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Zpráva bailliho pro Generální kapitulu 2010
Zpráva zahrnuje období od generální kapituly 2009, konané

•

v Praze do dnešního dne. Během tohoto období jednala Velká

Vedení soudního procesu zaměřeného na ochranu a
legitimitu vývoje v ČVP po r. 2004

rada na svých pravidelných každoměsíčních jednáních s vý-

•

Zapojený ČVP jako partnera do Svatojánských Navalis

jimkou prázdninového období. České velkopřevorství mělo k

•

Vydání Řádové regule o společnících

1.1.2010 38, resp. k dnešnímu dni má 37 členů

•

Pravidelné vydávání a distribuce Reunionu

S hlavními body jednání Velké rady a řádového života obec-

Hlavní cíle do dalšího období:

ně jsou členové Českého velkopřevorství pravidelně a prů-

•

Aktivita a efektivita komend

běžně informováni na stránkách Reunionu, osobními emaily a

•

Získávání nových postulantů

také prostřednictvím Facebooku.
•
•

•

Činnost duchovní rady

Uzavření smlouvy o spolupráci s Fakultou logistiky a

•

Získávání finančních prostředků pro charitativní účely

krizového řízení UTB ve Zlíně

Ondřej F. Vanke, KCLJ

Uzavření smlouvy o spolupráci s českou pobdčkou Vy-

bailli Českého velkopřevorství

soké školou sociální a zdravotní sv. Anežky v Bratislavě
•

Jednání s ČBK o možnostech spolupráce

•

Zapracování odsouhlasených změn r. 2008 do Stanov

•

Řešení mezinárodní situace po abdikaci velmistra, příprava na účast na Velké generální kapitule v listopadu
t.r.

•

Publikování Výroční zprávy ČVP za rok 2009

nevedou. Je to jednak dokončení řádového adresáře a příprava
Armoriálu od roku 1937 do současnosti. Víme, že i pro dobrého historika a heraldika, kterého se nám zatím nedostává, je
to velké sousto, a tak zatím jen shromažduji podklady a věřím,
že záměr se bude realizovat v budoucnosti.
Další určitou bolestí je nepříliš fungující duchovní rada, a
také Velká rada by si zasloužila jisté personální oživení.
Zátěž, kterou nám po několik let znepříjemňují práci naši
bývalí členové, se zmírnila vyřčeným soudním rozsudkem,
který konstatuje pravdy, které víme po celou dobu. Věřím, že
i tato bolestivá, přesto epizodní situace skončí a třeba se i
v blízké budoucnosti pootevřou dveře případné diskusi.
Na závěr zprávy mi dovolte, bratři a sestry, Vám poděkovat
za společnou práci a za společenství, které vytváříme. Omluvte mou někdy břitkou přímočarost, s níž některé věci řeším věřte, že je vedena snahou o dobro pro Řád a jeho práci.
Atavis et Armis!
Petr Jindřich Řehoř, KCLJ, MMLJ, PSLJ
Kancléř Českého velkopřevorství

Zpráva Severočeské delegace pro Generální kapitulu v roce 2010

Zpráva kancléře OSLJ – B, n. g. o. Hejnice, září 2010
Vaše Excelence,
dámy a pánové, vážení bratři a milé sestry!
Nadešel čas každoročního společného setkání, tedy setkání
nás, členů starobylého Řádu, jak při společné modlitbě, účasti
na mši svaté, tak při setkání společenském, kde společně
s dalšími duchovními a vzácnými hosty máme možnost pohovořit o naší práci, plánech, tak v neposlední řadě i při aktivní
účasti na generální kapitule, která je nejvyšším orgánem OSLJ
– B.
Jak tento čas, tento prostor využijeme a naplníme, je jen
a jen na nás. Také je dobré si položit otázku, co mi členství
v Řádu dává a čím já jsem prospěšný Řádu. Odpověď je též jen
na nás.
Využijme tento čas i to, že jsme se sešli.
Má zpráva bude poněkud obsáhlejší a zahrne nejen oblast
práce kancléře, ale též Vás seznámím se stavem financí a charitativní i další činnosti směrem ven a také Vás budu informovat o časopise Reunion.
Jako kancléř vystupuji a reprezentuji Řád ve snaze co
nejvíce Řádu prospět, otevřít ho v povědomí lidí, seznámit co
nejširší veřejnost s jeho projekty, historií a samozřejmě s plány
do blízké budoucnosti. Komunikuji a připravuji další akce a
samozřejmě navazuji na léta předešlá, a to s ředitelkou DPL
Opařany, paní MUDr. Ivou Hodkovou. Stále spolupracuji s prezidentkou hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, paní Bělou
von Stybr Gran Jensen. Nově se podařilo finančně podpořit
společný projekt obnovy střední chlapecké školy v afghánském
Lógaru, a tedy začít spolupracovat s AČR.
Samozřejmostí je pokračovat v pomoci při obnově pražského mariánského sloupu, tento příběh je stále živý, vnitřně vzrušující a otevřený pro všechny lidi čistého srdce.
Úspěch měla moje přednáška o historii a současnosti Řádu
pro společnost potomků českých rytířských a zemanských
rodů v květnu tohoto roku.
Milé je pro mne nejen setkání při schůzkách pražské
komendy, ale též například při postním duchovním cvičení

dále jednotliví dárci poslali na účet částku ve výši 12.600
korun.
Také máme rezervovánu částku ve výši 30 tisíc korun na
nákup jednoho ze čtyř dolních (a posledních) kvádrů pro mariánský sloup.
Závěrem této části o řádových projektech musím připomenout, že je třeba finanční prostředky sdružit v řádové pokladně či na řádovém účtu a pak je cíleně použít. Jen tak můžeme
potom hovořit o naší podpoře toho či onoho projektu!
V letošním roce poklesl počet členů Řádu na 35 osob, což
je oproti roku 2009 snížení o 17 osob. Naši milou spolusestru
Věrušku Šigutovou a vzácné spolubratry Jana Stránského ze
Stránky a Greifenfelsu, Ferdinanda Menčíka z Menštejna a Miroslava Karla Řehoře si povolal Pán k sobě. Tři spolubratři byli
na vlastní žádost převedeni do složky „neaktivní člen“ a zbytek
tvoří lidé, kteří i přes značnou snahu nekomunikovali, tedy nebyli pro letošní rok uvedeni v seznamu členů, který posíláme
společně s platbou do mezinárodního sekretariátu. Potěšující
informací pro mě byla zpráva pražské komendy, která se postavila za svého člena a pomohla mu potíže překlenout.
Existují ovšem i další věci, které mě trápí a které se zatím
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v Hejnicích nebo při procesí k poctě svatého Johánka z Pomuka či jiných akcích, na tomto místě musím bohužel zmínit
obecně malou účast členů. Přesto patří dík spolubratrům, kteří
zmíněné organizují a berou si za své.
Časopis Reunion je, jak řekl náš velkopřevor, výkladní skříní
Českého velkopřevorství. Jak zařídit, aby tato výkladní skříň
neukazovala slohová cvičení tří až čtyř stálých přispěvatelů, a
nestala se tak spíše nástěnkou z nechvalně známé doby nedávno minulé? I tomuto se bude věnovat tato kapitula v diskusní
části. Závěrem této části musím před tímto shromážděním
poděkovat jednak kolegovi Vojtíškovi, bez jehož práce si lze
vydávání našeho časopisu jen obtížně představit, ale také spolubratrům Přibylovi a Brichovi, kteří pravidelně jezdí Reunion
kompletovat.
Nyní je třeba se zmínit o charitativních či kulturně společenských aktivitách Řádu. Tím nahradím zprávu špitálníka,
která by hovořila spíše jen o částkách vynaložených na jednotlivé projekty a představím projekty, na kterých spolupracuji.
Dlouhodobá a veskrze úspěšná spolupráce s DPL Opařany pokračuje i letos podporou rehabilitačně-resocializačního
centra ergoterapie a arteterapie, dále pak podporou socioterapeutickcých programů - koncerty, divadelní společnost Můzy
dětem, setkání s Jiřím Strachem apod.
Naše jednorázová finanční podpora na společný účet
programu více subjektů pomohla zprovoznit střední školu ve
válkou souženém Afghánistánu a může otevřít další spolupráci
s AČR, zvláště pak s jejími rekonstrukčními složkami.
Spolupráce s naší patronátní nemocnicí v Měšicích a s komunitou Magdaléna je v rukou členů pražské komendy. Věřím,
že ještě v letošním roce navážou na výsledky let minulých a na
Řádovém dni poreferují o vykonané práci.
Za naši řádovou pomoc v oblasti kulturní či sebepropagační
musím zmínit podporu vydání knihy Chrám světa prof. Miroslava Vernera, kterou jsme díky štědrému daru spolubratra
Paříka podpořili částkou 200 tisíc korun.
Velká rada rozhodla podpořit reedici knihy o sv. Anežce,
kterou vydá Pražské arcibiskupství, částkou 50 tisíc korun,

Severočeská delegace pokračovala v aktivitách, které se ukázaly prospěšné a realizovatelné. Předem je nutné uvést, že se
opět nepodařilo získávat vnější sponzory. Je to dané regionálními podmínkami. Existuje zde již řada nadací, která přímo
a dosti značně podporuje zejména sportovní, ale i vědeckou,
kulturní, charitativní i duchovní aktivity, ale tyto poskytují své
dary přímo vybraným institucím. My je můžeme pouze usměrňovat vhodným směrem. Největší zásluhu má P. Raban, který
získal příspěvek ve výši 10 milionů korun na opravy baziliky
v Hejnicích a usměrnil pro potřebné významné prostředky při
povodních. Částky jen v řádu tisíců jsme získali při přednáškách a dalších akcích. Ty jsou uvedeny dále. Nepodařilo se
také rozšířit činnost na sousední okresy. Vztahy s Jabloneckem
a Semilskem stále zůstávají na úrovni informování a nepravidelných setkávání. Přínosem pro naši budoucí práci je dnešní
přijetí nového člena a společníků, od kterých očekáváme nové
podněty i práci.
Za základní považujeme naše úsilí o duchovní život delegace a navazujících sympatizantů. Byla to především další
duchovní setkání v postní době v Hejnicích. Ty a to zdůrazňuji, jsou naším duchovním centrem. V tomto promodleném
významném poutním místě, kde opakovaně zasedá a má své
exercicie i Česká biskupská konference, čerpáme sílu pro
další práci. Potěšilo nás, že se letošních exercicií zúčastnilo
více spolubratrů, že s námi zde byli i spolubratři z Prahy a
jen objektivní nepříznivé okolnosti způsobily, že nás nebylo
více. Program připravený P. Porochnavcem a P. Rabanem
byl pro nás inspirující. V této činnosti hodláme pokračovat a
rádi přivítáme v příštím postu členy i příznivce řádu u jiných
komend. S Hejnicemi je spojená i další naše tradiční akce, a
to Mezinárodní pouť smíření začátkem května. Letos se ho
zúčastnila celá delegace posílená bratrem Kalinou, velitelem
Pražské komendy. Bylo to i naše poslední setkání s Mons.
Josefem Kouklem, naším emeritním biskupem. Když jsme se
s ním loučili, netušili jsme, že to je loučení už poslední. Mimo
rámec regionu byla účast velitele v rámci řádové delegace na
významné audienci u císaře Karla v Brandýse. Význam této
akce, kde jsou Lazariáni spolu pořádajícími, přesahuje rámec
delegace. Je to vždy akce celořádová.
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O vytvoření nové tradice, slavnostního zahájení akademického roku na univerzitě v Liberci mší svatou, se zasloužil náš
bratr P. M. Podzimek. Bohoslužbu na začátku akademického
roku 2009/2010 celebroval J.E. Mons. Baxant jako hlavní celebrant, nejvýznamnějším mezi mnoha koncelebranty byl J.E.
Mons. Diego Causera, papežský nuncius v České republice. Při
této příležitosti byl P. M. Podzimek představen jako kaplan pro
pastoraci vysokoškolských studentů a inteligence v Liberci.
V uvedené funkci získal P. M. Podzimek velkou autoritu studentů, ale i akademických funkcionářů. Svědčí o tom vysoká
účast, a to nejen studentů, když celebruje mši sv. v Křížovém
kostele. Letošní začátek akademického roku bude opět v tomto duchu. Duchovní péče a výchovná činnost bratrů Rabana a
Podzimka přesahuje rámec této zprávy.
Pokračujeme v prezentaci řádu při společných akcích
s Českou křesťanskou akademií. Přednášky jsou oznamovány
v kostelích libereckých farností a dalšími kanály. Největší akcí
ve sledované době byla přednáška prof. T. Halíka na téma Duchovní klima v Evropě. Této přednášky, která byla výjimečně
ve vědecké knihovně, se zúčastnilo asi 280 posluchačů, další
se již ani do rozšířeného sálu nedostali. Do postní kasičky přispěli návštěvníci téměř pěti tisíci korunami. Tyto byly předány
charitnímu domu pro seniory. Při přednáškách a podobných
akcích vyzdvihujeme vždy účast řádu. Spolubratři Raban a Kalina ve svých přednáškách zdůraznili své lazariánství. V prosinci jsme uspořádali již 3. adventní koncert duchovní hudby
v Křížovém kostele. Vystoupení pěvecké souboru Technické
univerzity doplnil duchovními promluvami P. M. Podzimek.
Ověřili jsme si, že aktivní účast na koncertu má evangelizační
účinky na vystupující. Výtěžky dobrovolných sbírek našich akcí
(kromě jedné již uvedené přednášky)jdou na denní stacionář u
sv. Antonína. Svatojakubská cesta se úspěšně rozvíjí. Seznámení s jejím rozšiřováním byla věnovaná přednáška našeho
sympatizanta pana Těšiny. Jeho návrh budu předkládat samostatně duchovní radě. Spolupráce v této oblasti bude úkolem
našeho nového společníka Jana Jeřábka. Nezanedbatelná je
pomoc postulanta Filipa Klepsy při záchraně církevních památek.
Přímou charitativní činností se zabýval chev. Uhura, který

vedle své funkci ředitele ústavu pro seniory opět intenzivně
přednášel v libereckém a hradeckém kraji o péči o nemocné a
o duchovní pomoci při jejich odcházení. Veliká a účinná práce
P. Rabana při záplavách získala nejen jemu, ale i církvi a řádu
vysokou prestiž. Bohužel, jeho vypětí bylo tak veliké, že musel
být hospitalizován a obávali jsme se o jeho život.
Po rozšíření naší delegace budeme muset najít nové formy

naší vnitřní spolupráce a duchovního spojení. K tomu si vyprošujeme pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Lazara, jakož i patronů naší delegace sv. Zdislavy a sv. Antonína Paduánského.
Liberec 8. září 2010
Antonín Schauer, KCLJ,
velitel Severočeské delegace v. r.

Zpráva Pražské komendy pro Generální kapitulu 2010
V životě komendy tvoří páteř tradiční pravidelná setkání
první středu v měsíci ve farní klubovně u chrámu Nejsvětější
Trojice, kde se v sousedství Lazarské ulice navracíme do míst,
spjatých s historií našeho řádu v Čechách. Naše souvislost
s těmito pamětihodnými místy je vyjádřena umístěním praporu
komendy přímo v chrámu. V tomto chrámu jsme společně
vstoupili do nového roku 2010 bohoslužbou k poctě sv. Basila
Velikého, učitele Církve a patrona Řádu, kterou pro nás i své
farníky celebroval náš kaplan a spolubratr otec Kornel Baláž.
Ve Na závěr mše svaté byly předány symboly komendy – prapor a meč – novým strážcům. Strážcem praporu se stal cfr.
Michal Brich, strážcem meče cfr. Stanislav Přibyl.
Letošní dobou svatopostní nás provázely „postní pátky“,
krásná modlitební setkání dle východní liturgie. Konaly se
vždy v 17 hodin v rotundě sv. Longina. I když se nás tam
scházela jen hrstka (2-5 lidí), věřím, že Ježíš Kristus dle svého
slibu tam byl s námi a všichni ostatní členové též, protože
jsme se modlili i za ně.
Ve středu před Zeleným čtvrtkem jsme tradičně putovali
Křížovou cestou na Skalce nad Mníškem pod Brdy. Šli s námi
opět přátelé, rodiny a místní farníci, bohužel tentokrát chyběli
klienti a terapeuti terapeutické komunity pro závislé Magdaléna v Mníšku-Včelníku. Příště musíme pamatovat na včasnou
domluvu, protože opravdu chyběli. S TK Magdaléna jsme se
rovněž v předchozích letech setkávali na tradiční červencové
pouti k svátku sv. Marie Magdaleny rovněž na Skalce, letos
jsme však tuto vzácnou událost promeškali.
V den květnového Jour Fixe, ve středu 5. května, nás spolubratr Michal Brich umožnil soukromou prohlídku katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dostali jsme se na místa, kam
běžní návštěvníci nevkročí. Nakonec jsme setrvali nerušeně ve
Svatováclavské kapli a zakončili tam naše setkání společnou
řádovou modlitbou. Díky spolubratru Michalovi za ten úžasný
zážitek pokory a vznešenosti ve ztichlém velechrámu!
Členové pražské komendy se účastnili bohoslužby u příležitosti Řádového dne v prosinci 2009, tradiční slavnosti k svátku sv. Jana Nepomuckého v květnu 2010 a několika vzpomínkových bohoslužeb a poutí. V sobotu 8.května velitel komendy
zastupoval Pražskou komendu v Hejnicích na tradiční Mezinárodní pouti smíření (česko-německo-polská).
V červnu 2010 se členové komendy seznámili s informační dopisem, který J.E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara
Jeruzalémského, adresoval členům Českého velkopřevorství, i
s dalšími dne dokumenty ke konstituční krizi Řádu. Pražská
komenda odmítla nerytířské, neduchovní, mocenské a ekonomické parikulární zájmy v pozadí tohoto politováníhodného
konfliktu a postavila se na stranu základních principů Řádu,
kterou v danou chvíli reprezentuje náš velkopřevor a světský
i duchovní protektor Řádu. Pražská komenda se již téměř tři
čtvrti roku denně spojuje v řádové modlitbě, v níž prosíme
Pána, aby nás zachoval ve věrnosti křesťanské víře a ve věrnosti velmistrovi a představeným, které nám dal Bůh a Řád.

Tato modlitba nám nyní poskytuje jasný základ. Až do Velké
generální kapituly svolané do Orléansu na den 20. 11. 2010
se řádovou modlitbu denně modlí velitel komendy s přispěním
a podporou ostatních členů. Prosíme za zdar tohoto klíčového setkání, za úspěšnou volbu 50. Velmistra (s přáním, aby
jím byl zvolen náš velkopřevor hr. Dobřenský) a za překonání
dalšího nešťastného rozkolu ve světovém i národním lazariánském společenství, za jehož sjednocení v lásce Kristově se
také denně modlíme.
Více než rok jsme usilovali, aby v chrámu Nejsv. Trojice
byla umístěna vývěsní skříňka, kterou bychom mohli využít
k připomenutí historických souvislostí Řádu sv. Lazara s těmito místy i k informacím o současné činnosti Řádu v ČR a
v Praze, což se pro nesouhlas památkářů nezdařilo. Za to nám
duchovní správce farnosti, náš spolubratr a kaplan komendy
otec Kornel Baláž v červnu 2010 velkoryse poskytnul jednu
z vývěsních desek přímo na průčelí kostela. Nyní ji musíme
naplnit obsahem.
Rozměr duchovní a rytířský naší komendě neschází, nedaří
se nám však zakotvit náš řádový život v činné službě bližním.
Nedospěli jsme dosud ke konkrétní formulaci naší angažovanosti v nemocnici v Měšicích, kterou vede spolubratr chev.
Andrýsek a která je jedním z oficiálních řádových patronátů.
V předchozích letech jsme se začali orientovat na pomoc
bývalým uživatelům návykových látek, ohrožených sociálním
vyloučením ve spolupráci s TK Magdaléna, v letošním roce s ní
však komenda ztratila kontakt a kontinuitu udržují pouze naši
představení, chev. Vanke a chev.Řehoř. Bůh jim za to zaplať,
avšak komenda nemůže zůstat stranou. Byli jsme znovu ujištěni, že naše návštěvy v komunitě mají smysl a měli bychom
v nich pokračovat.
Naše společenství je nevelké. Pražská komenda je sice co
do počtu členů nejsilnější složkou ČVP OSLJ, na pravidelných
setkáních se nás ale schází jen hrstka. V r. 2010 jsme zaznamenali další ztráty. O převedení mezi neaktivní členy požádali
spolubratři chev. Beno Ge, KCLJ, a chev. Miroslav Hoza, KLJ,
někteří pozbyli členství pro neplnění finančních povinností
vůči Řádu a někteří sice členské příspěvky platí, ale léta jsme
je na žádném Jour Fixe neviděli a postrádáme je. Zástupce
velitele komendy cfr. Michal Brich počátkem roku rezignoval
a jeho místo zaujal cfr. Viktor Sušický. Pomocníkem velitele
zůstává cfr. Stanislav Přibyl. Vrátil se mezi nás cfr. Pavel
Komínek a komenda se zasadila o pokračování jeho členství
v Řádu.
K plnému životu komendy v rozměru duchovním, charitativním i rytířském ještě mnoho zbývá. Jsem vděčný těm aktivním
členům, kteří život komendy udržují. Aby ochota k práci a
zapojení nebyla ojedinělá a abychom uspěli v období následujícím, k tomu nám dopomáhej Bůh, Panna Maria a svatý Lazar.
V Praze dne 11. září L.P. 2010
Dr. Kamil Kalina, KLJ
velitel Pražské komendy ČVP OSLJ
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