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Princ Charles-Philippe de Burbon-Orléans byl dne
28. února v Ostfiihomi 2004 pfiijat do fiádu sv. Lazara 
Jeruzalémského a J.Em. kardinálem Laszlo Paskaiem 

instalován jako historicky první 
velkopfievor Maìarského velko-
pfievorství. 

âeské velkopfievorství zaslalo
princi Charles-Philippovi blaho-

pfiejn˘ dopis a vyjádfiilo 
mu svojí podporu v jeho

dal‰í ãinnosti pro fiád.

...probudil nás k Ïivotu spolu s Kristem, 
kdyÏ jsme byli mrtvi pro své hfiíchy.

Ve dnech 3. – 7. bfiezna 2004 se konala v Torontu Generální kapitula na‰eho ¤ádu. Podle materiálÛ, poskytnut˘ch
úãastníkÛm, bylo pfiítomno 5 ãlenÛ z Austrálie, 5 z Rakouska, 3  z Irska, 3 z âeské republiky, 2 z Dánska, 
3 z Francie, 6 z Nûmecka, 1 z Maìarska, 3 z Liechten‰tejska, 4 z Holandska, 3 z Nového Zélandu, 
1 ze ·panûlska, 1 ze ·v˘carska, 1 ze S˘rie, 14 z Velké Británie, 104 z USA, 2 ze Zimbabwe, 123 z Kanady, 
celkem tedy 290 úãastníkÛ.
Delegace âeského velkopfievorství ¤SLJ ve sloÏení hr. Václav Bofiek-Dohalsk ,̆ MUDr. Zdenûk Trefn˘ 
a Mgr. Ondfiej Vanke odjíÏdûla na kapitulu se zámûrem pokraãovat v dosavadním pfiístupu: 

- projevovat úctu dosavadnímu velmistrovi, vévodovi z Brissacu, za jeho sluÏbu ¤ádu a âeskému velkopfievorství,
- podporovat duchovní jednotu ¤ádu, ekumenismus a patriarchu Gregoriose,
- dát hlas takovému kandidátu na velmistra, kter˘ bude morální a perspektivní osobností, zaji‰Èující dal‰í rozvoj fiádu.

Na pfiedchozí generální kapitule (Dublin, záfií 2002) dosavadní velmistr Francois de Cossé, vévoda z Brissacu, 
oficiálnû písemnû oznámil, Ïe ukonãí svojí ãinnost jako velmistr k 19. únoru 2004, kdy dosáhne vûku 75 let. 
ZároveÀ navrhl kapitule vévodu ze Sevilly jako kandidáta, o nûmÏ by bylo moÏné hlasovat. Toto stanovisko bylo 
popofieno spirituálním protektorem ¤ádu, patriarchou Gregoriem III. 

Bfiezen 2003: Velkopfievorství USA a Austrálie nominovalo vévodu ze Sevilly, souãasného velmistra maltské 
obedience ¤ádu jako kandidáta za velmistra.

V sobotu 23. bfiezna 2004 byl inaugurován 
nov˘ velkopfievor Rakouského velkopfievorství
J.E. Alfréd hr. Spernborn



âerven 2003: ·v˘carské velkopfievorství navrhlo jako 
protikandidáta J.V. prince Charles-Philippa de Burbon-
Orléans. Vévoda z Brissacu poprvé vylouãil kancléfie 
‰v˘carského velkopfievorství, chev. Philippe hr. Piccapietru 
z ¤ádu, pro neposlu‰nost.

Srpen 2003: Patriarcha Gregorios III. zvefiejnil dopis, v nûmÏ
mimo jiné konstatuje, Ïe vzhledem k neurovnan˘m vztahÛm
vévody ze Sevilly, jenÏ je potfietí Ïenat˘ a jeho rozvody 
nejsou církevnû upraveny, nepovaÏuje vévodu ze Sevilly 
za platného kandidáta a vyz˘vá v‰echny národní jurisdikce,
aby tento fakt vzaly na vûdomí.

Záfií 2003: na jednání fiádové vlády v Celle-les-Bordes, 
jehoÏ se zúãastnili také zástupci âVP, byl po intervenci v‰ech
pfiítomn˘ch velkopfievorÛ chev. Piccapietra pfiijat zpût 
do ¤ádu. Vévoda z Brissacu trvá na kandidatufie vévody 
ze Sevilly jako platném a jediném kandidátu i pfies opako-
vané stanovisko patriarchova vikáfie, Ïe tato volba je pro-
blematická a z hlediska duchovního nepfiijatelná.
Vévoda z Brissacu zároveÀ oznamuje, Ïe J.V. princ 
Charles-Philippe de Burbon-Orléans nemÛÏe b˘t 
kandidátem na velmistra, protoÏe dosud není ãlenem ¤ádu.
Vévodkynû z Brissacu (hlava Francouzského velkopfievor-
ství) po naléhání pfiítomn˘ch pfiedstavitelÛ národních 
jurisdikcí prohlásila, Ïe princ bude pfiijat do konce roku 
do ¤ádu. Pfiihlá‰ku J.V. prince Charles-Philippe de Burbon-
Orléans podepsalo 15 z pfiítomn˘ch velkopfievorÛ 
a národních delegátÛ (vã. Václava hr. Bofika-Dohalského) 
a tento akt byl povaÏován za jednoznaãn˘ projev vÛle k jeho
pfiijetí do ¤ádu. Jedná se o národní jurisdikce: ·v˘carsko,
Nûmecko, Lichten‰tejnsko, Rakousko, Anglie a Wales, Irsko,
Skotsko, Dánsko, ·védsko, Norsko, Maìarsko, Chorvatsko,
âeská rep., Nov˘ Zéland a Nizozemí.

¤ádovou vládou byl ustaven v˘bor ve sloÏení 
Dr. Stegenwallner - velkoreferendáfi, W. Schäppi - generální
sekretáfi, M. Lathrop - pfiedseda konstituãního v˘boru 
a A. Hopkinson-Wooley, kter˘ mûl pfiipravit volby nového 
velmistra na generální kapitule v Torontu a dohlíÏet nad
správností procesu voleb. Tento v˘bor prohlásil za kandidáty
J.V. prince Charlese-Philippa de Burbon-Orléans, pokud
bude do té doby pfiijat za ãlena a vévodu ze Sevilly, pokud
pfiedloÏí do konce fiíjna slíbené doklady o svém manÏelském
statusu, vydané Vatikánsk˘mi institucemi.

¤íjen 2003: Vévoda z Brissacu písemnû oznámil národním
jurisdikcím, Ïe J.V. princ Charles-Philippe de Burbon-
Orléans odstoupil z kandidatury. Toto stanovisko bylo 
‰v˘carsk˘m velkopfievorstvím a princem samotn˘m 
dementováno jako nepravdivé. ZároveÀ vévoda oznamuje,
Ïe v pfiípadû nezvolení Ïádného kandidáta by byl ochotn˘
slouÏit dal‰í dva roky jako velmistr a oznámil, Ïe chev. 
Piccapietra není ãlenem ¤ádu, protoÏe ho vylouãil.
Listopad 2003: Volební v˘bor konstatoval, Ïe vévoda 
ze Sevilly nepfiedloÏil slíbené materiály a proto nemÛÏe b˘t
dále povaÏován za kandidáta na velmistra. 

Leden 2004: generální sekretáfi, chev. Walter Schäppi 
oznámil v‰em ãlenÛm ¤ádu, Ïe vévoda ze Sevilly není 
nadále platn˘m kandidátem.

Následnû vévoda z Brissacu odvolal ãleny volebního 
v˘boru z úfiadu a oznámil, Ïe za volby bude zodpovûdn˘
chev. Bruno Boutry a jmenoval nového velkoreferendáfie
chev. Vandewatera z Kanady. Tento krok je v pfiímém 
rozporu se stanovami ¤ádu a ignoruje vÛli fiádové vlády.
Chev. Vandewater se ujal pfiípravy voleb a rozeslal vlastní
pokyny k tomuto aktu. K volbû pfiizval i fiadu ãlenÛ maltské
obedience ¤ádu z USA.

Únor 2004: J.V. princ Charles-Philippe de Burbon-Orléans
byl v Ostfiihomi pfiijat za ãlena ¤ádu a investován kard. 
Paskaiem za velkopfievora Maìarského velkopfievorství.
âVP se tohoto aktu nezúãastnilo, ale zaslalo blahopfiejn˘
dopis.
Od 19. února 2004 povaÏují evropské jurisdikce v souladu
s jeho dekretem vévodu z Brissacu za emeritního velmistra.

Bfiezen 2004: generální sekretáfi chev. Walter Schäppi 
rezignuje na svÛj úfiad z dÛvodÛ extrémnû sloÏité 
\a neexistující komunikace s emeritním velmistrem.
Jednání ¤ádové vlády a Generální kapituly bylo svízelné,
protoÏe vévoda z Brissacu,   zpochybnil samotn˘ akt pfiijetí
J.V. prince Charlese-Philippa de Burbon-Orléans do ¤ádu
a trval na kandidatufie vévody ze Sevilly a urychleném 
sjednocení s maltskou obediencí. ZároveÀ odmítl úãast 
b˘val˘ch ãlenÛ Volebního v˘boru na tomto jednání 
a pfiedseda fiádové vlády Antony Sallman povolal hotelovou
ochranku na tyto spolubratry. Pfiítomní velkopfievofii 
protestovali proti tomuto jednání a proto vévoda z Brissacu
a nûkolik dal‰ích pfiedstavitelÛ národních jurisdikcí opustilo
jednání (Francie, ¤ecko, USA, Austrálie, Polsko 
reprezentované zástupcem ¤ecka. Zimbabwe a Jihoafrická
republika). Jednání pokraãovalo debatou s patriarchou 
Gregoriosem a jeho hlavním cílem bylo znovu zahájit 
jednání v‰ech zúãastnûn˘ch. To se pozdûji podafiilo, av‰ak
pouze na krátkou dobu. 

Druhé kolo spoleãn˘ch jednání bylo poznamenáno stejnou
arogancí fiádov˘ch pfiedstavitelÛ, jednoznaãnû prosazujících
volbu vévody ze Sevilly a co nejrychlej‰í spoluãení 
s maltskou obediencí, Ïe vût‰ina pfiedstavitelÛ národních 
jurisdikcí prohlásila tyto kroky za zásadní poru‰ení stanov,
opustila jednání a zahájila své vlastní. Toto jednání bylo
podle stanov prohlá‰eno legální a usná‰eníschopné jednání
¤ádové vlády za úãasti národních jurisdikcí Irska, Anglie 
a Walesu, Nûmecka, Dánska, ·védska, âeské republiky,
·v˘carska, Rakouska, Holandska, Nového Zélandu, 
Maìarska a Lichten‰tejnska. Tato skupina zvolila nového
pfiedsedu ¤ádové vlády, John Kerry Keana z Irska, na dobu
dvou let. Nová ¤ádová vláda pfiijala dvû nové národní 
jurisdikce: Slovensko (pod patronací Rakouska) 
a Rumunsko (pod patronací Nûmecka). Generálním 
sekretáfiem jmenovala na dobu dvou let chev. 
Philippe hr. Piccapatru. ¤ádová vláda pfiijala a schválila
zprávu pokladníka chev. Gregory Roose za uplynulá období.  
¤ádová vláda dále jednala s patriarchou Gregoriosem III.,
kter˘ kromû jiného prohlásil, Ïe pokud by byl vévoda 
ze Sevilly zvolen, tak ho nebude investovat. Mohl by se tak
stát  zvolen˘m, ale neinvestovan˘m velmistrem. ¤ádová
vláda proto konstatovala, Ïe patriarcha Gregorios není 
osobou, která by mohla duchovnû za‰títit ¤ád v budoucnosti
a touto nevyhranûností ‰kodí tradicím a v˘chodiscím ¤ádu.
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Bûhem voleb na Generální kapitule, které se konaly 
následujícího dne bylo konstatováno, Ïe kanadské velko-
pfievorství, které bylo na poslední chvíli povûfieno pfiípravou
voleb neodvedlo dobrou práci, protoÏe poãty delegátÛ 
s volebním právem neodpovídaly skuteãnosti a fiadû 
evropsk˘ch jurisdikcí (vã. âeské republiky) by byla úãast 
na volbû znemoÏnûna. Zástupci 15 jurisdikcí upozornili
v‰echny pfiítomné a pfiítomnou auditorskou spoleãnost 
Delloitte & Touch, Ïe volby se konají v rozporu se stanovami
a opustili jednání.

Dal‰í jednání konstatovalo, Ïe ve‰keré akce, konané 
skupinou pod vedením emeritního velmistra jsou proti 
stanovám a tudíÏ neplatné. Prohlásilo J.V. prince Charlese-
Philippa de Burbon-Orléans za jmenovaného velmistra 
do doby konání platné Generální kapituly. 

OkamÏitû po ukonãení generální kapituly vydal vévoda 
z Brissacu a patriarcha Gregorios III. magistrální dekret 
04-04, kter˘m prohla‰uje v‰echny aktivity skupiny 15 
jurisdikcí za ilegální a odvolává následující pfiedstavitele 
národních jurisdikcí z úfiadu:

John Kerry Keane, Irsko
Bernard Baron, Irsko

Alexander Hopkinson-Wooley, Anglie a Wales
Rev. Jeremy Haselock

Eckhard Stegenwallner, Nûmecko
Axel Mittelstaedt, Nûmecko

B. baron Schaffalitzky de Muckadell, Dánsko
gen. Kent Harskog, ·védsko

Václav hr. Bofiek-Dohalsk ,̆ âechy
Josef R. Widmer, ·v˘carsko

Alfréd hr. Spernbourn, Rakousko
Jaap Kraaijenhagen, Nizozemsko

Gwenneth Halford-Bell, Nov˘ Zéland
Laslo Zoltan von Deak, Maìarsko
Markus M. Hasler, Lichten‰tejnsko

Reakcí na tento dekret je stanovisko ¤ádové vlády 
z 10. bfiezna 2004, která oznamuje vévodovi z Brissacu, 
Ïe jeho pokus o pfievedení pafiíÏské obedience 
do pÛsobnosti maltské obedience a odvolání fiádov˘ch
pfiedstavitelÛ nepfiijímá. 

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v‰echny akce pfiedstavitelÛ 15 
jurisdikcí jsou platné podle stanov ¤ádu a byly konány 
ve vífie v budoucnost ¤ádu, pro dobro jeho ãlenÛ 
a v souhlase se zájmy tûchto národních jurisdikcí. 
Aktivity emeritního velmistra byly v poslední dobû svévolné
a budoucnost pafiíÏské obedience nezaruãovaly. 
Kandidatura vévody ze Sevilly je nepfiípustná a ‰pinící ãest
na‰eho ¤ádu. NepovaÏujeme osobu patriarchy Gregoriose
III. za schopnou nadále vykonávat úfiad spirituálního 
protektora. 

Navrhujeme proto na‰im ãlenÛm nadále podporovat 
15 národních jurisdikcí a J.V. prince Charlese-Philippa 
de Burbon-Orléans povaÏovat za 49. velmistra ¤ádu, 
urãeného k tomuto úfiadu vÛlí tûchto národních jurisdikcí 
aÏ do doby konání nové Generální kapituly, která 
jej volbou potvrdí. Nová Generální kapitula byla svolána 
na záfií tohoto roku.

Václav hr. Bofiek-Dohalsk ,̆ kancléfi âVP
Dr. Zdenûk Trefn ,̆ soudce âVP

Mgr. Ondfiej Vanke, vicekancléfi âVP

¤ÁDOVÉ AKCE

VáÏené spolusestry a spolubratfii,

dosud známe termíny pro rok 2004 jsou:

- jour fixe (Praha): kaÏdá první stfieda v mûsíci od 19:00
na fafie u sv. Josefa - Malá Strana, vût‰inou 
s následn˘m posezením v restauraci.
- termíny Velk˘ch rad (pro jmenované ãi v˘slovnû 
pozvané funkcionáfie CVP) 17.3., 19.5., 15.9., 24.11. 
vÏdy od 18:00 u chev. Hozy, Karlova 28
- termíny Duchovních rad jsou totoÏné, vÏdy od 16:00
- KfiíÏová cesta: 28.3. od 16:30 u sv. Ignáce 
(organizuje Filip Dostál).
- pravoslavná pouÈ na ¤íp 5. ãervna, sraz v 10:00 
na parkovi‰ti pod ¤ípem.
- investitura velmistra Slovenska - ve dnech 4.-6. ãervna 
v Bratislavû.
- 26.- 28. 11. Kapitula a Investitura CVP (Severní âechy?)
- 17. 12. - koncert ke sv. Lazaru (J. ·tván).
- 18.12. - bohosluÏba, spoleãné setkání a rytífisk˘ 
den ke sv. Lazaru.

Dal‰í spoleãné akce budou doplÀovány prÛbûÏnû dle Va‰ich
sdûlení.

ODEVZDAT KOPIE DEKRETÒ

Novû se utváfiející mezinárodní archiv 
potfiebuje kopie v‰ech dekretÛ, které byly 
na‰im ãlenÛm vystaveny. 

Îádám proto v‰echny ãleny âeského velko-
pfievorství, aby mi zaslali kopie dekretÛ, 
které mají k dispozici (fiádové hodnosti 
a ãestné stupnû). Za‰lete na adresu: 
Ondfiej Vanke, U Rajské zahrady 2, 
130 00 Praha 3 do 15.6.2004, pfiípadnû 
pfiedejte osobnû (ãlenové Moravské 
komendy prostfiednictvím komtura chev. 
Koláãného).
Tato revize nám také pomÛÏe doplnit archiv
âeského velkopfievorství a Ïádat meziná-
rodní sekretariát o vystavení chybûjících 
dekretÛ.

Dûkuji
Ondfiej Vanke

vicekancléfi âVP



BISKUPSKÉ SVùCENÍ 
J.E. PAVLA POSÁDA

PODOBA KRISTA

„Evangelium podle Gibsona." „GibsonÛv JeÏí‰ budí rozruch
a vydûlává miliony." „Umuãení Krista vyprodalo kina v USA."
„KritikÛm filmu vadí krev i latina."

Denní tisk se v posledních dnech podobn˘mi titulky jen
hemÏí. Je to reakce na kontroverzní film, ve kterém 
se populární herec a nyní i reÏisér Mell Gibson pokou‰í 
ztvárnit událost, která, jak vûfiíme, je ojedinûlá pfiinejmen-
‰ím v na‰í Sluneãní soustavû.

Mel Gibson není první ani poslední. Vizuálnû znázornit 
utrpení JeÏí‰e Krista se uÏ celá staletí pokou‰í slavní 
malífii ãi sochafii, stejnû jako bezejmenní lidoví umûlci. 
Mnoh˘m se podafiilo vyjádfiit ukrutné utrpení ãlovûka, 
vystaveného nepfiedstaviteln˘m mukám. Jedno se v‰ak
tûmto mistrÛm nepodafiilo. Nepodafiilo se jim vyjádfiit 
utrpení Boha.  JeÏí‰ totiÏ netrpûl jenom jako ãlovûk. 

V krédu pfiece vyznáváme, Ïe „vûfiíme v jednoho 
Pána JeÏí‰e Krista, jednorozeného Syna BoÏího, 
kter˘ se zrodil z Otce pfiede v‰emi vûky; BÛh z Boha, Svûtlo
ze Svûtla, prav˘ BÛh z pravého Boha, zrozen ,̆ nestvofien ,̆
jedné podstaty s Otcem: skrze nûho v‰echno je stvofieno.
On pro nás lidi a pro na‰i spásu sestoupil z nebe. 
Skrze Ducha svatého pfiijal tûlo z Marie Panny 
a stal se ãlovûkem."

DokáÏe umûlec, tfieba ten nejtalentovanûj‰í, namalovat 
utrpení Boha? DokáÏe herec, tfieba ten nejschopnûj‰í, 
zahrát utrpení Boha?  

V‰echny tyto umûlecké skvosty, které bezpochyby vedou 
k hlubokému zamy‰lení, nás mohou zároveÀ odvést 
od samotné podstaty JeÏí‰ovy obûti na kfiíÏi. VÏdyÈ pro nás
a pro na‰i spásu umíral sám BÛh ! A my, místo abychom
plakali nad sebou, nad sv˘mi hfiíchy, pláãeme nad
umûleck˘mi v˘tvory.

A je‰tû nûco. Nepfieje si náhodou BÛh, aby svût vidûl více
JeÏí‰e v nás, neÏ na malífiském nebo na filmovém plátnû? 

Rev. Jaroslav Kratka AChLJ

BLAHO¤EâENÍ POSLEDNÍHO
âESKÉHO KRÁLE

Díky uznanému zázraku je Svat˘m stolcem pfiipravována be-
atifikace posledního rakouského císafie J.V. Karla I. 
Po nûkolika desetiletích zkoumání dospûli ãlenové 
Kongregace pro blahofieãení a svatofieãení k závûru, 
Ïe poslední rakousk˘ císafi Karel I (1887 - 1922), souãasnû
král uhersk˘ a nekorunovan˘ král ãesk ,̆ zpÛsobil 
v sedmdesát˘ch letech 20. století zázraãné uzdravení jepi-
ti‰ky v Brazílii. Na smrt chorá fiádová sestra se tak dlouho
modlila za svatofieãení jÏ zesnulého císafie, aÏ se uzdravila.

Zmínûná kongregace letos na jafie vydala dekret 
o ctnostech Karla I., v nûmÏ ocenila jeho snahy o mír, 
svobodu a spravedlnost, jakoÏ jeho vlastnosti pfiíkladného
kfiesÈana, otce a panovníka. Podle J.Em. kardinála 
Christopha Schönborna by mohlo blahofieãení probûhnout
jiÏ v tomto roce.
âlánek o pÛsobení císafie Karla v na‰em fiádu pfiineseme
v pfií‰tím vydání Reunionu.

Ondfiej Vanke, KLJ

Ilustrace Oskara Brucha byla pfievzata 
z http://www.austro-hungarian-army.co.uk/

28. února 2004 se v cele zaplnûné katedrále se‰li vûfiící 
z âech i z Moravy, aby se zúãastnili nejvût‰í události 
litomûfiické diecéze, a to svûcení svého 19. sídelního 
biskupa, kter˘ byl jmenován 24. prosince 2003 v ¤ímû.

Hlavním svûtitelem byl praÏsk˘ arcibiskup kardinál 
Miloslav Vlk. Spolusvûtiteli olomouck˘ arcibiskup Jan 
Graubner a emeritní litomûfiick˘ biskup Josef Koukl. 

Ná‰ fiád zde byl zastoupen hned dvûma nejvy‰‰ími 
duchovními pfiedstaviteli fiádu, arcibiskupem Karlem 
Otãená‰kem a biskupem Franti‰kem Lobkowiczem. 
Mezi oficiálními hosty nás reprezentoval kancléfi fiádu 
Václav hrabû Bofiek-Dohalsk˘ spolu s vicekancléfiem 
Ondfiejem Vankem. V katedrále svûcení sledovali 
i spolubratfii Beno Ge, Miroslav ·antin a Michal Olek‰ák.
Biskupské svûcení v Litomûfiicích bylo pro nás v‰echny
opravdu mimofiádn˘m záÏitkem. 

Narodil se 28.6.1953 v Budkovû, okr. Tfiebíã, a pokfitûn byl
v kostele sv. Martina v Budkovû 1.7. téhoÏ roku. Pochází 
ze sedmi sourozencÛ, nejstar‰í bratr zemfiel ve vûku dvou
let. Rodiãe pracovali v zemûdûlství.

Po ukonãení Základní ‰koly v Budkovû pokraãoval 
ve studiu na gymnáziu v Moravsk˘ch Budûjovicích. Po ma-
turitû v roce 1972 studoval na Cyrilometodûjské bohoslo-
vecké fakultû v Praze, se sídlem v Litomûfiicích. 
Absolutorium obdrÏel v roce 1977 a 26.6.1977 byl v Brnû
vysvûcen biskupem Josefem Vranou na knûze 
pro brnûnskou diecézi.
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KnûÏskou sluÏbu vykonával po tfii roky jako kaplan nejdfiíve
v Pozofiicích, potom v Brnû - Îidenicích a v Lomnici 
u Ti‰nova. Od roku 1980 pÛsobil jako faráfi v Ratí‰kovicích, 
okr. Hodonín. Po dvou letech byl na Ïádost tehdej‰í státní
správy pfieloÏen do pohraniãní farnosti Drnholec, 
okr. Bfieclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním 
správcem v Tfie‰ti.
Po pádu komunistické totality se stal faráfiem u sv. Tomá‰e
v Brnû. Po tfiech letech byl jmenován spirituálem 
olomouckého Arcibiskupského knûÏského semináfie, 
kde pÛsobí dosud. 
Kromû v˘chovy bohoslovcÛ se vûnuje trvalé formaci knûÏí
a stál˘ch jáhnÛ brnûnské diecéze. Vede duchovní cviãení
laikÛ (exercicie). Jedenáct let byl ãlenem knûÏské rady. 
Je ãlenem komise âeské biskupské konference 
pro knûÏstvo.

V prvním a ãtvrtém modrém poli je znak litomûfiické diecéze,
stfiíbrno-ãervenû ãtvrcen˘ heroldsk˘ kfiíÏ. Ve druhém 
a tfietím poli, které je dûleno modfie a ãervenû, je kosmo 
poloÏen˘ zlat˘ klas, pfieloÏen˘ ‰ikmo stfiíbrn˘m meãem 
se zlat˘m jílcem. Nad obûma symboly je stfiíbrná ‰estihrotá
hvûzda.Znak litomûfiické diecéze pfiijal kardinál ·tûpán
Trochta a ãtvrtil jej se sv˘m osobním znakem.

Osobní znak nynûj‰ího biskupa je dûlen modfie a ãervenû,
pfiiãemÏ modrá barva symbolizuje nebe a ãistotu a souãasnû
Pannu Marii. âervená je pfievzata z obecního znaku 
biskupova rodi‰tû, Budkova, stejnû jako zlat˘ klas, 
pfiipomínající zemûdûlsk˘ ráz obce. Meã je atributem 
apo‰tola sv. Pavla, jehoÏ jméno biskup nese, a vyjadfiuje
muãednickou smrt apo‰tolovu. Meã je zároveÀ symbolem
Ïivotodárného BoÏího slova a klas symbolizuje Eucharistii.
Hvûzda nad obûma znameními znaãí nadûji a víru.

Michal Olek‰ák, OLJ

Diego Causero se narodil 13.1.1940 v Moimacco (Udine,
Itálie). Stfiední ‰kolu a humanistické obory studoval do roku
1959 pfii arcibiskupském semináfii v Udine. 
Poté nav‰tûvoval kurzy teologie na PapeÏské Gregoriánské
univerzitû v ¤ímû (1959–1964) a kurzy specializace 
v liturgii na PapeÏském liturgickém institutu Anselmianum 
v ¤ímû (1964–1966). Dosáhl doktorátu teologie 
se specializací na liturgii.
Po krátké sluÏbû ve farnosti a v arcidiecézním semináfii 
v Udine byl pfiijat do PapeÏské církevní akademie
(1969–1973). Dosáhl licenciátu kanonického práva
na PapeÏské Lateránské univerzitû.

V roce 1973 vstoupil 
do diplomatick˘ch sluÏeb
Svatého stolce, pracoval
na nunciaturách v Nigérii
(1973–1976),ve ·panûl-
sku (1976–1980), v S˘rii
(1980–1984), v Austrálii
(1984–1987) a pÛsobil
jako vyslanec Svatého
stolce u Spojen˘ch národÛ 
v Îenevû (1988–1991). 
V roce 1991 otevíral 
Apo‰tolskou nunciaturu 
v Albánii. 15.12.1992 byl
Mons. Causero jmenován
apo‰tolsk˘m nunciem 
v âadu a 1.2.1993 také 
ve Stfiedoafrické repubice
a v Republice Kongo (Brazzaville). 31.3.1999 se stal
apo‰tolsk˘m nunciem v S˘rii.
Biskupské svûcení pfiijal Diego Causero 6.1.1993 z rukou
papeÏe Jana Pavla II. Je gradsk˘m titulárním arcibiskupem.
Kromû své rodné ital‰tiny hovofií anglicky, francouzsky, 
‰panûlsky a nûmecky.

Nov˘m apo‰tolsk˘m nunciem pro âeskou republiku 
byl arcibiskup Causero jmenován v sobotu 10.1.2004 
ve Vatikánu.
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SE STAL ARCIBISKUP DIEGO CAUSERO



Otec Jifií se narodil 30. 3. 1918 
v Brnû. Cel˘ Ïivot zasvûtil 
skautingu, na knûze byl vysvûcen
19.12.1942 v ¤ímû. 
PapeÏsk˘m prelátem byl jmeno-
ván v roce 1991. 
Zfiejmû nejproslulej‰í praÏsk˘ 
kazatel byl faráfiem kostela Matky
BoÏí pfied T̆ nem na Staromûst-
ském námûstí jiÏ od roku 1946 
a aÏ do své smrti 6.1.2003 tam 
vypomáhal v duchovní správû. 

Upfiímnost a osobit˘ humor jeho kázání a vyprávûní, spjat˘
s vizí "veselého kfiesÈanství", pÛsobily na jeho posluchaãe
zvlá‰tû v letech politického
tlaku a ovlivnily dlouhou fiadu
nejen kfiesÈansk˘ch osobností. 

OTEC KORNEL OSLAVIL 
25 LET KNùÎSTVÍ

V sobotu 14 února 2004 oslavil otec Kornel BaláÏ 25 let
svého knûÏství slavnou liturgií v kostele sv. Kosmy a Dami-
ána v Praze. Pfii této pfiíleÏitosti obdrÏel od svého biskupa 
privilegium uÏívat mitru.

ÚâASTNÍCI LEDNOVÉHO JOUR FIXE
SI P¤IPOMNùLI PAMÁTKU 

ZESNULÉHO OTCE JI¤ÍHO REINSBERGA

ZEM¤EL âLEN ¤ÁDU 
PRINC WILL THURN - TAXIS

VáÏení ãtenáfii Reunionu,

dovolte mi malé zastavení v tomto uspûchaném ãase. 
Rád bych upozornil na mimofiádnou událost, jeÏ zcela jistû
svou povahou a v˘znamem mÛÏe hluboce oslovit Vás a Va‰e
blízké. Následující fiádky Vám poodhalí dosud nepoznané 
a pfiiblíÏí o co ve skuteãnosti kráãí.

Pozvánka na rozsáhlou v˘stavu, kterou je v tûchto dnech
moÏné shlédnout a proÏít v prostorách Starého královského
paláce na PraÏském hradû.

PraÏsk˘ hrad je národní kulturní památkou prvofiadého 
v˘znamu spojenou s na‰imi dûjinami, s na‰imi povûstmi 
a m˘ty. Jaké události a lidské osudy ale ovlivnily v˘voj 
PraÏského hradu a co v‰echno utváfielo jeho dne‰ní 
podobu?

Správa PraÏského hradu od dubna 2004 zahajuje stálou 
expozici, která Vám toto místo pfiedstaví z nejrÛznûj‰ích úhlÛ
pohledu a zodpoví mnohé otázky. V˘stava bude vyprávût
pfiíbûh hradního areálu i lidí s ním spojen˘ch - od panovníkÛ
a prezidentÛ pfies ‰lechtice a dvofiany, proslulé umûlce, 
stavitele, architekty ãi vûdce aÏ po fiemeslníky 
a sluÏebnictvo. Bude to pfiíbûh, kter˘ v sobû nese tajemství
místa posledního odpoãinku nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch 
panovníkÛ a svûtcÛ, místa sdruÏujícího autentické objekty 
a prostory v‰ech historick˘ch slohÛ v jeden unikátní areál,
místa ochraÀujícího ãeské korunovaãní klenoty, Svatovítsk˘
poklad ãi sbírkové pfiedmûty dochované z dob minul˘ch 
i získané z archeologick˘ch nálezÛ, ale i místa pfiedstavují-
cího dÛstojné sídlo prezidenta âeské republiky.

Právû zahájená stálá expozice je ojedinûl˘m projektem,
kter˘ PraÏsk˘ hrad pfiedstaví a otevfie ‰iroké vefiejnosti - 
a to nejen ãeské, ale i zahraniãní, pfiinese celou fiadu 
informací i zábavu a naláká náv‰tûvníky k tomu, aby si tento
pfiíbûh pfii‰li proÏít i nûkolikrát.

Projekt se koná pod zá‰titou prezidenta âeské republiky
Václava Klause.
Vfiele doporuãuji k náv‰tûvû! Vûfiím, Ïe nebudete zklamáni!

Mgr. Du‰an V. Ehmig, OLJ
Více na:  http://www.pribeh-hradu.cz/

VáÏené spolusestry 
a spolubratfii,

Dne 25. ledna 2004 zesnul princ
Willy Thurn und Taxis. 
Requiem se konalo 6. února 
a pohfieb 10. února 2004 v klá‰tefie
Nerresheim Baden - Wurtemberg.

Dûkujeme v‰em ãlenÛm fiádu 
za vzpomínky a modlidby za na‰e
zesnulé ãleny a pfiíznivce.
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Milí ãtenáfii Reunionu, 

napadlo mû, Ïe bych u vás mohl vyvolat zájem textem, 
kter˘ vám pfiiblíÏí  pozoruhodné místo nedaleko Prahy. 
PÛjde o zámek Lány, jeho historii a nûco málo 
ze souãasnosti, vztahující se k úãelu, kter˘ tento objekt plní. 

Zámek Lány

Barokní zámek v obci Lány uprostfied kfiivoklátsk˘ch lesÛ
nedaleko Prahy je oficiálním letním sídlem prezidentÛ âeské
republiky.

Historie

Nejstar‰í písemná zmínka o Lánech je z r. 1392. UÏ tehdy
zde stávala dfievûná tvrz. Ke konci 16. stol. obec zakoupil
Rudolf II. a na místû pÛvodní tvrze nechal postavit 
jednoduch˘ loveck˘ zámeãek v renesanãním slohu, kter˘ byl
v prÛbûhu 17. stol. zbarokizován. Na konci 17. stol. koupili
zámek Vald‰tejnové. Hrabû Jan Josef z Vald‰tejna nechal 
v r. 1730 zv˘‰it lánsk˘ zámeãek o první patro. Od poãátku
18. století byly Lány v drÏení FürstenberkÛ, a to aÏ do 
r. 1921, kdy lánsk˘ zámek zakoupil ãeskoslovensk˘ stát 
pro reprezentaãní úãely hlavy státu. Zámek byl mnohokrát
pfiestavován a jeho dne‰ní podoba je v˘sledkem pfiestavby
z let 1902 - 1903. Poslední stavební úpravu zámku a jeho
nejbliÏ‰ího okolí provedl v letech 1921 – 24 slovinsk˘ 
architekt Josip Pleãnik. Zámek stojí v ose zámeckého parku
a tvofií jeho organickou dominantu.

Zámeck˘ park

Rozsáhl˘ zámeck˘ park byl zaloÏen okolo roku 1770. 
Jeho dne‰ní podoba je ovlivnûna úpravami J. Pleãnika. 
Jako souãást parku byl zfiízen rybník, pozdûji také skleníky.

Lánská obora

Park v zadní ãásti pfiechází v Lánskou oboru, která byla 
zaloÏena Vald‰tejny jiÏ roku 1713 a dnes je souãástí 
chránûné krajinné oblasti (CHKO) Kfiivoklátsko. Obora 
je oplocená a vefiejnosti nepfiístupná. V obofie se nachází
tzv. "Dohodov˘ dub", u kterého byla v roce 1922 podepsána
Malá dohoda. 

Dnes se obora rozkládá na území cca 3000 ha a slouÏí 
zejména k chovu u‰lechtilé lovné zvûfie (jeleni, daÀci,
mufloni, jeleni sika). MoÏnost pofiádání reprezentativních
honÛ byla téÏ jedním z dÛvodÛ, proã byly Lány v roce 1921
zvoleny za pfiechodné a letní sídlo hlavy nového ãeskoslo-
venského státu Tomá‰e Garrigue Masaryka.

První prezident ãeskoslovenské republiky, Tomá‰ Garrigue
Masaryk si lánsk˘ zámek velmi oblíbil. Po abdikaci na úfiad
prezidenta v roce 1935 mu bylo umoÏnûno pfiestûhovat 
se do Lán natrvalo i se svou rodinou. Nakonec zvolil Lány
jako místo posledního odpoãinku pro sebe i svou rodinu.
Hrob rodiny Masarykov˘ch se stal symbolem ãesko-
slovenské demokracie i v dobách totality. Po smrti 
T. G. Masaryka byl lánsk˘ zámek vyuÏíván sporadicky, 
jen v dobû druhé svûtové války zde bydlel státní prezident
dr. Emil Hácha. AÏ prezident Václav Havel zaãal 
nav‰tûvovat Lány opût pravidelnû. Dnes zámek vyuÏívá 
prezident Václav Klaus s manÏelkou a rodinou.
Do Lán se z Prahy dostanete po silnici smûrem na Karlovy
Vary (vzdálenost asi 35 km). Na lánském hfibitovû 
je pochován první ãeskoslovensk˘ prezident Tomá‰ 
G. Masaryk a jeho rodina. Hfibitov je otevfien po cel˘ rok. 
V obci je také malé muzeum T.G. Masaryka.

V kostele Jména JeÏí‰, kter˘ pfiiléhá k zámku, se konají 
pravidelné bohosluÏby: ve ãtvrtek a v sobotu od 17 hodin, 
v zimû od 16 hodin, v nedûli od 15 hodin.

Náv‰tûvní doba parku (zpfiístupnûn od roku 1990): 
od 19. 4. do konce fiíjna: st, ãt 14 - 18, so, ne, svátky 10 – 8
Zámek je vefiejnosti nepfiístupn˘ (dne 7.3.2000 zde byl 
poprvé v historii Den otevfien˘ch dvefií).

Pfiipravil: Mgr. Du‰an V. Ehmig, OLJ
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VáÏené spolusetry a spolubratfii,

jak jistû víte, plánujeme na jafie roku 2005 uspofiádat -pokud to bude vzhledem 
k politické situaci moÏné - ¤ádovou pouÈ do Svaté zemû. Tato pouÈ bude samozfiejmû 
orientována duchovnû a v˘raznû na rytífiskou historii. 

Prosim zájemce o:
1) zapojení do plánovaní a pfiíprav
2) úãast (nezávaznû a pfiedbûÏnû)
aby se pfiihlásili cfr. Filipu Dostálovi: filip.dostal@post.cz

Spolubratr Mgr. Petr Adam, KLJ oslavil 3. dubna své 35 narozeniny. 
Gratulujeme a do dal‰ích let pfiejeme mnoho osobních úspûchÛ !

Nové internetové stránky âeského Velkopfievorství jsou lazaruscz.cz
Nové internetové mezinárodní stránky adresa www.oslj.com

Pfiíspûvky do dal‰ího ãísla Reunionu zasílejte na emailovou adresu reunion.cvp@seznam.cz

REUNION âESK¯CH RYTÍ¤Ò ¤ÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO
Vydává âeské Velkopfievorství Vojenského a ‰pitálního fiádu sv. Lazara Jerusalemkého,

Karlova 28, Praha 1. Vedoucí redaktor: Michal Olek‰ák, OLJ 

Grafická úprava: Agentura HOZA Q.

Prosím doplÀte si do sv˘ch adresáfiÛ upfiesÀující kontakty na cfr. Rev. Jaroslava Kratku, AChLJ. 
Mobilní telefon 776 707 795, 
email: jaroslav.kratka@novanadeje.cz.

Opravy v adresáfii:

- V adresáfii bylo chybnû uvedeno jméno na‰eho spolubratra P. Ludvíka ·Èastného 
(pÛvodnû uveden jako Vladimír). Ostatní údaje zÛstávají v platnosti.

- Spolubratr Dr. Martin Krupica, ChLJ má novou adresu: 
âSA 93/14, 412 01Litomûfiice. Ostatní údaje zÛstávají v platnosti.

- âlenové ná‰í delegace na Generální kapitule v Torontu se setkali 
s Dr.Vladimírem Kavanem. Spolubratr Kavan je ãlenem na‰eho ¤ádu 
a po svém pfiíchodu do Kanady se stal ãlenem Kanadského velkopfievorství. 
Vykonává funkci soudce a je nositelem státního vyznamenání ¤ádu Kanady. 
O jeho ãinnosti a osudech snad pfiineseme informaci v nûkterém z pfiístích 
vydání Reunionu. Jsme velmi rádi, Ïe jsme nalezli dal‰ího spolubratra, 
kter˘ cel˘ svÛj Ïivot zasvûtil sluÏbû bliÏním.

ZPRÁVY REDAKCE
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