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50. Velmistr
J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz



Řádový den ke svátku sv. Lazara (další na str. 16–18)
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Cfr. Přibyl již tradičně vzal opařanské děti na prohlídku Prahy

Poprvé na Řádovém dni byl otevřen lazarský obchůdek
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Oslovil člověka svou pokorou

Carissimi...
i v letoším adventu, který nám byl dopřán, v období ticha 

a pokory před tajemstvím narození našeho Pána Ježíše 
Krista, chci se podělit o pár povzbudivých vět na naší 
cestě…

Opět si společně chceme nejen připomenout, že za 
oněch časů se Bůh v Betlémě svým vlastním nečekaným a 
nepředstavitelným způsobem dotkl našeho světa.

Oslovil člověka svou pokorou, když se stal takovým, jako 
jsme my se vší naší bídou a slabostmi, kromě hříchu.

Všimněme si znovu, že když si Betlémští pastýři 
vyslechli poselství andělů, pospíchají do Betléma. Když 
tam přijdou, andělé jim zvěstují o tomto dítěti v jeslích.  

„A všichni, kteří to poslouchali, divili se tomu“ (Lk. 2,18). 
Mluví totiž o úžasných přislíbeních, které přináší nově 
narozený Mesiáš... Přes celé generace žila v Izraeli naděje, 
že Bůh jednoho dne pošle zachránce – Mesiáše. A on vše 
obrátí k lepšímu, odstraní nepravost, osvobodí člověka od 
všeho zla. Jednou Bůh setře slzy svého národa. Tím, že 
pastýři si dávají dohromady poselství andělů s Dítětem 
v jeslích, vyjde najevo skutečnost: dnes se naplnila touha a 
veliká naděje Božího lidu... Mesiáš, Zachránce a Vykupitel 
je tu! S ním začíná nová doba, nová Budoucnost a čas 
spásy.

A právě z této perspektivy vánočního tajemství se už 
teď v adventu můžeme s nadějí dívat do nového časového 
období roku 2011. Dává nám to příležitost poslouchat 
toto staré, ale při tom nové poselství, znovu, nanovo 
a intenzivněji. Poselství, které zní: ve vtěleném Bohu 
začíná pro každého jednoho z nás, i pro lidi tohoto období, 
nová doba! Navíc v Českém velkopřevorství je tato 
doba poznamenána velikou ctí, které se mu dostalo, kdy 
velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz se stává 
50. velmistrem kontinuity působnosti našeho řádu na 
kontinentech světa i v naší vlasti. Toto období sice může 
být pro nás náročné, ale k adventu a Vánocům patří více 
než jindy snaha o spolupatřičnost a láska k chudým a také 
vzájemná mezilidská pomoc. V tomto duchu musíme kráčet 
dál k dalším snahám o uskutečňování blahoslavenství 
v tom dalším, co nás čeká a nemine... osobním přičiněním 
ve svolávání ochrany právě naší Nebeské matky Panny 
Marie, sv. Lazara, sv. Františka, bl. Karla a všech našich 
řádových patronů a přímluvců. 

Váš otec Pavel.

P. Pavel Porochnavec, SChLJ, je vikářem duchovního převora
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Monseigneur, Vaše Excelence a drazí spolubratři, přátelé.

Z hloubi srdce děkuji za vaši důvěru a loajalitu. Je to čest 
sloužit jako 50. velmistr našeho milovaného Řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského.

Kdo by si představil, že po skoro tisíci letech jeho histo-
rie mladý český chlapec dosáhne nejvyššího vedení našeho 
Řádu a stane se následovníkem tolika skvělých a význač-
ných osobností? Mé kořeny jsou v českých zemích a proto 
věnuji tuto volbu našemu skvělému a hrdému českému náro-
du.

Po 35 letech služby našemu Řádu nikdy nezapomenu svou 
přísahu věrnosti základním principům tradice a křesťan-
ských hodnot tak drahých našim srdcím. Tyto principy budu 
dodržovat po celou dobu mé funkce velmistra. Díky legiti-
mitě, poskytované ochranou J. K. V. princem Henrim d´Or-
léans, hlavou královského domu Francie, jsem s to ujmout se 
svého úřadu právem podle naší Konstituční listiny.

S pomocí našeho Pána Ježíše Krista budu řídit osud Řádu 
svatého Lazara a převezmu plnou morální odpovědnost za 
svůj úřad velmistra. Na oplátku, pozdravuji velkou odvahu 
mnoha mých spolubratří a spolusester, kterí přišli sem do 
Orléansu za obtížných podmínek.

Nechť je uvedeno ve známost, že nikdy nezapomenu tento 
výraz loajality, který potvrzuje, že jednáme jako jedna velká 
rodina. Jako rodina budeme pokračovat společně v pokoře, 
skromnosti a s největší důstojností. Nyní je čas, abych vám 
dal nahlédnout do své vize budoucnosti Řádu svatého Laza-
ra a jak se bude naplňovat mé poslání.

Za prvé a především, jsme bratrstvo křesťanských věr a 
všichni vyznáváme závazek k našemu Pánu Ježíši Kristu. To 
znamená, že posílíme své společenství jako ekumenický řád, 
modlíce se společně, pracujíce společně a budeme spolu ko-
munikovat v intencích tohoto křesťanského ducha.

Náš základní raison d´être je pomáhat nebohým, nemoc-
ným, potřebným a těm, kteří si sami pomoci nedovedou. To 
bude naší prioritou a učiníme vše, abychom znovu nasměro-
vali celý řád k tomuto cíli.

Oslovíme všechny naše bratry a sestry v celém světě. Sám 
se vydám na křížovou výpravu se strategií znovusjednocení 
v nejlepším zájmu celého Řádu svatého Lazara. To nezna-
mená, že budeme praktikovat politiku otevřených dveří, ale 
zároveň nebudeme klást znovusjednocení předběžné pod-
mínky.

Jelikož žijeme v roce 2010 a ve světě rychlé komunikace, 
mým úmyslem je dát dohromady organizaci založenou na 
široké komunikaci mezi našimi hodnostáři a členy, jakož 
i s veřejností. Musíme být kreativní v zlepšení naší komuni-
kace se světem.

Je mnoho profesionálů a horlivých lidí, kteří dobrovolně 

sloužili Řádu a těm dlužíme poskytnutí výkonného a moderní-
ho nástroje k práci.

Co se komunikace týče, naše organizace vytvoří schéma 
komunikace a rozhodování zdola nahoru. Musíme naslouchat 
tomu, co nám naše členstvo říká a zaměřit naše snahy k jejich 
požadavkům. Všichni naši členové by měli vědět, že já i moji 
hodnostáři nikdy nezapomeneme, že jsme voleni členstvem. 
Život v zapomnění našich kořenů je nyní součástí minulosti.

Vyvineme velké úsilí ke zřízení právní mezinárodní struktu-
ry nejlépe přizpůsobené našim aktivitám, v souladu s principy 
tradice a ztotožněné s Konstituční listinou. Tato právní struk-
tura bude nezbytná k posílení naší globální pevnosti a mezi-
národní důvěryhodnosti.

V neposlední řadě, zvýšíme naši propagaci růstu. Náš sys-
tém komunikace přispěje ke zvýšení a zlepšení povědomí 
o Řádu svatého Lazara a jeho aktivitách. Dále, zajistíme sro-
zumitelný program růstu členské základny. Tento růst bude 
charakterizován heslem „kvalitní křesťané“.

Dnes přebírám slavnostní závazek obrany všech morálních 
a křesťanských hodnot, tak drahých našim srdcím. Naléhavě 
vás prosím o následování a

• se soucitem ve vašich srdcích o oslovování našich sou-
sedů, našich bratří a sester a všech, kteří opravdu naši 
pomoc potřebují;

• otevření našich myslí realitě kolem nás;
• za všech okolností o chování hodné pravých a pokorných 

křesťanů;
• za všech okolností o jednání jako vzoroví občané zemí a 

společnosti, ve které žijeme;
• o odvrhnutí chamtivosti, osobních ambicí a střetu zá-

jmů, které byly pro naši pověst tak zkázonosné v minu-
losti.

Dnes vyznáváme víru v budoucnost, protože MY jsme Řád 
svatého Lazara Jeruzalémského. Předvedením příkladu křes-
ťanské morálnosti vzdáme poctu legitimitě našich akcí a uká-
žeme respekt před naší Konstituční listinou.

Pohněme se vpřed ve jménu našeho Boha Všemohoucího, 
Panny Marie a svatého Lazara.

Beru na sebe tento slavnostní závazek, avec l’aide de Dieu.
Bože, pomoz mi.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
50. velmistr Řádu svatého Lazara Jeruzalémského

(Inaugurační proslov 50. velmistra)
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Vážené spolusestry a spolubratři,

v návaznosti na úvodní článek minulého vydání časopisu Reunion 
bych rád pokračoval významnými informacemi, týkajícími se ze-
jména mezinárodního dění. Koncem listopadu, přesně 20. listopadu 
2010 se v La Ferté Saint-Aubin u Orléansu konala Velká generální 
kapitula. Ta byla řádně a dle mezinárodních stanov svolána předse-
dou Constitutional Councilu, J. E. Philippe Jourdainem. 

Hlavním bodem programu byla volba 50. velmistra Řádu sv. La-
zara Jeruzalémského. Kandidátem, který splňoval všechny body dle 
stanov (katolík, člen šlechtické rodiny podporovaný francouzskou 
královskou rodinou, člen Řádu) byl dosavadní velkopřevor Českého 
velkopřevorství Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz (navržen velkopře-
vorstvími Nizozemí a Velké Británie s podporou našeho velkopře-
vorství). Velké generální kapituly se zúčastnili delegáti Francie, 
Itálie, Nizozemí, Španělska, USA, Velké Británie a České republiky 
(reprezentující také Slovenskou republiku). Nepřítomní kapituláři 
mohli využít svého práva korespondenčního hlasování, což kapitulá-
ři Českého velkopřevorství takřka beze zbytku využili.

Přesně v 10:10 ohlásil chev. Philippe Jourdain za přítomnosti stát-
ního notáře Francouzské republiky výsledek volby: „50. velmistrem 
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského se stává J. E. Jan hr. Dobrzenský 
z Dobrzenicz.“ Po bouřlivém potlesku přednesl nový velmistr svoji 
vizi na další vývoj v Řádu. Navázal na imperativ: „křesťanství – cha-
rita – rytířství“ a přiložil k němu další důležitou výzvu k průběžné-
mu sjednocování Řádu. Řád nadále musí pracovat jako jedna velká 
rodina, dosavadní praxe, kdy Řád byl řízen členy Grand Magistry 
bude změněna. Sjednocování Řádu znamená otevírání dveří všem 
jurisdikcím i jedincům, kteří v historii opustili patronát francouzské 
koruny. Není to otázka, která bude moci být vyřešena v několika 
měsících, ale výsledky zde již jsou. Znovu jsme v kontaktu s před-
staviteli Řádu v jiných zemích a věříme, že tato jednání budou 
úspěšná. Vždyť nám všem jde o návrat k duchovním hodnotám a 
starým tradicím, které jsou určující pro práci na poli charitativním.

Velmistr poté potvrdil a představil stávající či nové velkopřevory. 
Dosavadní místopředseda řádové vlády a velkopřevor holandského 
velkopřevorství Jaap Kraaijenhagen se vzhledem ke svému věku 
stává emeritním velkopřevorem a nadále bude pracovat jako porad-
ce velmistra. Novým velkopřevorem Nizozemí se stal chev. Charles 
Beck. Národní jurisdikce Velké Británie byla ustavena velkopřevor-
stvím. J. K. V. princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou, byl 
jmenován velkopřevorem Francie a předsedou řádové vlády. České 
velkopřevorství bude administrováno tak, jako dosud.

Velké magisterium bude mít novou roli, nikoliv zákonodárnou 
(jako dosud), ale výkonnou. Nově jmenovaným Velkým špitálníkem 
se stal J. E. Giovanni Ferrara z Itálie, současný velkopřevor Itálie. 
Do týmu byl jmenován také chev. Petr Řehoř se zodpovědností za 
komunikaci (zejména internet, intranet a tištěný Reunion Internati-
onal). Třetím ústředním orgánem Řádu je Constitutional Council, do 
kterého byl jmenován cfr. Zdeněk Kučera.

Při odpolední mši sv., obětované v Katedrále sv. Kříže v Orléans, 
byl po složení velmistrovské přísahy do rukou Mons. Pierra Boze a 
v přítomnosti členů Řádu, oficiálních hostů a zástupců sdělovacích 
prostředků nový velmistr slavnostně inaugurován. Po inauguraci 
byl přečten dopis J. K. V. Henriho, hraběte pařížského, vévody fran-

Slovo bailliho

couzského, o kontinuálním pokračování záštity francouzské koruny 
nad Řádem, reprezentovaným od této chvíle jeho 50. velmistrem.

Nový velmistr poté přijal a povýšil členy různých jurisdikcí, mezi 
nimiž byli také zástupci Českého velkopřevorství. Cfr. MUDr. Milan 
Zahálka a cfr. Mgr. Zdeněk Kučera se stali členy v hodnosti BLJ, cfr. 
Michael Pařík byl pasován na rytíře.

Jménem Velké rady děkuji všem účastníkům z Českého velkopře-
vorství, kterými byli J. E. Jan hr. Dobrzenský, chev. Petr Řehoř 
s chotí, chev. Vladimír Stibor, chev. Pavel Kavinek, chev. Miroslav 
Hoza, d. Jana Tetourová s manželem, chev. Michael Pařík s chotí, 
cfr. Zdeněk Kučera s chotí, cfr. Michal Zahálka s chotí a chev. Ond-
řej Vanke za účast a reprezentaci ČVP na tomto významném jedná-
ní.

Dopady volby na České velkopřevorství:
Je samozřejmé, že tato nová situace na mezinárodním poli bude 

mít dopady také u nás doma v České republice. Přejeme si, aby 
České velkopřevorství, z jehož řad vzešel 50. velmistr Řádu, bylo 
nadále ukázkovým velkopřevorstvím ve všech hlavních oblastech. 
Jeho vedení bude vést Řád v českých zemích a na Slovensku jako 
jednoznačně profilovanou jurisdikci ve spolupráci s církevními auto-
ritami naší země. Budeme vycházet z tradic velkopřevorství, které 
u nás vzniklo v r. 1937 a navazovat na vše pozitivní, co Řád přinesl 
v historii u nás i ve světě. 

Hlavním posláním Řádu je v křesťanských intencích pomáhat 
těm, kteří si sami pomoci nedovedou. I nadále se ČVP bude podílet 
na humanitárních a charitativních projektech, podrží si stávající a 
bude se zapojovat do těch, která přinesou maximální prospěch po-
třebným.  

Velkopřevorství bude i nadále činné v udržování historických a 
rytířských tradic, bude podporovat výchovu a vzdělávání, vydávání 
knih a publikací. Prioritou ve finanční oblasti je efektivní získávání 
prostředků na charitu nad rámec členských příspěvků. Všechny 
finanční toky budou i nadále transparentní a jejich kontrola bude 
možná nejen v rámci ČVP, ale bude veřejně k dispozici na internetu.

Velkopřevorství bude aktivně podporovat všechny kroky velmist-
ra, vedoucí ke sjednocování Řádu. I zde v Čechách jsou naše dveře 
otevřeny všem, kteří v historii velkopřevorství opustili, případně se 
z neinformovanosti stali členy jiných organizací zeleného kříže. Je 
nutné si uvědomit, že jedním z hlavních charismat Řádu je jeho věr-
nost francouzské koruně, vždyť od 13. století existuje jako dynastic-
ký řád. Jsme proto přesvědčeni, že současná záštita francouzského 
domu, které požíváme, je určující pro naši legitimitu.

Osobní iniciativa členů je nezbytností, naším cílem je do budouc-
na vytvořit ještě silnější velkopřevorství tvořené silnými komenda-
mi. K tomu je nutné aktivně působit ve vyhledávání nových kandidá-
tů ke členství, kteří budou osloveni řádovým charismatem. Kromě 
růstu v České republice chceme maximálně podpořit spolubratry 
na území Slovenské republiky, aby se z tamní komendy mohlo stát 
v budoucnosti silné, sebevědomé a hrdé samostatné velkopřevor-
ství.

Jako optimisté věříme, že v pokoře, v bratrském souznění a s ra-
dostí budeme tyto úkoly plnit. K tomu nám všem pomáhej Bůh, Pan-
na Maria a Svatý Lazar!

Ondřej F. Vanke, GCLJ
bailli Českého velkopřevorství
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Orléans 2010
Velká generální kapitula a volba 50. velmistra Řádu

Fotografie Martina Řehořová (MŘ), Miroslav Hoza (MH), Ondřej Vanke (OV)
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Orléans,
27. 11. 2010

—
Magnus L Magister

citra et ultra maria,
Præceptor Boignaci,

Jan Josef
Comes Dobrzenský

z Dobrzenicz

Z Velké rady

Jednání Velké rady 24. listopadu 2010

Jednání Velké rady 15. prosince 2010

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP (v říjnu se VR nekonala, listopadové jednání 
bylo posunuto o jeden týden vzhledem ke konání Velké generální kapituly.
Jednotlivé body jednání podrobněji:
  
• byla podána zevrubná informace o konání Velké generální kapituly v La Ferté Saint-Aubin a 

katedrále v Orléansu. Této události je věnována převážná část tohoto Reunionu, takže podrob-
nosti zde nejsou rozebírány;

• byly projednány nové úkoly Českého velkopřevorství a členů Velké rady;
• v souladu s Hl. V., čl. 22,5 ustavil bailli ČVP cfr. Zdeňka Kučeru, BLJ, sekretářem Velké rady.
• Velká rada projednala příchozí korespondenci. Mj. rozhodla o přijetí p. Jakuba Holmana mezi 

CompLJ;
• bailli informoval členy Velké rady o pietním aktu v Milovicích, konaném 6. listopadu 2010 na 

vojenském hřbitově. Během 1. světové války zde byl zajatecký tábor, v němž bylo drženo přes 
dvacet tisíc italských zajatců. Z nich zde čtvrtina zemřela. Pietního aktu za přítomnosti hostů 
z Itálie, italského velvyslanectví a armády ČR se zúčastnila delegace ČVP. Této akce se hodlá-
me zúčastnit také v příštích letech a navázat postupně užší spolupráci s organizátory. Členové 
Italského velkopřevorství, kteří byli přítomni na Velké generální kapitule, byli akcí nadšeni a 
rádi by s ČVP spolupracovali;

• kniha o sv. Anežce – kancléř dokončil darovací smlouvu na podporu vydání této knihy. ČVP při-
spívá částkou 100.000 Kč.

Velká rada projednala jednotlivé body „Nových úkolů ČVP“, definovaných na minulém jednání VR:

• nalezení stálého sídla ČVP v Praze -  bailli a kancléř budou jednat o vhodných možnostech;
• nárůst členské základny o nové postulanty – Velká rada jednala o možnostech a metodách;
• zpráva pro Velkého špitálníka – připraví chev. Stibor a cfr. Zahálka;
• kancléř připraví materiály k Výroční zprávě 2010;
• Kniha ceremonií ČVP by měla být vydána v prvním čtvrtletí 2011. 

Dále se Velká rada zabývala plánem akcí na r. 2011. Ty budou i nadále oznamovány prostřednic-
tvím velitelů komend a elektronickou poštou.

Velká rada schválila příspěvek pro DPL Opařany ve výši 40.000 Kč 

Velká rada projednala a schválila participaci na ražbě medailonku sv. Michaela archanděla pro Ar-
mádu ČR.  

Velká rada se bude dále zabývat spoluprací s Pivečkovou nadací, dosud nerealizovanou

V rámci povinných výměn autolékárniček podporujeme akci Armády ČR: sběr autolékárniček a je-
jich dodání do Afghánistánu.

Ondřej F. Vanke, GCLJ, bailli ČVP

MŘ
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Kuloáry Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky v těchto dnech nově 
zdobí přes padesát pestrobarevných 

maleb dětí z Afghánistánu. Vznikly v rámci vý-
tvarné soutěže pro studenty z osmnácti škol pěti 
distriktů provincie Lógar. Připravilo ji hnutí 
Na vlastních nohou –  Stonožka spolu s vojáky 
5. kontingentu Armády České republiky PRT 
Lógar během své mise v této oblasti. Vernisáž 
s názvem „Můj sen o Afghánistánu“ proběhla 
13. prosince 2010 za přítomnosti ministra obra-
ny Alexandra Vondry.

Mladí malíři kreslili a malovali pro své kama-
rády v České republice obrázky na téma „Moje 
rodina“, „Moje vesnice“ a „Moje škola“. Vznikla 
překrásná díla, která zobrazují život v afghán-
ské rodině, přátelství a afghánskou přírodu. 
České, slovenské a americké děti se svými ob-
rázky snažily vyjádřit, co by přály svým afghán-
ským kamarádům. 

Plukovník Honzák, který 5. kontingentu AČR 
velel, zdůraznil, s jakým vděkem přijímali oby-
vatelé afghánské provincie Lógar všechny akce 
společného projektu a jak významný byl den vy-
hlášení vítězů soutěže, kdy afghánští muži popr-
vé vzali mezi cizí vojáky i své ženy a dcery.

Prezidentka hnutí Stonožka Běla Gran Jensen 
přirovnala výtvarný projekt vojáků ve válečném 
Afghanistánu k objevu transfúze krve, u kte-
ré byla od vůbec prvního provedení až po 150 
letech prokázána její důležitost. „Doufejme, že 
to nebude trvat dalších 150 let, než svět pocho-
pí, co 5. kontingent začal a co dokázal, a že se 
vojáci kterékoliv země začnou učit od českých 
vojáků, jak zacházet s lidmi, které ponížila vál-
ka. Naši vojáci dali alespoň na chvíli možnost 
afghánským dětem snít, věřit na pohádky, věřit 
v lidské dobro,“ poděkovala Běla Jensen, podle 
jejíchž slov má o způsob práce tohoto českého 
Pátého kontingentu velký zájem americký gene-
rál Stanley McChrystal.

Slavnostní vernisáže se zúčastnil kromě osm-
desáti učitelů stonožkových škol například také 
náčelník Generálního štábu AČR armádní gene-
rál Vlastimil Picek, náměstek ministra obrany 
Michael Hrbata nebo velvyslanec Afghánistánu 
v České republiky Jeho Excelence Mohammed 
Kabir Farari.

Afghánské děti
malovaly se Stonožkou

Dominika Patrovská

Milostné
pražské
Jezulátko
a Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Ondřej F. Vanke, GCLJ

„Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého 
světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi při-
nesl, aby činila náš život šťastnějším.“

(Z modlitby Svatého Otce Benedikta XVI. k Pražskému 
Jezulátku.)

Je velmi málo lidí na celém světě, kteří by 
neznali „Pražské Jezulátko“. Půvabná soška 
malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele 

Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, při-
jímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. Mno-
hým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přines-
la zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o 
pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají 
narození dítěte, a mnozí se vracejí, aby poděkovali.
Soška vysoká 47 centimetrů, je dřevěná s po-

vrchem modelovaným z barevného vosku. Před-
stavuje malé dítě, oblečené v dlouhou košilku, ze 
které vykukují bosé nožky. Líbezná tvář přitahuje 
svou krásou. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco levice 
drží zemský globus završený křížem - celý náš svět 
spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují 
víru společnou všem křesťanům - víru v Ježíšovo 
božství. 
Sošku věnovala příbuzná našeho duchovního 

převora o. b. Františka Lobkowicze, Polyxena 
z Lobkovic, roku 1628 klášteru bosých karmelitá-
nů u kostela Panny Marie Vítězné. Samotná soška 
představuje Ježíše jako skutečné malé dítě obleče-
né do prosté košilky. Tato soška, vznešená ve své 
prostotě, je oblékána do bílé alby a královských 
šatů, aby se vyjádřila myšlenka společná všem 
křesťanům, že toto dítě je králem z Davidova rodu, 
ba co více – že Ježíš je Boží Syn a Bůh sám, Král 
králů a Pán pánů.
Pražské Jezulátko bylo oblékáno odedávna a 

lidé ho znají především v jeho královském oděvu. 
Většina jeho šatů jsou dary z vděčnosti. Šatníček 
čítá zhruba stovku oblečků, z nichž některé nejsou 
kompletní nebo použitelné. Jezulátko bylo vždy 
k 22. únoru převlékáno do pláště se symboly mezi-

národního dívčího skautského hnutí. Právě v tento 
den se narodil roku 1857 Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden–Powell, zakladatel skautingu a světo-
vý náčelník. V ten samý den roku 1889 se narodila 
jeho žena Lady Olave St. Clair–Soames, provdaná 
Baden–Powell, zakladatelka dívčího skautingu a 
jediná světová náčelnice skautek. Tento den, zvaný 
Den sesterství je pro skauty mezinárodním svát-
kem přátelství, slaveným na celém světě. V roce 
1948 měly skautky s sebou vzít na mezinárodní se-
tkání jako dárek výtisk Žikešova Špalíčku se sním-
kem šatů se symbolikou dívčího skautingu. Návrh 
vytvořil architekt Břetislav Štorm, herold Českého 
velkopřevorství a člen Řádu sv. Lazara od r. 1940. 
Ušití s výšivkou skautky zadaly Křesťanské aka-

demii, která zhotovovala také umělecké výšivky.  
Břetislav Štorm navrhl ještě závěs, který zhotovila 
firma Heinricha Grünfelda v Praze. Tato ozdoba ze 
žlutého kovu, patrná pouze na fotografii v publi-
kaci Antonína Novotného z roku 1948, se bohužel 
nedochovala. Sestávala se z drobné skautské lilie, 
na níž byl zavěšen trojlístek se symboly ve zvětše-
ném měřítku.
A ještě jeden plášť Pražského Jezulátka je spo-

jen v naším Řádem. Když se v r. 1998 chystal me-
zinárodní řádový reunion v Praze, byl realizován 
starší návrh chev. Lea Ge, ušít plášť s lazariánským 
křížem jako poděkování za všechny členy Českého 
velkopřevorství v exilu. Realizovala jej Iva Vaňko-
vá, sestra chev. Ge. Dne 17. 9. 1998 bylo Jezulátko 
do tohoto pláště oblečeno. Plášť je dodnes občas 
oblékán a symbolizuje tak také úctu, se kterou  
k Božskému dítěti vzhlížíme.FO
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Život a spirituální doktrína této světice jsou 
zachyceny ve společném díle jejích dvou du-
chovních žáků pod názvem „Vita e Dottrina“ 

(Janov, 1551). Biografické práce a hodnocení vydané 
ve 20. stol. vycházejí z tohoto díla, které je považová-
no za základní. 

Catterinetta Fieschi Adorna (*1447 v Janově v aris-
tokratické rodině Fieschi) nemohla být ve svých 
třinácti letech vzhledem ke svému věku přijata do 
augustiniánského kláštera Santa Maria Delle Grazie 
a v r. 1463 se na základě rozhodnutí svého staršího 
bratra provdala za aristokrata Giuliano Adorna. Bě-
hem následujících deseti let jejího života dochází ke 
ztrátě jmění manžela a k následnému opuštění spo-
lečenského života své třídy, do něhož se světice sice 
v druhé polovině tohoto období vrací, avšak znovu 
upadá do deprese a melancholie, která je v dnešních 
analytických pohledech charakterizována jako „smrt 
zaživa její vlastní existence“ a nemožnost uniknout 
od „falešného já“. Její vnitřní mystická transformace 
je popisována jako náhlá, doprovázená vizí Krista ne-
soucího kříž, a pronikavým zážitkem lítosti, vnitřního 
naplnění milostí a nutkáním k veřejnému vyznání 

hříchů. Druhý mystický zážitek je doprovázen vnitřní 
manifestací ohně a lásky, následnou generální zpo-
vědí, a až do konce života trvající asketicko-očistnou, 
postní, kající a charitativně-diakonickou praxí.

Po své vnitřní mystické proměně v r. 1473 začíná 
sv. Kateřina navštěvovat obydlí chudiny v Janově, 
pečuje o chudé, a po prodeji majetků a po pronájmu 
paláce se oba manželé stěhují do skromného obydlí 
v blízkosti nemocnice „Pammatone“ a pečují o nemoc-
né chudáky až do konce svých životů. Představenou 
nemocnice se sv. Kateřina stává v r. 1490. Během vel-
ké morové epidemie v Janově v r. 1493 políbila světice 
rty ženy umírající na mor, onemocní, avšak zotaví se 
a vrací se zpět ke své práci. Životopisci a komentáře 
uvádějí, že se sv. Kateřina nikdy nevyhýbala „žádné 
formě“ nemoci, a některé detaily z oblasti její práce 
s nemocnými by mohly být zajímavým srovnávacím 
materiálem zejména v oblasti imunologie. 

Na funkci představené rezignuje sv. Kateřina 
vzhledem ke svému zhoršujícímu se zdravotnímu 
stavu v r. 1496, a toto postavení od ní zřejmě přejímá 
její duchovní žák a pozdější zpovědník Don Cattaneo 
Marabotto. Manžel světice umírá jako františkánský 
terciář v r. 1497. Oba manželé vykonávali charitativ-
ně–diakonickou činnost na své vlastní náklady. 

Z původního biografického díla „Vitta e Dottrina“ 
vychází rozsáhlá práce von Hügela s názvem „The 
Mystical Element of Religion…“ (Londýn, 1961), kte-
rá mj. předznamenává i následná hodnocení života 
sv. Kateřiny z hlediska hlubinné psychologie. Práce 
s názvem „Očista a očistec“ a „Duchovní rozhovor“ 
obsahují výroky světice během jejích introspekcí, use-
brání a kontemplativních vhledů, které byly u „Očisty“ 
pravděpodobně poprvé redigovány jejím žákem  
E. Vernazzou; „Duchovní rozhovor“ je pak chápán 
jako jistá forma sebepotvrzení životního příběhu svě-
tice. Komentátorem těchto spisů je u vydání z r. 1979 
B. J. Groeschel, OFM Cap.

Při pokusu o celostní pohled na poselství před-
stavované životním příběhem a dílem sv. Kateřiny je 
tedy vhodné spatřovat její přínos pro současnost jak 
v oblasti kontemplativně-asketické, spirituální, hlu-
binně-psychologické a eschatologické, a pro Lazariá-
ny rovněž v nástinu její činnosti charitativní a diako-
nické. Náhlou vnitřní proměnu (krystalizující ovšem 
mnohem dříve v nevědomí) a následnou vnější změnu  
životního zaměření světice by mohla doplnit také stu-
die zasazení celého příběhu do dynamiky proměn její 
doby a do církevních dějin.

Sv. Kateřina umírá v r. 1510, a je svatořečena pape-
žem Klementem XII. v r. 1737.

Sv. Kateřina z Janova:
charita a diakonie Jan Jeřábek, CompLJ

Giovanni Agostino Ratti, Svatá Kateřina

Co
 je

 h
os

piC
? Proběhnuvší průzkumy ukázaly, že jen málokdo dokáže na tuto otázku 

správně odpovědět. Obvykle je hospic zaměňován s nemocnicí, kde 
pečují o staré nemocné osoby. Tento názor je způsoben tím, že hospico-

vá péče je v ČR stále ještě bojem na cizí půdě i dvacet let od Sametové revoluce. 
Oficiálně bychom mohli hospic definovat jako místo, kde je pečováno o smrtel-
ně, popř. velmi těžce nemocné pacienty tak, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí 
a strávili zbytek svého života důstojně. Pokud bychom však chtěli zamířit ještě 
více do hloubky, spatřili bychom hospicovou péči jako síť mezilidských vztahů. 

Tyto vztahy vystupují více do popředí úměrně s postupem vědeckého pokro-
ku. Fyzickou bolest lze dnes již úspěšně tlumit za pomoci léků a zdravotních 
pomůcek. S bolestí mysli a duše je však třeba bojovat jinými způsoby. Zdravot-
ník, či dobrovolník, musí navázat s pacientem takřka rodinný vztah. Stát se jeho 
nejlepším přítelem. Jedině tak mu může zajistit péči, kterou skutečně potřebuje.

Avšak mnohdy tu není „pouze“ pacient. Jsou zde lidé z nejbližšího okolí ne-
mocného, rodina a nejbližší přátelé. Také s těmi je třeba navázat blízký kontakt 
a pomoci jim překonat celé těžké období. Z toho plyne, že hospic nemůže být už 
ze své podstaty uzavřeným prostorem. Souběžně se zdravotní péčí se v hospicu 
rozvíjí i společenské vztahy s okolím, se sousedy, s občany celé země. Je třeba 
je nejen informovat, ale celkově udržovat pevný kontakt, protože je jen málo 
rodin, kde by se, byť třeba ve vzdáleném příbuzenstvu, nevyskytl smrtelně ne-
mocný člověk. Jenomže až teprve tehdy, kdy začne být hospicová péče vnímána 
společností v její přirozené podstatě, bude se moci dostat skutečně všude tam, 
kde jí bude třeba... 

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích pokračuje ve své činnosti  
v druhém roce své existence a v duchu tohoto záměru uskutečnilo v tomto ob-
dobí množství aktivit širšího rozměru. Stále je bohužel nutno získávat finanční 
prostředky pouze od dárců a z charitativních akcí, neboť zdravotní pojišťovny 
vytrvale odmítají uzavření smluv. Nutná je tedy částečná finanční spoluúčast 
pacienta. Z aktivit, které měly současně charitativní i společenskou dimenzi, 
bychom mohli jmenovat dva benefiční koncerty. První byl uskutečněn ve spolu-
práci s Nadačním fondem Pepina v Domu kultury Koruna. Moderován byl paní 
Miluší Bittnerovou a vystoupili zde Monika Absolonová, Martin Písařík, Two 
Voices, místní ARTrosa ad. Druhý koncert Duha uspořádala ve velebném prosto-
ru Děkanského chrámu Narození Panny Marie, kde v podání Hořického komor-
ního souboru zazněla Mozartova „Malá noční hudba“ a dále skladby flétnového 
souboru Pifferaios. 

Jak již však bylo řečeno, hospicová péče se týká především mezilidských vzta-
hů, a to v různých oblastech. Patří sem věci duchovní, proto byla v prostorách 
hospicu také poprvé sloužena mše svatá. Ačkoli proběhla ve skromných, takřka 
polních podmínkách, znamenala významnou událost, zvláště vzhledem k faktu, 
že poslední mše se v areálu hořické nemocnice sloužila naposledy v roce 1936. 
Po válce byla nemocniční kaple zazděna novou zástavbou. 

Patří sem informovanost a vzdělání. O poslání hospicové paliativní péče byly 
uskutečněny přednášky spojené s prohlídkou prostor a zdravotních pomůcek, 
pro studenty gymnázia a SOŠ sociálně správní. Duha se dále připojila ke Světo-
vému dni hospiců, během kterého proběhl den otevřených dveří. 

Patří sem kolegialita, spolupráce a výměna zkušeností. Členové Duhy, společ-
ně s místostarosty Hořic, paní Mgr. Hanou Richtermocovou a panem ing. Jaro-
slavem Váchou, navštívili hospic v Červeném Kostelci. Významným krokem bylo 
též přijetí Duhy mezi řádné členy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní 
péče ČR.

Patří sem společenství a mezilidské vztahy obecně. Dobrovolníci Duhy strávili 
nějaký čas společně na dovolené v horském středisku na Eljonu. Dále se někte-
ří z nich účastnili tradiční Svatovavřinecké pouti na Sněžku a rovněž je třeba 
zmínit vydařenou drakiádu, které více než symbolicky přálo vrtkavé podzimní 
počasí...

Ptejme se tedy znovu: co je hospic? Dokážeme odpovědět?

Mgr. Jakub Holman, CompLJ
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Řádový den 11. 12. 2010

Dne 11. 12. 2010 se v prostorách 
kláštera Rytířskéno řádu křižov-
níků s červenou hvězdou konal 

tradiční řádový den za účasti 50. velmistra 
Řádu sv. Lazara J. E. Jana hraběte Dobrzen-
ského z Dobrzenicz. Součástí slavné mše 
svaté v klášterním kostele sv. Františka 
Serafínského byly investitury. Magistrální-
mi dekrety byli povýšeni bailli a výkonná 
hlava ČVP chev. Ondřej F. Vanke do hod-
nosti GCLJ, velitel Pražské komendy chev. 
Kamil Kalina do hodnosti KCLJ. Za spo-
lečníky Řádu (CompLJ) byli přijati: MUDr. 
Iva Hodková, primářka a ředitelka DPL 
Opařany, prof. ThDr. Zdeněk Kučera a Mgr. 
Jakub Holman. Panu Pavlu Kopačkovi byla 
za dlouholetou plodnou spolupráci s Řádem 
udělena stříbrná medaile Karla knížete 
Schwarzenberga, obnovitele ČVP.

Hlavním celebrantem slavné mše sva-
té byl J. M. Jiří Kopejsko O. Cr., velmistr a 
generál Rytířského řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou. Významným hostem byl 
kníže-velkopřevor Českého velkopřevorství 

Suverénního vojenského špitálního řádu 
Maltézských rytířů Karel hrabě Paar.

V odpoledních hodinách proběhly pre-
zentace řádových projektů a událostí 
uplynulého roku: kancléř ČVP chev. Petr 
Řehoř informoval o Velké generální kapi-
tule v Orléans a volbě 50. velmistra Řádu a 
spolu s MUDr. Zahálkou, BLJ a MUDr. Hof-
tou o projektu řádové Nemocnice Alberta 
Schweitzera v Říčanech. Paní Lenka Petříč-
ková informovala o pokrocích ve výstavbě 
hospice sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké 
Chmelištné u Rakovníka. Další hosté, dů-
stojníci Armády České republiky mjr. Ble-
cha a por. Kubiček z 5. kontingentu AČR 
hovořili o práci českých vojáků v Afghánis-
tánu, vojenský kaplan kpt. Jordánek infor-
moval o úmyslu zřídit medailonek Archan-
děla Michaela pro vojáky zahraničních misí 
AČR. Na konkrétním projektu obnovy školy 
v afghánské provincii Lógar se podílel i náš 
Řád.

–red–
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Dětská psychiatrická léčebna 
Opařanyděkuje

České velkopřevorství děkuje  za tato milá slova. V duchu naší doktríny pomáhat všude tam, 
kde je to žádoucí a potřebné, budeme ve spolupráci s radostí pokračovat.
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Milovice ve Středočeském 
kraji jsou městem, které 
je známo především díky 

pobytu okupačních sovětských vojsk. 
Dnes tyto časy připomíná množství 
opuštěných budov bez oken a zdevas-
tované okolí. Konkrétní obnova celého 
bývalého vojenského prostoru stále 
zůstává předmětem sporů. Přesto 
však o určité revitalizaci můžeme ho-
vořit, byť na jiné úrovni. Méně známou 
historickou skutečností Milovic je  
internační tábor pro válečné zajatce, 
zřízený během první světové války. 
Převážně italských a rovněž také rus-
kých a srbských válečných zajatců zde 
bylo v určitém čase přes dvacet tisíc. 
V současnosti je na vojenském hřbito-
vě pochováno 5 276 zajatců. 

A tak, přestože padlí z první světové 
války stále zůstávají jaksi upozaděni 
na úkor padlých z války druhé, po-
stupně si začínáme uvědomovat i své 
hlubší kořeny. 

Šestého listopadu 2010 proběhl na 
milovickém vojenském hřbitově již po-
páté pietní akt, který nám připomněl 
tragické následky kruté válečné doby. 
Z italské strany byli vedle diplomatic-
kých představitelů přítomni zástupci 
obcí, z nichž zemřelí zajatci pocházeli. 
Po slavnostním kladení věnců, během 
kterého hrála Pražská posádková hud-
ba, uctili mrtvé svým zpěvem rovněž 
členové italského sboru Alpini. Čest-
nou stráž drželi příslušníci Armády 
České republiky.

Po skončení vlastního pietního aktu 
na hřbitově se všichni přesunuli do 
milovického kostela sv. Kateřiny Ale-
xandrijské, kde byla sloužena v ital-
ském jazyce mše svatá, celebrovaná 
P. Pavlem Porochnavcem, SChLJ. Na 
závěr byl poskytnut prostor hostům, 
kde rovněž promluvil bailli Českého 
velkopřevorství Ondřej Vanke. Zdůraz-
nil zde historické poslání Řádu, kamž 
od prvopočátků nezastupitelně patřila 
péče o raněné a nemocné vojáky. 

Pokud tedy hovoříme o revitalizaci, máme na 
mysli to nejdůležitější – vzájemné vztahy prová-
zené vzájemnou úctou. A protože jsme křesťané, 
jsou tyto vztahy ještě na širší rovině. Když se 
modlíme za Kristovu Církev, mnohdy nevědomky 
uvažujeme pouze o našem vlastním geografic-
kém prostoru. Prostřednictvím Kristova těla 
jsme však spojeni i s lidmi za hranicemi našeho 
státu a rovněž i s našimi zesnulými. Toto spojení 
prostřednictvím a skrze Krista, je oním skuteč-
ným bratrstvím. Vznikajicí tradice pietních aktů 
v Milovicích je znakem toho, že se nejedná jenom 
o prázdné fráze. Naopak poukazuje na postupné 
uzdravování historických kořenů, poničených  
v rozbouřených vodách dvacátého století. Tehdy, 

Pietní akt v Milovicích
Mgr. Jakub Holman, CompLJ

během Velké války, stáli Italové a Češi proti sobě 
na italské frontě. V současnosti, během pietního 
aktu, připravil sbor Alpini domácímu obyvatel-
stvu překvapení v podobě české státní hymny 
zazpívané v italském jazyce. Symbolika tohoto 
činu nepotřebuje širšího vysvětlování...

Uctění památky válečných zajatců, kteří v kru-
tých podmínkách zemřeli na následky nemocí 
nebo jen z prostého nedostatku jídla, společně se 
zástupci italských rodin, je to nejmenší, co mů-
žeme pro zemřelé vojáky i pro mezilidské vztahy 
současníků udělat. Zvláště když si uvědomíme, 
že mnozí naši předkové během války rovněž ze-
mřeli za obdobných podmínek mimo českou do-
movinu. Ani oni by neměli být zapomenuti...FO
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Retro Zprávy z komend

Zářijová Generální kapitula v Hejnicích měla 
pozitivní dopad nejen na vnitřní život řádu, 
ale projevila se pozitivně i v dalších oblas-

tech. Jedním z výsledků osobního setkání J. E. Mons. 
J. Baxanta s hejtmanem S. Eichlerem byla mše sv., 
která byla poděkováním za záchranu Frýdlantu. Bo-
hoslužby celebrované otcem biskupem se zúčastnili 
vedoucí činitelé kraje a starostové zasažených obcí. 
Řada lidí si na Frýdlantsku uvědomila, že církev je 
v těžkých chvílích s nimi. Praktickou pomoc přinesl  
i náš bratr Standa Přibyl, BLJ, který postiženým po-
máhal již v době kapituly, který ale ještě jednou přijel 
do Raspenavy po kapitule, aby praktickými technic-
kými radami, na základě měření, pomohl majitelům 
promočených budov. Patří mu naše velké poděkování.

Krátce po letošní Generální kapitule v Hejnicích 
náš spolubratr P. Miloš Raban, SChLJ, převzal „Poctu 
hejtmana Libereckého kraje“ a „hejtmanský dukát“. 
Byl jedním z pěti žijících občanů, kterým se letos do-
stalo toto nejvyšší krajské vyznamenání. 

V říjnu jsme měli opět možnost setkat se s naším 
otcem biskupem. Mons. Baxant přijel do Liberce za-
hájit akademický rok na Technické univerzitě v Liber-
ci. Veni Sancte proběhlo z iniciativy P. Michala Pod-
zimka, ChLJ, již podruhé. Pater Michal byl s řadou 
libereckých i okolních duchovních koncelebrantem 

slavnostní mše svaté. Slavnosti se zúčastnili členové 
akademické obce v čele se statutárním prorektorem 
prof. Ing. Ondřejem Novákem, CSc., i liberečtí far-
níci. Za Severočeskou delegaci se zúčastnil nejen 
P. Podzimek a velitel delegace, ale i všichni tři 
companions, kteří tak manifestovali příslušnost 
k Řádu. Slavnost se udála v předvečer naroze-
nin otce biskupa, kterému liberecký arciděkan 
P. R. Jurnečka veřejně pogratuloval v závěru 
mše sv. již v kostele. Při následném posezení 
na arciděkanství, v úzkém kroužku, jsem 
J. E. mohl popřát osobně i za celý Řád a 
poděkovat mu za přízeň, kterou nám pro-
jevuje. 

Veřejnosti Liberecka naše delegace, 
společně s místní skupinou ČKA, při-
pravila v závěru roku ještě dvě akce. 
První byla přednáška prof. Petra 
Piťhy „Svatá Anežka Přemyslovna, 
postava a výzva“, kterou tento kato-

lický kněz, významný filozof, pedagog 
a historik, přednesl 15. listopadu ve velkém sále 
Krajské vědecké knihovny. Přednáška, ve které nám 
přednášející přiblížil osobnost i dílo veliké světice, 
zakladatelky bratrského Řádu křižovníků s červenou 
hvězdou, a zdůraznil její význam v nedávné minulosti 
i současnosti, měla v naplněném sále veliký ohlas a 
vyvolala čilou diskusi. Druhou událostí byl již 4. Ad-
ventní koncert s duchovními promluvami. V krásném 
barokním kostele Sv. Kříže zpíval sbor Fakulty peda-
gogické se svými sólistkami. Duchovní promluvy, při-
bližující význam adventu v jeho duchovním rozměru, 
přednesl P. M. Podzimek. Letos byly přípravy koncer-
tu značně komplikované a koncert jsme mohli usku-
tečnit jen díky pomoci a podpoře P. Radka Jurnečky, 
který má pro naše konání velké porozumění.

V příštím roce, v postní době, bychom se rádi opět 
podíleli na řádových exerciciích v Hejnicích. Doufá-
me, že se zúčastní více členů, než v roce letošním. 

Všem členům, postulantům, companions a sympa-
tizantům přejeme požehnané vánoční svátky a vypro-
šujeme přímluvy P. Marie Hejnické.

Antonín Schauer,KCLJ
Velitel Severočeské delegace.

Zprávy Severočeské delegace
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Do vaší knihovny

Miroslav Pavlák, BLJ

Josef Pilnáček: Občanské 
znaky
Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno, 
2009

Dvě knihy o řádových světcích

Josef Pilnáček: Neznámé rody 
a znaky staré Moravy
Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno, 
2010

„Občanské znaky“ – tato dosud 
nevydaná sbírka našeho asi nej-
plodnějšího badatele v oblasti 
heraldiky, genealogie a topografie 
Josefa Pilnáčka ležela zapomenu-
ta dlouhá desetiletí v depozitáři 
Archivu Národního muzea. O její 
existenci nevěděli ani mnozí od-
borníci na heraldiku a genealogii. 
Josef Pilnáček se při svém bádání 
po „Staromoravských rodech“ a 
„Rodech starého Slezska“ setkal 
v pramenech a literatuře s ce-
lou řadou znaků a značek osob, 
které nepatřily ke šlechtickému 
stavu. Přestože občanská heral-
dika nebyla autorovým prioritním 
zájmem, celý život tyto znaky a 
značky pečlivě evidoval a vytvořil 
tak sbírku, která obsahuje 1738 
hesel. Jedná se převážně o občan-
ské znaky z Čech, Moravy a Slez-
ska z období od 16. století až do 
poloviny 19. století. Jsou zde za-
stoupeny znaky měšťanů, konšelů, 
úředníků, advokátů, vojáků, mys-
livců, katů, obchodníků, puškařů, 
církevních osob, ale také značky 
kamenické, soukeníků na látkách,  
mincmistrů  na mincích, a mnoho 
jiných. Sbírka je v současnosti ulo-
žena v Archivu Národního muzea 
v Praze ve fondu „Pilnáček Josef 
– Heraldická sbírka“, ze které po-
cházejí všechny reprodukce znaků 
a značek v této publikaci.

Když roku 1925 vydala Česká 
akademie věd a umění druhou 
část Českomoravské heraldiky, 
souborné heraldické dílo  jednoho 
z našich nejlepších a nejplodněj-
ších historických badatelů, Au-
gusta Sedláčka, musili moravští 
vlastivědní pracovníci konstato-
vat, že tato z oboru pomocných 
historických věd velmi důležitá 
práce byla, pokud se Moravy týče, 
bohužel neúplnou a jen částečnou 
hlavně proto, že se nadevše pil-
nému Sedláčkovi pro moravské 
práce nedostávalo již času a jeho 
předchůdci, Kolář a Král z Dobré 
Vody, si Moravy poměrně málo vší-
mali. Na tuto skutečnost zareago-
val Josef Pilnáček, autor věhlasné 
publikace Staromoravští rodové 
(1930) a v době od roku 1930 do 
roku 1948 nashromáždil množství 
archivního materiálu, který nebyl 
publikován ve zmíněných Staro-
moravských rodech. Tak vznikla 
tato publikace, která obsahuje 
celkem 705 starých, doposud vše-
obecně neznámých, na Moravě 
v době okolo 1450–1650 žijících 
rodin. Publikace rovněž obsahuje 
281 znakových, doposud zcela ne-
známých doplňků staromoravské 
heraldiky, tedy celkem 986 statí 
genealogicko-heraldických. Jde té-
měř vesměs o vladycké rody. Cel-
kový počet nově objevených, tedy 

doposud zcela neznámých, nikde 
v tisku nepřipomenutých rodin, 
žijících na Moravě, obnáší vícero 
set a doposud neznámých znaků 
okolo 600.

Patera Karla Dachovského, kněze, 
básníka, spisovatele a nakladate-
le, není třeba čtenářům Reunionu 
dlouze představovat. Již šestnác-
tým rokem vydává ve stejnojmen-
ném nakladatelství časopis Řád, je 
autorem skoro desíti knih – sbírek 
básní a životopisů svatých. Z těch 
nás samozřejmě velmi zajímají ty, 
které poutavě vyprávějí o svět-
cích, významných také pro Řád sv. 
Lazara – o našich řádových patro-
nech.

Právě vyšel čtyřicetistránkový 
přehled o životě a díle sv. Ber-
narda z Clairvaux (45 Kč). Svatý 
Bernard byl významným reformá-
torem (hnutí z Cluny), pracoval na 
sepsání řehole pro templářský řád 
a jako důvěrník papeže měl největ-
ší zásluhu na odstranění rozkolu 
v Církvi. Svojí výmluvností podpo-
řil vznik Druhé křížové výpravy, 
udržoval korespondenci s českým 
knížetem Vladislavem II, který se 
r. 1147 této křížové výpravy zú-
častnil.
K dispozici je v nakladatelství také 
kniha o sv. Alžbětě Durynské. 
Kontakt na nakladatelství Řád je: 
P. Karel Dachovský, Sarajevská 
13, 120 00 Praha 2. Knihy a ča-
sopis můžete objednat písemně, 
příspěvek uhradit na číslo konta 
80367389/0800.

Ondřej Vanke, GCLJ



Adventní koncert 9. 12. pro děti z DPL Opařany
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Velká generální kapitula Orléans 2010  Řádový den 11. 12. 

50. Velmistr
J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz

    Velitel Severočeské delegace Antonín Schauer, KCLJ, slaví v těchto dnech sedmdesáté narozeniny.
    Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání zasloužilému členu ČVP.
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