
lůžkové a ambulantní léčby o je-
jich právní, sociálně-majetkové a 
rodinné situaci, popř. o jejich dlu-
hové zátěži a kázni. Dále spoluprá-

Důležitý bude nastavený
systém pomoci

ce s Armádou ČR, především na 
zahraničních misích. V roce 2010 
tak mohla být díky finanční pomo-
ci ČVP uskutečněna rekonstrukce 
chlapecké střední školy v afghán-
ském Lógaru. Ve všech případech se 
jednalo o investici do budoucnosti, 
která daný problém měla nejenom 
vyřešit, ale také přispět k tomu, aby 
se už neopakoval. Samozřejmě, že 
strategie mikrofinancování nezna-
mená zrušení jednorázové okamži-
té pomoci pro naléhavé případy. 
ČVP se v tomto sektoru mnohokrát 
angažovalo, ať se jednalo o finanční 
podporu pro oběti živelné katastro-
fy nebo několikrát poskytnuté léky 
a lékařské pomůcky pro již zmíně-
né obyvatele Afghánistánu.

Oprávněně je třeba se ptát, zda je 
termín 2030 reálným a zda by méně 
ambiciózní cíle nebyly v konečném 
důsledku lépe realizovatelné. A to  
i z hlediska koordinace možné spo-
lupráce mezi jednotlivými organi-
zacemi pro řešení problémů v klíčo-
vých sektorech. Veliké naděje jsou 
proto vkládány do nové předsedky-
ně ECOSOC, kterou se v červenci 
tohoto roku stala Marie Chatardo-
vá, stálá velvyslankyně ČR při OSN 
(na snímku). Novou funkci převzala 
tato právnička, která je důstojníkem 
monackého Řádu sv. Karla, s energií 
sobě vlastní. Ve svém úvodním pro-
hlášení se nespokojila s dosaženým 
pokrokem a zdůraznila nejzásadněj-
ší problémy. Je totiž zcela evidentní, 
že pro splnění cíle odstranění chu-
doby nebude paradoxně důležitý 
objem poskytnuté pomoci. Důležitý 
bude nastavený systém.

Mgr. Jakub Holman, SBLJ
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Poradna sv. Apolináře je řá-
dové dílo nemateriální po-
moci zaměřené na konkrét-
ní potřebné lidi. Spočívá  

v předávání znalostí, dovedností  
a rad lidem bojujícím s různými 
formami závislosti. Cílem je přede-
jít konfliktům a sporům při jejich  
návratu po odvykací léčbě do běž-
ného života.

Poradna sv. Apolináře je spo-
lečným dílem Všeobecné fakultní 
nemocnice 1. Lékařské fakulty UK 
a Vojenského a špitálního řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského. Je provozo-
vána při Klinice adiktologie v Apo-
linářské ulici (dále jen klinika) vý-
konnou složkou řádu (receptorií) 
neboli Lazariánskou pomocí.  

Dobrovolnou špitální pomoc 
poradna poskytuje formou pra-
videlného bezplatného právního  
a odborného poradenství pacien-
tům. Jde především o individuální 
poradenství založené na dobrovol-
nosti. Pravidelné konzultace dle 
potřeby a zájmu pacientů jsou jed-
norázové, opakované či dlouhodo-
bé. Na konzultační činnost Poradny 
sv. Apolináře navazuje pro bono po-
skytování právních a mediačních 
služeb zajišťovaných zatím pouze 
Advokátní a mediační kanceláří Ša-
lamoun a Partners neboli mojí pri-
vátní advokátní praxí. 

Tímto článkem vám chci přiblížit 
zrození a činnost poradny a otevřít 
prostor pro představení některých 
„apolinářských dětí“, tedy lidí, kteří 
v Poradně sv. Apolináře našli dočas-
ně svou oporu a pomoc na cestě za 
abstinencí, jejich příběhů a našich 
zkušeností z poradny. 

Formování poradny probíhalo ve 
třech etapách. Od konce roku 2013 
do ledna 2015 byla zformulována 
myšlenka nemateriální právní po-
moci pacientům kliniky a v roce 
2014 byla uzavřena smlouva o spo-
lupráci mezi Lazariánskou pomo-
cí, zastoupenou MUDr. Michalem 
Zahálkou, KLJ, špitálníkem řádu,  
a nemocnicí, zastoupenou ředitel-
kou Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., 
MBA. Cílem bylo organizační a per-
sonální zajištění pro poskytování 

odborné právní pomoci pacientům 
kliniky formou dobrovolnických 
služeb ze strany Lazariánské pomo-
ci. Přípravu řídili špitálník MUDr. 
Michal Zahálka, primář kliniky 
MUDr. Petr Popov a Mgr. Martin Vl-
ček, psycholog a terapeut s dlouho-
letou zkušeností s léčbou závislostí. 
V počáteční fázi se k základnímu 
přípravnému týmu připojily MUDr. 
Vladimíra Vlčková, vedoucí lékařka 
lůžkového oddělení mužů a já (tehdy 
ještě Pavlová), pověřená založením  
a vedením poradny. Součástí týmu 
se staly sociální pracovnice (adik-
toložky) Bc. Romana Eleanor Ka-
čírková a Mgr. Adéla Masaryková,  
a Tereza Hoskovcová, která se stara-
la o podporu ze strany nemocnice. 

Všeobecná fakultní nemocnice  
v Praze patří mezi největší zdravot-
nická zařízení v České republice. 
Klinika adiktologie vznikla slouče-
ním bývalého Oddělení  pro  léčbu 
závislostí a Centra  adiktologie. 
Centrum zajišťuje třístupňové vy-
sokoškolské studium a celoživotní 
vzdělávání v oboru adiktologie, vý-
zkum v oblasti užívání návykových 
látek a závislého chování a vývoj 
nových přístupů v prevenci, léčbě 
a sociální reintegraci postižených. 
Oddělení pro léčbu závislostí léčí 
závislosti na návykových látkách, 
patologické hráčství (gambling)  
a kombinaci závislosti s dalšími du-
ševními poruchami. Zajišťuje i ro-
dinnou terapii návykových nemocí. 
Přednostou kliniky je prof. PhDr. 
Michal Miovský, Ph.D., primářem 
je MUDr. Petr Popov, MHA. Klinika 
je bezpochyby kolébkou moderní 
adiktologie i z evropského a světové-
ho pohledu. Známá pražská záchyt-
ka a první protialkoholní léčebna  
v Apolinářské ulici, lidově známá 
jako „Apolinář”, se vypracovala na 
moderní zdravotnické, pedagogické 
a výzkumné pracoviště.

Faktickým provozem poradny 
jsem byla na sklonku roku 2014 
pověřena já. V lednu 2015 jsem ab-
solvovala týdenní stáž na klinice  
a podrobně se seznámila s progra-
my, které klinika nabízí pacientům,  
s potřebami adiktologické péče, 

možnostmi a nároky pacientů  
i pravidly a požadavky zdravotního 
zařízení. Do září 2015 bylo postupně 
vytvořeno zázemí, technická pod-
pora a ve spolupráci se sociálními 
pracovnicemi také metodologický 
styl práce poradny. Základním kri-
tériem pro poskytování služby je 
princip dobrovolnosti a osobní od-
povědnosti pacientů. Konzultace je 
poskytnuta jen za předpokladu, že  
o ni pacient požádá, dostaví se ve 
sjednaný termín a dodržuje řád léčby. 

Poradna fungovala od ledna 2015 
pravidelně vždy jednou týdně. Bě-
hem každého pátečního dopoledne 
jsem radila v nejrůznějších záležitos-
tech jednomu až čtyřem pacientům, 
kteří přišli z vlastního rozhodnutí 
nebo na doporučení. Zvládli jsme  
i improvizaci vynucenou ztrátou po-
radenské místnosti. Od roku 2016 se 
začal objevovat zajímavý fenomén 
tzv. apolinářských dětí neboli osob, 
kterým se dostalo díky poradně vý-
znamné právní pomoci, ale zůstaly 
se mnou v kontaktu, často proto, že 
zahájená nebo probíhající řízení ne-
skončila s ukončením léčby. 

Od října 2017 se osobní konzul-
tace na klinice omezily na pátky  
v lichých týdnech, aby se v sudém 
týdnu vytvořil dostatečný prostor 
pro pomoc a podporu pacientům po 
léčbě, kteří své sliby z poradny mys-
lí vážně a skutečně se rozhodnou 
pro změnu ve svém životě. V sudém 
týdnu bude poradna fungovat v po-
době nově formovaného Centra sv. 
Basila v centru Prahy. Konzultace 
mimo prostory kliniky a pokračo-
vání v rozdělané práci mají být řá-
dovou a špitální podporou a oporou 
těm nejstatečnějším a nejodvážněj-
ším, kteří se nevzdají. 

Název „Poradna sv. Apolináře“ 
vyjadřuje mimo jiné souvislost mo-
derní léčby závislostí s tradicí svět-
ce, jemuž je zasvěcen gotický kostel 
v sousedství kliniky a který za své-
ho života mnohé zázračně uzdravo-
val a léčil na těle i na duchu. Toto 
spojení podtrhuje podstatu špitální 
a charitativní pomoci bližním, kte-
ré je posláním členů řádu a dobro-
volníků Lazariánské pomoci.

Příběh Poradny sv. Apolináře
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ
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S velkým potěšením jsme přijali po-
zvání P. Stanislawa Góry, biskupské-
ho vikáře pro diakonii a prezidenta 
Arcidiecézní charity k setkání, kte-
ré se konalo 17. října v prostorách 
Pražského arcibiskupství. České 
velkopřevorství jsme reprezentova-
li ve složení chev. Michal Zahálka, 
špitálník a chev. Zdeněk Kučera, 
sekretář ČVP. Měli jsme možnost 
nejen prezentovat naše řádové dílo, 
ale i významně přispět k vyjasnění 
našeho postavení a legitimity pří-
mo v centru arcidiecéze.

Po prázdninové přestávce pokračujeme v seriálu čtení 
pacientům Dětské psychiatrické nemocnice v Opařa-
nech. V úterý 12. září četla dětem sympatická hereč-
ka a sportovkyně Ljuba Krbová a 17. října byl hostem 
herec, dabér, příležitostný model a moderátor Ka-
jetán Písařovic. Jeho návštěva byla velmi příjemná. 
Zvučným hlasem četl dětem například z knihy Jiřího 
Trnky Kouzelná zahrada. Podělil se i o osobní vztah 
k opařanské nemocnici, kterou sice navštívil poprvé, 
ale jeho maminka tam v 60. letech pracovala. S dětmi 
jsme se tak dozvěděli i některé zajímavosti z tohoto 
období. Hostem dalšího čtení bude 6. listopadu hereč-
ka Adéla Gondíková.

Ráda bych vás též, vážené spolusestry a vážení spo-
lubratři, pozvala do Opařan na další Vánoční  bazá-
rek, který v DPN organizujeme v pondělí 11. prosince 
2017 od 15 hodin.

Vaše návštěva by byla velmi vítána. Nejen jako 
důkaz podpory našeho řádového díla v nemocnici, 
ale svým nákupem podpoříte i možnost investovat 
do dalších aktivit pro děti. Těším se a doufám, že se  
v Opařanech potkáme!

Kamila Malinská, DLJ

Setkání křesťanských charitativních organizací

Nejen čtení, ale také bazárek 

Zúčastněné organizace se podí-
lejí na dobročinnosti na poli péče 
o potřebné, nemocné leprou, re-
socializace zneužívané mládeže či 
vězňů po propuštění, smíření těž-
ce nemocných s přicházející smrtí  
a pomoc jejich blízkým. Jsou to té-
mata velmi těžká a pomáhat zde 
není možné bez duchovního spoje-
ní s Ježíšem Kristem, naším Pánem.

Mohli jsme s potěšením kon-
statovat, že Řád svatého Lazara Je-
ruzalémského se těmto tématům 
nevyhýbá, ale naopak je platným 

a důležitým přispěvatelem v péči  
o potřebné, kteří nejsou ve společ-
nosti předmětem valného zájmu 
ostatních – např. činností Poradny 
sv. Apolináře, která pomáhá drogo-
vě a jinak závislým lidem.

S radostí jsme přijali výzvu  
P. Góry k dalšímu setkání, tentokrát 
již pracovnímu, které se uskuteční 
po Novém roce.

MUDr. Michal Zahálka, KLJ, 
špitálník ČVP
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Č
eské velkopřevorství spra-
vuje „archiv“ – sbírku naske-
novaných knih a archivních 
dokumentů k dějinám řádu 
v českých zemích i ve světě. 

V současné době obsahuje více než 
7 500 souborů ve 120 složkách, cel-
kem přes 17 GB dat.

Sbírka zahrnuje skeny více než 
20 publikací o dějinách Řádu sv. 
Lazara a rytířských řádů obecně, 
které jsou zejména francouzské  
a britské provenience. Významnou 
složkou jsou naskenované archivní 
dokumenty, především korespon-
dence významných členů z doby 
obnovy řádu v českých zemích od 
roku 1937. Podstatnou část tvoří 
naskenované dokumenty z Rodin-
ného archivu Schwarzenbergů ze 
Státního oblastního archivu v Tře-
boni (korespondence a deníky Kar-
la VI. ze Schwarzenbergu, stanovy, 
kresby erbů členů řádu). Další slož-
ky obsahují korespondenci, doku-
menty a periodika vzniklé z činnos-
ti členů řádu v exilu. Několik složek 
obsahuje materiály shromážděné 
Ferdinandem Menčíkem z Menštej-
na (korespondence, dokumenty), 
heroldem Zdiradem J. K. Čechem 
(kresby erbů, fotografie insignií)  
a dalšími členy řádu. Součástí 
sbírky jsou také složky obsahující 
fotografie a erby členů, fotografie 

památek souvisejících s dějinami 
řádu, skeny novinových výstřižků a 
nejrůznější korespondence. Převáž-
ná část shromážděných materiálů 
teprve čeká na zpracování. Cílem je 
do budoucna materiály uspořádat  
a zpřístupnit je zájemcům o studi-
um, především členům řádu, ale 
také historikům a dalším seriózním 
badatelům.

Archiv je umístěn v elektronic-
kém úložišti kancléřství a je pří-
stupný přes internet prostřednic-
tvím technologie Synology Cloud 
Station Drive. Máte-li zájem o studi-
um publikací a dokumentů, potře-
bujete získat autorizovaný přístup. 
Členové řádu o něj mohou požádat 
zasláním e-mailu na redakční ad-
resu reunion.cvp@seznam.cz.  Tuto 
možnost mají i další seriózní zá-
jemci o studium, pokud je ovšem 
doporučí některý člen řádu. Po zří-
zení uživatelského účtu obdržíte od 
administrátora přístupové údaje 
a odkaz ke stažení aplikace, která 
vám umožní přístup k uloženým 
souborům. Jakmile si aplikaci nain-
stalujete do počítače a přihlásíte se, 
proběhne synchronizace a studium 
může začít.

Samuel Truschka

ElEktronický archiv
publikací a dokumentů

S�Zpráva o jmenování Karla kní-
žete Schwarzenberga rytířem 
Řádu sv. Lazara v pařížském de-
níku Le Figaro dne 14. 7. 1938.

W�Obálka knihy o námořní historii 
řádu (kniha uložena v PDF)
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Listinář Řádu sv. Lazara
   ve Svaté zemi

Mgr. Jan n. adáMek, SBLJ (regeSty) – Zdirad J. k. Čech, kcLJ (kreSBy Znaků)

V.
1148
Barisan (z Ibelinu), společně se 
svými syny Hugonem a Baldui-
nem, dosvědčuje, že Reinerius de 
Ramis daroval nemocným od sva-
tého Lazara vedle jeruzalémských 
hradeb (infirmis Sancti Lazari secus 
muros Jerusalem) deset dílů země 
na statcích Galtera z Builon, pro 
spásu duší svých rodičů, bratří, po-
tomků a všech věrných zemřelých  
a toto darování prohlásil před svou 
matkou Stefanií, před ním (Barisa-
nem) a jeho syny, jakožto jeho pří-
buznými a také před svou sestrou 
Isabelou, Barisanovou manželkou  
a dalšími níže psanými. K této do-
naci Barisan se syny přidal ještě 
dva díly země ze statku Buflis téhož 
Galtera z Builon. Listina byla vyho-
tovena Petrem, bratrem a kaplanem 
rytířů templářského řádu. Svědky 
donace byli: Arnulfus de Sangien, 
Guerricus de Fumel, Arnulfus de 
Salinis, Balduinus Latro, Buimun-
dus, Galterius de Sancto Quintino, 
Galterius Flamengus a Balduinus 
de Treis Besaces; z templářů (de fra-
tribus militie Templi) řečený kaplan 
Petr, stolník Andreas de Muntbar, 
bratr Johannes de Barris, bratr Wil-
lelmus de Rocha, bratr konvrš Ra-
dulfus, bratr Thomas Hernium, bra-
tr Lenonus a mnozí jiní. Listina byla 
vyhotovena a předána nemocným 

od Svatého Lazara (infirmis Sancti 
Lazari) vzpomínaným kaplanem 
templářem Petrem.

VI.
1148, v Jeruzalémě
Fulcher, patriarcha, oznamuje 
všem křesťanům, že v přítomnosti 
jeho a níže psaných slíbil Humfroi 
(Anfredus) z Toronu darovat malo-
mocným, ležícím v jeruzalémském 
domě svatého Lazara (leprosis, qui 
in domo Beati Lazari Jerosolimis ja-
cent), deset quintardos (?) vinných 
hroznů a deset byzantů (zlatých 
mincí), které mají dostávat vždy  
v čas sklizně z Hebronu (terra Sancti 
Abrahe), a to nejen od Humfroi sa-
motného, ale též od jeho dědiců.
Darování dosvědčili přítomní svěd-
ci: Rogerius, kaplan patriarchův; 
Fredericus, kaplan kostela svatého 
Lazara; Fulko, rytíř z Hebronu (mi-
les Sancti Abrahe); Frogerius, rytíř 
z Hebronu; jeruzalémský měšťan 
(borgensis Jerusalem) Brictius; Sear-
dus, Syřan z Hebronu (surianus 
Sancti Abrahe);  rytíř a špitální bratr 
(miles et frater hospitalis) Gillebertus 
a mnozí jiní. Humfroiovo darování 
schválili a potvrdili také jeho man-
želka a syn v přítomnosti pana Gui-
da scandaleonského. Listina byla 
sepsána na Humfroiovu prosbu ru-
kou kancléře Ernesia.

VII.
1150, 22. června, v Akkonu
Balduin, čtvrtý král Jeruzaléma, 
na zahlazení hříchů svých i svých 
pokrevních příbuzných, daruje  

a svou listinou potvrzuje koupi vini-
ce (o výnosu čtrnácti vozů? – XIIII 
carrucarum) na betlémských rovi-
nách (in planis Betlehem), kterou 
koupili malomocní bratři od Svaté-
ho Lazara za hradbami Jeruzaléma 
(fratres Sancti Lazari extra muros 
Jerusalem leprosi) od Melengana, 
syrského vládce, za 1050 byzantů  
a jednoho koně. Svěření vinice 
oněm ubohým do trvalé držby do-
svědčili: Radulfhus, zvolený bis-
kup tyrský; králův kaplan Adam; 
templář Hugo Bethsan; Simon 
Tiberiadský; vicecomes Akkonu 
Clerembaldus; Willelmus z Baru; 
králův almužník Guillelmus; Hugo 
z Aulans. Listina sepsána Danielem, 
královým klerikem.

VIII.
1150, po 22. červnu
Melisenda, královna jerusalémská, 
ve shodě se svými barony, schvalu-
je prodej malomocným od Svatého 
Lazara (leprosis de Sancto Lazaro), 
uskutečněný Syřanem Mozzage-
them, totiž jisté díly vinic na bet-
lémské rovině (in plano Bethleem), 
za něž bratři Svatého Lazara (Sancti 
Lazari fratres) v její přítomnosti vy-
dali tisíc byzantů, nějaký kámen 
(concum) a jednoho koně. Svědky 
této konfirmace byli: královnin syn 
pan Amalricus; vicecomes pan Ro-
hardus Bencellinus; pan Philippus 
z Neapole; spolusprávce Manases;  
písař Johannes; patriarchův kanc-
léř Erneis; Fulco de Gerin; komoří 
Nicolaus; Johannes de Valancienes; 
Britius; Herbertus Longobardus; Pe-
tres de Pirregort; Herbertus Strabo; 
Rainaldus Sechir; Petrus Salomon, 
Senoreth li Palmentirs; Petros.

Pokračování v příštím čísle

erb Humfroi de Toron

doporučujeme

krátce

Strhující autobiografie Leopoldy 
Dobrzenské z Lobkowicz, matky 
velmistra a velkopřevora našeho 
řádu Jana Dobrzenského z Dobrze-
nic, vyšla poprvé v Kanadě v roce 
2010. Český překlad Renáty Tetřevo-

vé pod názvem A hudba přestala hrát 
vydala v letošním roce Univerzita 
Pardubice. Životní příběh autorky, 
pocházející z jednoho z nejstarších 
a nejvýznámnějších českých šlech-
tických rodů, je plný dramatických 
okamžiků a zvratů, souvisejících 
s politickými událostmi 20. století. 
Leopolda z Lobkowicz se narodila 
v roce 1926, její dospívání zasáhla 
druhá světová válka. V srpnu 1945 
se provdala za hraběte Jana Dobr-
zenského. Brzy po narození syna 
Jana v roce 1946 postihla rodinu 
další rána – komunistický převrat 
v únoru 1948 a zabavení veškerého 
majetku. Po dalším zostření situace 
se Jan Dobrzenský rozhodl opustit 
republiku i s těhotnou manželkou 

V minulém Reunionu jsme vám 
nabídli rozsáhlý rozhovor s hlavní-
mi aktéry pouti vozíčkáře Honzy 
Duška a jeho přátel do Santiaga de 
Compostela. Dokumentární film re-
žisérky Evy Toulové Camino na ko-
lečkách již je dokončen a směřuje do 
kin. V pátek 13. října v malém sále 
kina Lucerna představili tvůrci svůj 
film novinářům a hostům. České 
velkopřevorství, které bylo hrdým 
patronem pouti, na této předpre-
miéře zastoupil kancléř Petr Řehoř, 
KCLJ. Před samotným promítáním 
promluvili hlavní protagonista 
Honza Dušek, CompLJ, organizátor 
pouti a producent filmu Petr Hirsch, 
CompLJ a režisérka Eva Toulová.

Devadesátiminutový dokument 
byl pro diváky zážitkem. Nechybí 
v něm momenty úsměvné, drama-
tické a samozřejmě také dojemné. 
Snímek zaujme perfektní kamerou 
Tomáše Lénárda a vynikající hud-
bou. Eva Toulová a její kolegové 
odvedli skvělou práci. Hlavním po-
selstvím filmu je, že s pevnou vůlí, 
dobrými přáteli a s Boží pomocí se 
dá zvládnout všechno. Životní op-
timista Honza Dušek, jehož motto 
zní „Na vozíku život nekončí“, tak 
chce povzbudit a motivovat další 
nemocné s podobnou diagnózou. 

Camino na kolečkách jde do kin

a malým dítětem. V červenci 1948 
se rodině na druhý pokus poda-
řilo uprchnout do Německa, poté 
do Francie. O tři roky později od-
cestovali do Kanady. Začátky byly 
velmi těžké, ale díky velkému úsilí 
se postupně vypracovali a pořídili 
si farmu. Po roce 1989 se vrátili do 
vlasti a začali zachraňovat zdevas-
tovaný majetek, získaný v restitu-
ci. Život paní Leopoldy je plný těž-
kých a smutných zážitků. Přesto je 
vyprávění této silné a charakterní 
ženy prodchnuto hlubokou vírou, 
pokorou, láskou k  rodině a nadějí 
na lepší budoucnost. Knihu si mů-
žete objednat za 250 Kč na e-mailu 
reunion.cvp@saznam.cz. 

—red

Oficiální premiéra filmu se kona-
la 17. 10. ve Dvoře Králové. Chce-
te-li film vidět v kině, podívejte se 

na aktuální přehled promítání na  
www.caminonakoleckach.cz/p/
kina..html.                                      —red
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heraldické střípky

Ferdinand Alfons Honoré, mar-
kýz de Digoine, du Palais, de 
Mailly (*1750,  †1832)
Čtvrcený štít se středním štítkem, ten 
je stříbrně a černě šachován. První a 
čtvrté pole červené se stříbrným herold-
ským ondřejským křížem, ve druhém 
modrém poli pod třemi váčky na pe-
níze lev, vše zlaté, ve třetím modrém 
poli břevno provázené třemi useklými 
dlaněmi (2,1), vše stříbrné. Nad štítem 
koruna markýzů, štítonoši dva andě-
lé, pod štítem na zelené stuze kříž řádu 
svatého Lazara a na červené stuze kříž 
řádu svatého Ludvíka, pod nimi stuha  
s devizou VIRTUTI FORTUNA COMES.

Vojenskou kariéru skončil jako 
Maréchal de camp (brigádní ge-
nerál), potom se podílel na státní 
správě v Burgundsku a byl zvolen 
jako zástupce do Generálních stavů. 
Po revoluci emigroval a byl publi-
cisticky činný. Po návratu do vlasti 
nalezl rodový majetek zabavený 
nebo zničený, stal se inženýrem 
katastrálního úřadu. Po návratu 
krále byl vyznamenán křížem krá-
lovského řádu svatého Ludvíka.
Jeden z potomků se po boku Karla 
Otzenbergera podílel na záchraně 
a obrozování Řádu svatého Lazara 
(OSLJ 1929, †1975).

Gabriel Josef d’Estrades (OSLJ 
1682, †1692)

Na červeném štítě na zelené půdě 
před zlatou palmou leží stříbrný lev. 
Štítonoši dva lvi. Pod korunovaným 
štítem kříž a kolana spojených řádů 
Panny Marie z Hory Karmel a svaté-
ho Lazara z Jeruzaléma.

Čtvrtý syn hraběte Godefroie, 
maršála a guvernéra Nové Fran-
cie, byl patrně původně určen pro 

duchovní stav – říkalo se mu abbé 
d’Estrades, ale zvítězila v něm vo-
jenská krev, a tak už jako chevalier 
d’Estrades vystudoval vojenskou 
školu a sloužil v armádě. Zúčast-
nil se i bitvy u Steenkerque 3. srp-
na 1692. To byla ta bitva Devítileté 

války, v níž spojená anglická, ho-
landská, dánská a skotská armáda 
pod Vilémem III. anglickým a skot-
ským zaútočila na francouzskou 
armádu pod maršálem Františkem 
Jindřichem z Montmorency, vévo-
dou lucemburským, s naprostým 
nedostatkem dobrého vkusu v tak 
časnou hodinu, že se francouzští 
kavalíři nestačili zcela uspokojivě 
ustrojit. Zaslouženou porážku pro-
tifrancouzského vojska pak paříž-
ští hejskové nějaký čas oslavovali 
nedbale uvázanými vázankami.  
O tom ale rytíř d’Estrades nic nevě-
děl, protože byl v bitvě těžce zraněn 
a zemřel.

Rytíř Gabriel Josef užíval jen ro-
dové pole rodinného erbu. Jeho štít 
je čtvrcený, v první čtvrti rodové pole, 
druhé pole je modré s břevnem prová-
zeným třemi lvími hlavami zepředu, 

vše zlaté (La Pole-Suffolk), třetí pole je 
zeleně a zlatě na pokos čtvrcené, v ze-
lené je červené zlatě lemované kosmé 
břevno, ve zlatě slova AVE MARIA  
a GRATIA PLENA (Mandosse-Mendo-
za) a ve čtvrtém červeném poli je sedm 
stříbrných rout (3, 3, 1) (Arnoul). Poz-
ději byla pole štítu ještě rozhojněna.

Jacques II. de Castelnau-Bo-
chelet, markýz de Castelnau, 
baron de Joinville a de La Mau-
vissière, pán de Poissieux, de 
Sainte-Lizaigne a de Saint-Ge-
orges (*1620, OSLJ 1658,†1658)

Modře a zlatě čtvrcený štít se zla-
tým středním štítkem, v němž jsou 
pod sebou tři černé krokve. V prvním  
a čvrtém poli je stříbrný hrad se třemi 
věžemi s cimbuřím – někdy se na nich 
kreslí ještě koruhvičky (Castelnau), ve 
druhém a třetím pod sebou dva černí 
kráčející vlci (Laloubère).

Syn Jacquese I. markýze de Cas-
telnau, vojáka přijatého v roce 1610 
do řádů Panny Marie z Hory Kar-
mel a svatého Lazara z Jeruzaléma. 
Svou oslnivou vojenskou kariéru 
zahájil ve čtrnácti letech, získal 
několik zranění a pověst statečné-
ho a zkušeného vojáka, postupoval  
v hodnostech až k hodnosti maršála 
Francie. V roce 1651 obdržel králov-
ské řády svatého Michala a Svatého 
Ducha, získal vlastní titul markýze 
de Breuilhamenon, v roce 1658 ob-
držel řády Panny Marie z Hory Kar-
mel a svatého Lazara z Jeruzaléma 
a v témže roce, v osmatřiceti letech, 
ho při obhlídce dobyté pevnosti 
smrtelně zasáhla kulka španělské-
ho odstřelovače.

Připravuje Croix Amaranth



Básnířka a vlastenka
Paní PhDr. Hana Ger-
zanicová z Plzně strá-
vila velkou část své-
ho života (přes 40 
let) v exilu, konkrét-
ně v Austrálii. Vždy 
zůstala velkou vlas-
tenkou a celou dobu 
toužila po návratu 
domů. Do Čech se 
s nadšením vrátila 

hned začátkem devadesátých let a byla ne-
mile překvapena atmosférou ve společnos-
ti, závistí a řevnivostí. Přesto se hned začala 
veřejně angažovat,  pořádala výstavy, čes-
ko-australské osvětové akce, vydala něko-
lik básnických sbírek a současně usilovala 
o šíření lazariánských myšlenek. Finančně 
pomohla při obnově církevních památek, 
nechala odlít zvon pro kostel Všech svatých 
v plzeňské čtvrti Roudná, restaurovat ob-
raz k betlému a vyřezat sochu Panny Marie 
pro tamní kapličku. Přestože v příštím roce 
oslaví 90. narozeniny, stále neúnavně tvoří, 
čímž si zaslouží obdiv. Následující báseň je 
ze sbírky Pod smaragdovým křížem rytířů 
svatého Lazara, kterou nám autorka osob-
ně zaslala. 

—red

Kříž svatého Lazara
Rytíř svatého Lazara
s křížem osmi hran
přináší lidem útěchu
do osmi lidských ran.

Do vyprahlé duše
víno víry naleje,
do hladu, zoufalství
nese chléb naděje.

Rytíř svatého Lazara
s křížem osmi hran
opuštěným, ztraceným
nabízí lásky stan.

Každému v životě padají
na cestu života mraky.
Ty zažene kříž rytíře
s osmihrannýnmi znaky.

Hana Gerzanicová

V neděli 12. listopadu oslaví krásné půlku-
laté jubileum naše spolusestra Karla Flo-
rianová, DLJ, akademická malířka ze Staré 
Říše, autorka bezpočtu krásných obrazů  
a několika vitráží. Je stále aktivní a v letních 
měsících společně s dalšími výtvarníky z ro-
diny představila svá díla na výstavě v Kábo-
vě domě v Brtnici, která měla velký úspěch. 
Do dalších let jí ze srdce přejeme dostatek 
inspirace a tvůrčí síly, lásky její velké rodiny 
a přátel a především pevné zdraví a hojnost 
Božího požehnání.

Petr J. Řehoř, KCLJ   FO
TO
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