VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - BOHEMIA

Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France
Protecteur Spirituel, Son Eminence László cardinal Paskai OFM, Primat Emérite de Hongrie

ČESKE VELKOPREVORSTVI
IV. Grand Prieur S. E. comte Jan Dobrzensky de Dobrzenicz
Prieur Spirituel S.E. evêque František Lobkowicz, O.Praem.
Prieur Spirituel S.E. Emérite arch evêque Karel Otčenášek

Pozvánka na Generální kapitulu
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia

Hejnice, 18. září 2010 od 9:00 do 14:30
Praha, 21. srpna 2010
Č.j. 13/10
Vážené spolusestry a spolubratři kapituláři
a všichni přidružení členové Českého velkopřevorství,
podle Hlavy V, čl. 22, písm. 5 stanov mezinárodní nevládní organizace Vojenský
a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia Vás všechny srdečně zvu na
řádné jednání Generální kapituly Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v Českých zemích, která
byla svolána již na minulé Generální kapituly v Praze. Stojí před námi nejen zhodnocení
uplynulého období, ale zejména plány do budoucna v době, kdy celý Řád na mezinárodní
úrovni čekají velké a důležité změny. Budeme také mít možnost oslavit rozšíření našeho
společenství o nové spolubratry, strávit dostatek času v debatách a přivítat milé hosty.
Žádám ty z Vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit a mají hlasovací
právo, aby vyplnili a včas zaslali plnou moc k zastupování.
Těším se na setkání s Vámi všemi
„Atavis at armis !“
Jan Dobrzenský z Dobrzenicz
velkopřevor Českého velkopřevorství

Program Generální kapituly 2010 – MCDO Hejnice
čas

činnost

odpoledne

příjezdy, ubytování, možnost přijetí svátosti
smíření
Společná večeře
vigilie
účast: přijímaní, povyšovaní, Velká rada +
duchovní
společná modlitba breviáře

18:00
19:00
19:30

Poznámka
pátek 17. září 2010
Refektář
kaple
Kaple

sobota 18. září 2010
9:00 – 14:30

Generální kapitula ČVP
Program 1. části (9:00 – 10:00)
- úvodní modlitba a zahájení
- projevv představených, vzkazy hostů, zprávy
činovníků
Program 2. části (10:15 – 11:15)
- jednání v sekcích (duchovní,
ekonomická+PR, Lazariánská pomoc)

špitální,

Program 3. části (11:30 – 12:00)
- plénum: referáty ze sekcí
Program 4. části (13:00 – 14:00)
- debata
- závěr

- uniforma, insignie in natura nebo
společenský oblek s miniaturou
- kapitulní místnost
- stolová úprava, dekorace, stolek pro
skrutátory a prezentaci
- tři přestávky vč. oběda
Na jednání kapituly jsou přizváni všichni
členové a postulanti Řádu, hlasovací právo
mají rytíři, dámy a duchovní v řádové hodnosti
SChLJ a vyšších, vč. těch, kteří budou do
těchto hodností během investitury povýšeni.
Během oběda (refektář) samostatné jednání
ceremoniáře a přijímaných / povyšovaných

Přestávky:
10:00 – 10:15 - občerstvení
11:15 – 11:30 - občerstvení
12:00 – 13:00 - oběd
14:45
15:00 –
16:30

od 17:00

řazení průvodu
Mše sv. s investiturou - Bazilika Navštívení

Panny Marie

společná fotografie po ukončení investitury
přípitek a raut

- ceremoniář
- uniforma nebo společenský oblek s černým
motýlkem, plášť, bílé rukavice, dámy
v tmavých šatech s mantilou
- rodinní příslušníci, přátelé a hosté ČVP
- uniforma, insignie in natura nebo
společenský oblek s miniaturou

neděle 19. září 2010
Individuální program, farní mše sv.

Upřesňující informace pro členy
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského - Bohemia:
Přihlášení:
Každý z účastníků Generální kapituly zašle písemnou přihlášku nejpozději do 5. září 2010
jedním z níže uvedených způsobů:
a) osobně předat příslušnému veliteli své komendy
b) e-mailem – cvp.rslj@seznam.cz (pouze přihláška, nikoliv případná plná moc – tu
potřebujeme v originále !)
c) poštou na naší zasílací adresu OSLJ – B, n.g.o., Vrážská 323 252 28 Černošice
Poplatky:
Poplatek za účast na Generální kapitule byl stanoven na 2.000 Kč za osobu. Součástí
poplatku je páteční a sobotní stravování, pronájmy a hudba. Za Vaše rodinné příslušníky
prosíme zaplatit částku za stravování (viz přihláška). Poplatek snadno vypočítáte na
přihlášce.
Poplatek bude vybírán v hotovosti po příjezdu.
Samozřejmostí je uhrazení všech ostatních pohledávek k řádové pokladně.
Plná moc v případě neúčasti:
Člen s hlasovacím právem - kapitulář - v případě neúčasti na kapitule může zplnomocnit ke
hlasování na kapitule jiného člena s hlasovacím právem. Formulář plné moci je zasílán všem
kapitulárům automaticky s touto pozvánkou. Zmocněný člen vyplněnou a podepsanou plnou
moc předloží nejpozději u prezentace před zahájením kapituly nebo poštou zašle na naší
zasílací adresu (viz výše)
Pozvání pro známé a příbuzné:
Budeme velmi potěšeni s přizváním pro Řád zajímavých lidí a sympatizantů na odpolední
mši sv. a raut. Velmi srdečně zveme zejména vaše příbuzné a blízké.

Věříme, že požadovaný postup zvládnete s podporou svých komturů v požadovaných
termínech a bez problémů.
„Atavis at armis !“

Zaslat do 5. září 2010 veliteli komendy, e-mailem nebo poštou na zasílací adresu OSLJ – B,
n.g.o., Vrážská 323, 252 28 Černošice

Přihláška na řádovou kapitulu Českého velkopřevorství
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského - Bohemia
Hejnice, 17. - 19.9.2010
Jméno, příjmení, řádová hodnost

Zúčastním se:
večeře – pátek

ano – ne

Kapitula

ano – ne

Oběd

ano – ne

mše sv., investitura

ano – ne

Raut

ano – ne

2.000,- CZK

za rodinné příslušníky:
oběd
raut

300 / os
400 / os

mimořádný dar pro Generální
kapitulu
Celkem k úhradě na místě při
příjezdu v hotovosti:
Místo pro další sdělení:

Nezúčastním se kapituly a zasílám formulář plné moci ve prospěch:

Datum:

Podpis:

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - BOHEMIA
Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France
Protecteur Spirituel, Son Eminence László cardinal Paskai OFM, Primat Emérite de Hongrie

GRAND PRIEURE DE BOHEME
IV. Grand Prieur S. E. comte Jan Dobrzensky de Dobrzenicz
Prieur Spirituel S.E. evêque František Lobkowicz, O.Praem.
Prieur Spirituel S.E. Emérite archevêque Karel Otčenášek

Plná moc
vystavená pro zastupování na Generální kapitule
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského - Bohemia
Hejnice, 18. září 2010

Já,

…………………………………………………………………………………………………….,
(zmocnitel)
nepřítomný kapitulár Vojenského a špitálního Řádu svatého Lazara Jeruzalémského
Bohemia, n.g.o. s hlasovacím právem zmocňuji pana - paní:
………………………………………………………………………………………………….
(zmocněnec)
kapitulára Českého velkopřevorství k jednání mým jménem a k hlasování na Generální kapitule
Českého velkopřevorství, konané v sobotu dne 18. září 2010 v Hejnicích.
Tato plná moc platí výhradně pro Generální kapitulu konanou v tomto dnu.

……………………………………………..
zmocněnec
Prohlašuji, že zmocnění k zastupování přijímám.

……………………………………………….
zmocnitel

Datum vystavení plné moci: ……………………………………..2010

