
Byl uvûznûn jiÏ v roce 1941 a v únoru 1945 
transportován do Terezína, kde byl druhého dne
(7. 2. 1945) popraven. Druh˘ str˘c, kanovník 
Antonín (1889-1942) byl sekretáfiem arcibiskupa
Kordaãe, kanovníkem metropolitní kapituly 

u sv. Víta a papeÏsk˘ tajn˘ komofií.V roce 1937 byl jed-
ním ze zakladatelÛ obnoveného ãeského velkopfievorství
¤ádu sv. Lazara a stal se jeho prelátem. Pátého ãervna
1942 ráno, ihned po odslouÏení m‰e sv. si jej odvezlo
gestapo v takovém spûchu, Ïe ani nemohl odloÏit me‰ní
roucho. Byl obvinûn z podílu na pfiípravû na atentátu 
na Heydricha a pfievezen do Osvûtimi. Zde 3. záfií 
zeslábl˘ a zmuãen˘ klesl pfii cestû na práce a byl zabit
pfiíslu‰níkem SS. Zde máme jako ¤ád je‰tû jeden velk˘
dluh, zfiízení a odhalení pamûtní desky v katedrále. 

JUDr. Jifií Bofiek-Dohalsk˘ byl ve zinscenovaném
procesu se skupinou „PraÏsk˘ hrad" odsouzen za vlasti-
zradu na 17 let, které strávil v rÛzn˘ch uranov˘ch dolech
– Rovnost, Nikolaj, Vykmanov, Eva… 

(pokraãování na str. 4)

Nemám rád ranní telefonáty, zejména ne takov ,̆ jak˘
jsem obdrÏel v pátek 18. ãervna. V takov˘ch pfiípadech
se rozum zdráhá pfiijmout onu zprávu a v hlavû se roze-
bûhnou my‰lenky o tom, Ïe to je omyl, ‰patn˘ vtip, nûco,
co se stát nemÛÏe… VÏdyÈ je‰tû pfied dvûma dny
jsme plánovali tolik vûcí, vÏdyÈ …. 

Václav hr. Bofiek – Dohalsk˘ se narodil 25. února 1941 
a jako pokraãovatel v˘znamného ‰lechtického rodu, kter˘
jiÏ od 14. století ovlivÀoval ãeské dûjiny, mûl ty nejlep‰í
pfiedpoklady v této ãinnosti pokraãovat. VÏdyÈ jeho otec
JUDr. Jifií Bofiek-Dohalsk˘ (1914-1990) byl po válce 
vrchním radou prezidentské kanceláfie a jeho dûd
Franti‰ek (1887-1951) velvyslancem v Rakousku. 

Pohnut˘ osud âeskoslovenského státu a vliv totalitárních
reÏimÛ tvrdû zasáhl také rod Dohalsk˘ch. 

Rodinu nevynechala ani jedna národní tragédie,
aniÏ by se na ní nepodepsala.  Dûd Franti‰ek byl jako 
aktivní úãastník odboje vûznûn 
v Dachau. Str˘c Zdenûk (1900-1945)
patfiil mezi nejv˘znamnûj‰í meziváleãné
redaktory Lidov˘ch novin a s krycím 
jménem Bedrník pÛsobil jako spojka
mezi exilovou a protektorátní  vládou
Aloise Eliá‰e. 
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ZA VÁCLAVEM hr. BO¤KEM – DOHALSK¯M



Drazí spolubratfii a spolusestry,

Ubûhly tfii mûsíce od mého pfiijetí do ¤ádu (konaného 22. II. 2004) v maìarské 
Ostfiihomi. Mnohé se od té doby pfiihodilo a já se stal, díky Va‰emu pfiispûní, 
designovn˘m velmistrem.
Chci Vám v‰em z celého srdce podûkovat za podporu, kterou jste mi prokázali. 
Je mou povinností podûkovat Vám za Va‰e kaÏdodenní úsilí a neúnavn˘ zápas.
Moje osobní ambice v ¤ádu jsou jasné a jednoznaãné: slouÏit bez chyb a pádÛ, 
zapojit se s vervou do rozvoje ¤ádu po celém svûtû a ochraÀovat a hájit jeho 
hodnoty, které jsou tak blízké na‰im srdcím. Odpovûdnost za to na sebe pfiebírám.

Mé priority jsou následující: harmonie uvnitfi ¤ádu, dosaÏení opravdové nezávislosti
jednotliv˘ch národních jurisdikcí, upevnûní stávajících sloÏek ¤ádu, dal‰í posilování
a roz‰ifiování humanitárních a charitativních ãinností a koneãnû zaujmout a pfiilákat
dynamické nové ãleny a dobrovolníky.
K dosaÏení v‰eho tohoto Vás potfiebuji. Uspût mÛÏeme pouze budeme-li pracovat
dohromady, bok po boku.
Zlomyslné síly se nás snaÏí odradit od na‰ich úkolÛ, av‰ak my je pfiekonáme! 
Jejich pokusy rozdûlit nás pouze upevÀují na‰e odhodlání, posilují a stmelují nás
kaÏd˘m dnem více a více. Jsme vedeni hlasem na‰ich srdcí, posíleni spoleãnou
jednotou a vyzbrojeni na‰ím posláním. Niãeho jiného nám není tfieba. 
Pojìme to dokázat na‰im nepfiátelÛm a jistû se po ãase budou chtít jeden 
za druh˘m vrátit do na‰ich fiad.
Prosím, aby bylo toto poselství roz‰ífieno mezi v‰echny ãleny. Spoleãnû budeme
stavût budoucnost ¤ádu, sjednocení pod jedinou korouhví, plni nadûje a odhodlání
odváÏnû pokraãujíce ve své práci. KéÏ jest i nadále na‰ím mottem: Atavis et Armis!
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LIST J.K.V. PRINCE CHARLESE-PHILLIPA V·EM âLENÒM ¤ÁDU



3

DOPIS VELKOP¤EVORA J.E. RADSLAVA hr. KINSKÉHO



(pokraãování ze str. 1)

Zbytek rodiny – maminka Josefa (princezna Thurn-Taxisová)
byla nucenû vystûhována se ãtyfimi syny do zahradního
domku v Lysé nad Labem. Jako tfiídní nepfiátelé nemûli 
nárok na potravinové lístky, ale díky podpofie pfiátel vÏdy 
nûjak vy‰li. Paní Josefa pletla rukavice, vycpávala hraãky,
pracovala jako sváfieãka. Synové se pozdûji vyuãili rÛzn˘m
fiemeslÛm – klempífi, pokr˘vaã, zámeãník a na Václava 
vy‰lo kuchafiské umûní. To uplatnil pozdûji na Spartû, kde
byl zodpovûdn˘ za v˘Ïivu vrcholov˘ch sportovcÛ.

CeloÏivotní láska Václava ke klusáckému sportu ho postihla
nejen váÏn˘m úrazem oka, ale zejména proslulostí pfii 
budování tohoto sportu v âechách, kdy se po r. 1990 stal
prezidentem klusácké asociace. Je jasné, Ïe díky rodinné
tradici se také stal aktivním ãlenem ¤ádu sv. Lazara a pfied
nûkolika lety také kancléfiem âeského velkopfievorství. 

Díky své povaze byl povaÏován za v˘znamn˘ tmelící
prvek ¤ádu, diplomaticky a elegantnû vedl potfiebná jednání.
Ale ãas od ãasu se ukázala i jeho tvrdost, zejména v oka-
mÏicích, kdy cítil snahu o neetické a manipulativní jednání.
Pro tyto kvality získal vysokou prestiÏ nejen mezi ãleny 
na‰eho velkopfievorství, ale i v zahraniãí. A nejen pro tyto
kvality byl na‰ím velkopfievorem Radslavem  vybrán a v fiíjnu
minulého roku 48. velmistrem instalován jako námûstn˘ vel-
kopfievor, kter˘ (jak bylo plánováno) na podzim tohoto roku
plnû pfievezme fiízení âeského velkopfievortsví.

Pravidelá setkávání a spoleãné cestování s Václavem 
pro mû znamenalo nesmírné obohacení a jsem hrd˘ na sku-
teãnost, Ïe spoleãná práce pro ¤ád byla vedena v duchu
gentlemanského respektu, orientace do budoucnosti, 
kfiesÈanského ekumenismu a neokázalé sluÏby. Václav byl
aktivní jako pfiedseda správní rady hospice ·trasburk, pln˘
ambic umûleck˘ch (v‰ichni jsme obdivovali jeho fotografické
dílo) a pfiesto mu vÏdy zbyl ãas na setkání, projednání 
dÛleÏit˘ch otázek a pro akci.

Jeho odchodem zÛstává v ¤ádu prázdné místo, které bude
tûÏké vyplnit. A moÏná jej ani vyplnit nechceme, protoÏe
v‰ichni cítíme, Ïe na‰e sluÏba ¤ádu se nyní stala zodpo-
vûdnûj‰ím závazkem. 

âest jeho památce!

Ondfiej Vanke, KLJ

SLOVO KANCLÉ¤E

Milé spolusestry, váÏení spolubratfii,

vûfite mi, Ïe nerad pí‰i tyto fiádky. Po odchodu Václava
si jistû v‰ichni klademe otázku „co se zmûnilo, co bude 
nového"? Nejv˘stiÏnûji to vyjádfiil ná‰ velkopfievor Radslav
hr. Kinsk ,̆ kter˘ nám tím také dal jasn˘ pokyn – kaÏd˘ 
konejme to, co jsme dûlali dosud ! 

Dovolte mi tedy pfiipomenout hlavní okruhy ãinností, jeÏ jsme
projednali a pfiijali na minulé kapitule (podrobnû publikováno
v Reunionu 3/2003). 

Hlavní oblasti ãinnosti âeského velkopfievorství jsou následující:

1) zaji‰tûní organizaãní a zaji‰tûní interního Ïivota ¤ádu
2) spiritualita a duchovní péãe
3) ‰pitální a humanitární ãinnost
4) mezinárodní ãinnost
5) práce s mládeÏí
6) vnûj‰í vztahy v âR
7) finanãní fiízení
8) propagaãní ãinnost
9) historická a umûlecká ãinnost

K tûmto okruhÛm ãinností se mnozí s vás pfiihlásili jiÏ pfiímo
ve Vranovû. Oãekávejte tedy v nejbliÏ‰í dobû jednání o tom,
jak˘m zpÛsobem budeme chtít naplánovan˘ch cílÛ dosaho-
vat. Je jasné, Ïe ti ãlenové ¤ádu, ktefií aÏ dosud nevyvíjeli
Ïádnou v˘znamnou ãinnost ji pravdûpodobnû nebudou 
vyvíjet nadále. 
Vypl˘vá z toho pro nás nûkolik velk˘ch úkolÛ: 

"

"

"

"

"

Vím, Ïe jako novû jmenovan˘ kancléfi nebudu mít lehkou
práci, vÏdy budu pomûfiován velikostí svého pfiedchÛdce.
Pfiesto chci, s podporou vás v‰ech, pro které se ná‰ ¤ád
stal tak dÛleÏitou souãástí Ïivota, pokornû tento úkol 
pfiijmout.

Ondfiej Vanke, KLJ, CMLJ
kancléfi âVP
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DÛkladnû a dÛslednû vybírat nové mladé ãleny, pro nûÏ
nebude ãlenství v ¤ádu pouhou formalitou, ale ktefií 
budou reprezentanty vysoce kvalitního kfiesÈanského
Ïivota, ovlivnûného my‰lenkou sluÏby bliÏním. 
Velk˘ prostor je zde pro spolupráci se studenty,
bohoslovci, skauty.
Vlastním pÛsobením pfiispívat k vytváfiení takového 
spoleãenství, které bude naplnûno vzájemnou úctou
a respektem mezi v‰emi ãleny. Podfiizovat vlastní
ambice poÏadavkÛm a oãekávání ¤ádu. 
Otevírat se vefiejnosti i tím, Ïe na akce budeme zvát
rodinné pfiíslu‰níky.
Velk˘ dÛraz klást na regionální ãinnost – podporovat ji
a dávat v‰em charitativním a kulturním aktivitám stejn˘
v˘znam. Zfiizovat fiádové delegace tam, kde k tomu 
budou podmínky a chuÈ.
Vytváfiet takové spoleãenství, které více neÏ dekorace
a pocty bude oceÀovat humanitární a kulturní ãinnost,
propagující ¤ád. DÛslednû poÏadovat ãinnost a v˘kon,
nikoliv plané fieãi.
Vûrnû vycházet ze star˘ch tradic na‰eho ¤ádu, b˘t 
kritickou a vûrnou souãástí mezinárodního fiádového
dûní, podporovat svého velkopfievora a velmistra.

Vzpomínková ekumenická bohosluÏba 
za zesnulého kancléfie Václava bude slouÏena
18. záfií 2004 v kostele svatého Klimenta 
( Klimentská ul. ) ãas bude oznámen pozdûji.
Zveme v‰echny ãleny ¤ádu na toto setkání.

Po této bohosluÏbû se bude konat jednání
Velké rady âVP.
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Modleme se k Bohu, Stvofiiteli nebe i zemû, tvÛrci v‰eho 
spravedlivého fiádu:

Rytífii ¤ádu svatého Lazara Jeruzalémského svûfiili se pfií-
mluvû BoÏího sluÏebníka Karla z Domu Rakouského.

Vidí v nûm, králi jeruzalémském, svÛj rytífisk˘ vzor.
Dej lazariánsk˘m rytífiÛm sílu, aby byli svého vzoru hodni.
Dej národÛm spravedliv˘ mír.
Dej v‰em, kdoÏ usilují o mír, vytrvalost a úspûch.
OchraÀuj lazariánské rytífie, ochraÀuj v‰echny, kdoÏ jsou
dobré vÛle, pfied nevírou a strachem.
Posiluj lazariánské rytífie v jejich dobrém díle.
Dej, aby svou nemocniãní sluÏbu chor˘m konali lépe 
a s vût‰í vytrvalostí.
Posiluj je pfii prokazování rytífisk˘ch ctností.
Posiluj je v odpou‰tûní a pomni zvlá‰tû fiádov˘ch bratfií 
z âech, Uher a Rakouska.
Pomni lazariánsk˘ch rytífiÛ v celém svûtû, jejich podporova-
telÛ a jejich pfiátel.
OdpusÈ v‰em nepfiátelÛm.
Pomni malomocn˘ch na celém svûtû, pomni nemocn˘ch 
a pronásledovan˘ch.
Pomni rodiny a v‰ech potomkÛ BoÏího sluÏebníka Karla 
z Domu Rakouského 
a poskytni jim své poÏehnání a zá‰titu.
Dej sluÏebníka svého Karla z Domu Rakouského v‰em 
státníkÛm za záfiiv˘ pfiíklad jeho brzk˘m svatofieãením.
Dopfiej, v‰emohoucí BoÏe, aby v‰echny národy zemû 
poznaly svûtlo Tvého evangelia, pfiidrÏely se Tvé pravdy 
a Ïily v míru.
BudiÏ chválen a veleben na vûky.
Amen

Císafi Karel I. bude 3. fiíjna 2004 v ¤ímû blahofieãen. 
âeské velkopfievorství vzpomene svého pfiíkladu 
pfii slavnostní m‰i svaté dne 9.10.2004.
PfiedbûÏnû oznamujeme místo a ãas konání:
10 hodin, kostel pfii klá‰tefie PremonstrátÛ na Strahovû.

V‰ichni ãlenové ¤ádu  jsou srdeãnû zváni.

Ondfiej Vanke, KLJ

Pfied tfiiceti lety (28. ãervna 1974) se ve Vídni uskuteãnila
velká fiádová bohosluÏba, na níÏ byl ná‰ poslední ãesk˘ král
a císafi Karel I prohlá‰en pfiedstaviteli velkopfievorství 
Rakouska, Maìarska a âech za rytífisk˘ pfiíklad pro v‰echny
ãleny ¤ádu sv. Lazara Jeruzalémského. Pfii této pfiíleÏitosti
pfiedloÏil fiádov˘ prelát Gregoris Manian rytífiÛm následující
modlitbu:

BLAHO¤EâENÍ CÍSA¤E KARLA

INSTALACE RAKOUSKÉHO VELKOP¤EVORA

V minulém vydání Reunionu jsme slíbili, Ïe pfiineseme více
podrobností z instalace nového velkopfievora rakouskéh
o velkokpfievorství, Alfréda hr. Spernboura. Ta se odehrála
27. bfiezna 2004 ve Vídni za úãasti mnoha zahraniãních
pfiedstavitelÛ ¤ádu, vãetnû na‰eho zesnulého kancléfie 
Václava hr. Dohalského. Slavnostní bohosluÏbu vedl 
v fiádovém kostele Maria Geburt opat Matthaus Nimmervoll
za úãasti protektora ¤ádu J.K.V. Dr. Otto von Habsburg.

Fotografie, pfievzatá ze zpravodaje rakouského velkopfie-
vorství zachycuje oba pfiedstavitele.



První ãervnovou nedûli – 6.6.2004 bylo v Bratislavû ve fran-
ti‰kánském klá‰tefie  za pfiítomnosti designovaného 
velmistra ustanoveno Slovenské velkopfievorství v ãele s J.E.
Dr. Wolfgangem Breitenthalerem, KCLJ. Stalo se tak po m‰i
svaté za  hojné úãasti zástupcÛ mnoha evropsk˘ch juris-
dikcí. Na‰e velkopfievorství zastupoval vicekancléfi chev. 
Odnfiej Vanke spolu s cfr. Janem Beránkem, cfr. Filipem  
Dostálem, chev. Benem Ge a p. Pavlem Kavinkem. 
Po Ustanovení Slovenského velkopfievorství  následovala 
inaugurace velkopfievora a investitura jeho nov˘ch ãlenÛ. 

Pfiíprava investitury  se na‰im slovensk˘m (av‰ak vût‰inou
nûmecky mluvícím) spolubratfiím skuteãnû podafiila. 

Pfii zachování formátu oficiální slavnosti odpovídající
spoleãenské úrovnû vytvofiili na‰i hostitelé  krásné komorní
prostfiedí prodchnuté duchem pfiátelské vzájemnosti. 
Srdeãnost pfiítomn˘ch ãlenÛ na‰eho fiádu z mnoha evrop-
sk˘ch jurisdikcí, se kter˘mi jsem mûl pfiíleÏitost navázat
osobní kontakt bûhem slavnostní recepce, byla pro mne 
velice siln˘m záÏitkem. Bratislavská investitura byla 
jedineãnou pfiíleÏitostí poznat nesporné lidské kvality 
spolubratrÛ a spolusester, ktefií jsou pro nás  doposud  pouze
otitulovan˘mi jmény na fiádov˘ch internetov˘ch stránkách.
Domnívám se, Ïe kaÏd˘ úãastník bratislavského setkání 
pocítil, Ïe ani v mezinárodním mûfiítku neztrácí ná‰ fiád 
rozmûr lidského spoleãenství upfiímn˘ch kfiesÈanÛ. 

Má radost z Bratislavské investitury je o to vût‰í, Ïe mezi ty
velmi sympatické ãleny na‰eho fiádu, které jsem mûl tu ãest
poznat, mohu  zahrnout i  na‰eho designovaného velmistra,
kter˘ si sv˘m lidsky vstfiícn˘m jednáním jistû získal 
náklonnost v‰ech zúãastnûn˘ch. Po tomto osobním setkání
s princem Charles-Philippe d'Orléans bude mÛj projev 
loajality na‰í „evropské pafiíÏské obedienci" (kter˘ v tento
pro fiád nelehk˘ ãas musí  vyjádfiit v podstatû kaÏd˘ ãlen
¤ádu) mít úplnû jinou kvalitu.

Bratislavská investitura ukázala, Ïe geografická vzdálenost
nemusí znamenat vzdálenost lidskou a Ïe velmistr a kaÏd˘
ãlen fiádu k sobû mohou mít osobnû blíÏe, neÏ jsme se do-
posud domnívali. Rád bych apeloval na ostatní ãleny 
ãeského velkopfievorství, aby vyuÏívali pfiíleÏitostí  k vytvá-
fiení na‰eho fiádového spoleãenství i mimo hranice âR,
zvlá‰tû pokud k tomu staãí pouze jednodenní „v˘let". 
Lze pfiedpokládat, Ïe ve    stfiedoevropském prostoru k tomu
budeme mít dostatek moÏností i díky vzniku Slovenského
velkopfievorství, kterému vypro‰ujeme mnoho BoÏího poÏe-
hnání pfii konávání  na‰eho fiádového díla.    

Filip Dostál, CLJ.
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USTANOVENÍ SLOVENSKÉHO VELKOP¤EVORSTVÍ

Rozhovor delagáta UK Anthony Hopkinson - Wooleyho, cfr. Jana
Beránka a pfiedsedy ¤ádové vlády Johna Kerry - Keana.

J.K.V. princ Charles-Philippe d'Orléans v debatû s cfr. Filipem 
Dostálem

Slib nového rakouského velkopfievora J.E. Wolfganga Breitentha-
lera do rukou na‰eho velmistra a pfiedsedy fiádové vlády.



KAPITULA A INVESTITURY âVP 2004 - LITOMù¤ICE

Milostivé dámy a ctihodní pánové, milí pfiátelé,

jiÏ zaãátkem roku Velká rada urãila, Ïe leto‰ní kapitula se bude konat v severních âechách. Byly vybrány dvû loka-
lity, na prvním místû Hejnice a na druhém Litomûfiice. Po provedené kalkulaci pfiípadného konání kapituly v Hejnicích 
jsme zjistili, Ïe náklady na osobu by zde byly neúmûrnû vysoké. Byla proto zvolena II. varianta – Litomûfiice. Ubytování 
a prostory v Litomûfiicích nedosahují úrovnû hejnického „nûkolikahvûzdiãového servisu" a cena je proto znatelnû niÏ‰í.

V Litomûfiicích je k disposici areál b˘valého knûÏského semináfie – dnes Diecesní dÛm kardinála Trochty /DDKT/. 
Ubytovat se lze na nûkolikalÛÏkov˘ch b˘v. studentsk˘ch pokojích (lÛÏko/noc = 150,- Kã), které jsou jednodu‰e a prostû 
vybaveny. Sociální zafiízení je spoleãné. Dal‰í moÏnost nocování je na dvoulÛÏkov˘ch pokojích (lÛÏko/noc = 250,- Kã) 
v pfiilehlém okálovém domû, kter˘ naposledy slouÏil jako klá‰ter sester Zdislávek. Jedná se o tzv. buÀky, kde dva pokoje
mají spoleãnou chodbiãku a sociální zafiízení. I ve vícelÛÏkovém pokoji je moÏno ubytovat se sám, kapacita je dostateãná.
Spoleãná bohosluÏba s investiturami pak mÛÏe probûhnout v katedrále sv. ·tûpána, která je mnoh˘m ãlenÛm jiÏ známa,
anebo v blízkém opraveném kostele sv. Vojtûcha.

chev. M. ·antin

Vyplnûním následující tabulky je moÏno provést objednávku Va‰eho ubytování a stravování (za kaÏdou osobu jedna 
objednávka). Objednávku ode‰lete na adresu spolusestry I. Hejãové do 20. záfií 2004, aby bylo moÏno v‰e v pfiedstihu 
zajistit. Úhradu lze provést pfievodem na úãet âVP ã. 3477-007/2700 s var. symbolem: 112004. Pfii pfievodu po‰lete spo-
lusestfie Hejãové aviso. Anebo je moÏné ãástku uhradit v hotovosti na záfiijovém, ãi fiíjnovém jour-fixe (v‰e nejpozdûji 
do 15. 10. 2004).

HZP
/pí. I. Hejãová/
ul. Jalovcová ãp. 1
110 00 Praha 1

KAPITULA âVP 2004 - LITOMù¤ICE

Jméno a pfiíjmení:
Adresa:

Cena: PoÏaduji: Upfiesnûní ubytování:Termín:

26.11.
Pátek

27.11.
Sobota

28.11
Nedûle

Souãet ceny:

Pfiíspûvek na konání kapituly:

K úhradû celkem: Podpis:

Ubytování
ubytování poÏaduji:

samostatnû

spoleãnû s:

Veãefie

Veãefie

Snídanû

Snídanû

Obûd

Raut

Ubytování

150/250,-

150/250,-

80,-

80,-

80,-

80,-

+100,-

160,-
500,-

zde odstfiihnout
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V‰em ãlenÛm ¤ádu
V souladu s pravidly

Vojenského a ·pitálního ¤ádu sv. Lazara Jeruzalémského
Na základû Ústavy ¤ádu a z rozhodnutí ¤ádové Vlády se tímto formálnû deklaruje následující:

P¤ÍSAHA VùRNOSTI ¤ÁDU

Ve jménû Boha, blahoslavené Panny a na‰eho patrona svatého Lazara

Pfiedstavitelé jednotliv˘ch jurisdikcí a ãlenové ¤ádové Vlády dávají v této deklaraci na vûdomí v‰em rytífiÛm a dámám ¤ádu,
jakoÏ i duchovním osobám a v‰em ostatním ãlenÛm ve v‰ech ostatních stupních, Ïe tato Pfiísaha vypracovaná v ãase 
investitur je nejzávaÏnûj‰ím závazkem.

Na investiturách se úãastníci zavázali podpofiit Ústavu a Pravidla OSLJ.
Tato pfiísaha nemÛÏe b˘t ignorována, pokud mají ãlenové zÛstat vûrní ¤ádu.
Na nedávném setkání v Torontu v Kanadû vÛdcové jurisdikcí z Ameriky, Kanady, Austrálie a Francie jednali:

- v rozporu s Ústavou
- v rozporu s Pravidly ¤ádu
- v rozporu s nafiízeními Vlády
- v rozporu s rozhodnutím Volební Komise

Tito vÛdcové se rozhodli provolat vûrnost hlavû maltské obedience – skupiny, která nedodrÏuje Ústavu ani Pravidla ¤ádu.
V‰ichni úãastníci setkání v Torontu byli informováni, Ïe pakliÏe nepotvrdí Pfiísahu vûrnosti, budou jednat v rozporu 
s Ústavou.
V˘‰e zmínûní vÛdcové nepodali Ïádné vysvûtlení svého rozhodnutí ignorovat Ústavu ani proã vzdorují PravidlÛm, vÛli Vlády
a Volební komise.
Jednali, jako by Ïádná Ústava, Pravidla ani Vláda neexistovaly. Tento postoj prokázal jejich naprosté opovrÏení Pfiísahou
vûrnosti a neuvûfiitelnou aroganci a neteãnost k tûm, ktefií prosazovali dodrÏování Ústavy.
VÛdcové jurisdikcí, ktefií nejsou loajální tudíÏ na základû svého svobodného rozhodnutí nadále ãleny ¤ádu.
Jejich rozhodnutí je platné pouze pro ty ãleny, ktefií se rovnûÏ rozhodli odejít z ¤ádu k maltské obedienci. 
Ne pro v‰echny ãleny té které jurisdikce, pokud se tak sami nerozhodli. Toto rozhodnutí bylo, je a bude svobodná volba,
která by mûla b˘t peãlivû zváÏena.
Loajalita nûkter˘ch ãlenÛ jurisdikcí, jejichÏ vÛdcové zvolili Maltu, je nezpochybnitelná, neboÈ nelze nikoho nutit k poslu‰-
nosti Maltû, aniÏ by sám chtûl. Nikdo není povinen poslouchat diktát takového vÛdce, kter˘ jedná v pfiíkrém rozporu 
s Ústavou.

Na základû toho: ti, ktefií jednají v rozporu s Ústavou a nectí Pfiísahu vûrnosti a prokázali tak, Ïe pfienesli svou vûrnost 
jinam, nejsou nadále loajálními ãleny ¤ádu.

Na základû odstoupení vévody z Brissacu pfii dovr‰ení 75. roku vûku, 19. února 2004, kteréÏto bylo pfiijato a potvrzeno 
¤ádovou Vládou na jejím zasedání v Torontu, má posice velmistra status sede vacante.

Kaiserstuhl, 24. bfiezna 2004
Podepsáni
Pfiedseda ¤ádové Vlády
J.E. John Kerry Keane, GCLJ
Generální sekretáfi
J.E. Filip hrabû Piccapietra

Tato deklarace je vydána jménem pfiedstavitelÛ jurisdikcí, ktefií zÛstali vûrní ¤ádu, Ústavû a slavnostní Pfiísaze vûrnosti, kterou sloÏili 
pfii investiturách.
Jmenovitû: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, âeská republika, Dánsko, Velká Británie a Wales, Nûmecko, Maìarsko, Irsko, Itálie,
Lichten‰tejnsko, Holandsko, Nov˘ Zéland, Norsko, Rumunsko, Slovensko, ·védsko a ·v˘carsko.
Nadále ve jménu tûch ãlenÛ fiádu, ktefií rozhodnû nechtûjí b˘t manipulováni bez svého vûdomí do maltské obedience a chtûjí zÛstat vûrní
své Pfiísaze Vojenského a ·pitálního ¤ádu svatého Lazara Jeruzalémského.   
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(âBK) "Znepokojuje nás, Ïe informace o paliativní medicínû
a hospicové péãi jsou dlouhodobû ve stínu debat o eutana-
zii, a to jak u nás, tak i v zahraniãí," uvádí text prohlá‰ení
ãeské rady Iustitia et Pax k paliativní péãi. Prohlá‰ení 
nazvané "Místo eutanázie paliativní péãi" vãera zvefiejnil
praÏsk˘ svûtící biskup Václav Mal .̆ Pfiiná‰íme vám cel˘ text
prohlá‰ení.

âlovûk má právo neb˘t manipulován k postoji, Ïe eutanazie
je fie‰ením obtíÏí spojen˘ch se stáfiím. Znepokojuje nás, 
Ïe informace o paliativní medicínû a hospicové péãi jsou
dlouhodobû ve stínu debat o eutanazii, a to jak u nás, 
taki v zahraniãí. Pomy‰lení na smrt nepatfií do úvah moder-
ního ãlovûka; vylouãil ji jednodu‰e z kontextu Ïivota a od-
sunulza povûstnou bílou plentu. Pfiesto patfií umírání záko-
nitû k Ïivotu kaÏdého z nás. 

Mnoho nemocí, které sráÏely pacienta i lékafie v bezmoc-
nosti na kolena, lze dnes úãinnû léãit. Stále v‰ak existují
choroby nevyléãitelné. V pokroãilém stadiu tûchto nemocí,
kdy uÏ nelze odvrátit konec Ïivota, lze v‰ak zajistit, 
aby v urãit˘ moment na místo kurativní medicíny nastoupila
medicína paliativní, která Ïivot neprodlouÏí, ale dokáÏe zlep-
‰it jeho kvalitu tím, Ïe v první fiadû zbaví postiÏenéh
o bolesti a umoÏní vytvofiit podmínky pro základní Ïivotní-
funkce. UpozorÀujeme na to, Ïe je potfieba rozli‰ovat mezi
bolestí nesnesitelnou a nezvládnutelnou. Nesnesitelná bo-
lest je medicínsky fie‰itelná formou podávání analgetik 
ne dle momentální potfieby, ale tak, aby byla udrÏena jejich 
optimální hladina v krvi, nebo formou invazivních anestezi-
ologick˘ch blokÛ, neuromodulace a neuroablativní techniky.
Nezvládnutelná bolest nepfiedstavuje ani 5 % v‰ech boles-
tiv˘ch stavÛ v populaci a odráÏí skuteãnou bezmoc. 

K dal‰ím terapeutick˘m zpÛsobÛm patfií psychotera-
pie, sociální podpora a v poslední dobû i fiada imaginativ-
ních technik, napomáhajících vytvofiení biologické zpûtnû
vazby na základû ovládání vegetativního systému. 

Velmi dÛleÏit˘ je i partnersk˘ vztah lékafi-pacient, 
kter˘ je jednou ze základních podmínek úspûchu. 

Hospicová péãe a paliativní medicína jako její odborná 
lékafiská dimenze se snaÏí vytvofiit dÛstojn˘ prostor, v nûmÏ
by smrt a umírání nemusely b˘t obestfieny strachem 
a utrpením. Roãnû zemfie ve svûtû 56 milionÛ lidí, kaÏdá
smrt ovlivní nejménû 5 osob. V domácím prostfiedí umírá 
u nás kolem 25 % lidí. Zhruba 70 tisíc lidí roãnû potfiebuje
paliativní péãi. Hospicová péãe spolu s paliativní péãí 
vycházejí dÛslednû z individuálních potfieb a pfiání pacienta
a kladou dÛraz na nenahraditelnost rodiny a nejbliÏ‰ích pfiá-
telsk˘ch vztahÛ kaÏdého ãlovûka. Právû v oãích sv˘ch nej-
bliÏ‰ích vnímá totiÏ ãlovûk na konci Ïivota svou jedineãnou
cenu. Ale také naopak, skrze zku‰enost s umíráním a smrtí
na‰ich blízk˘ch se podstatn˘m zpÛsobem formují na‰e 
Ïivoty a ná‰ pfiístup k posledním chvílím kaÏdého z nás.  

I âeská republika patfií v úrovni umírání mezi vyspûlé
zemû, stojíme za podporou rozvoje center v˘zkumu, v˘uky
a dal‰ího vzdûlávání v oborech lékafiství, zamûfien˘ch 
na paliativní péãi, pro podporu interdisciplinárního pfiístupu,
pro spolupráci v‰ech lékafisk˘ch oborÛ (poãínaje dietology
aÏ po specialisty na oxygenoterapii), a téÏ duchovních 
a psychologÛ, sociálních pracovníkÛ aj. 

Îádoucí je i vznik speciálních jednotek paliativní léãby 
a péãe v nemocniãních zafiízeních, neboÈ hospicové hnutí,
které je zatím jedin˘m reprezentantem paliativní péãe, 
nemÛÏe ani do budoucna zdaleka pokr˘t vysokou poptávku
po tûchto specializovan˘ch sluÏbách. Je potfieba zabezpe-
ãit lep‰í koordinaci a vytvofiit koncepãní systémové a legis-
lativní zázemí. Pfiíslu‰né organizace, které se paliativní 
léãbou a pomocí zab˘vají, je nezbytné legislativnû zastfie-
‰it, zabezpeãit vy‰kolování pracovníkÛ a ohodnotit jejich 
fyzicky i psychicky nároãnou neatraktivní obûtavou práci 
náleÏitou finanãní odmûnou. 

Jsme si vûdomi toho, Ïe se tato oblast neobejde bez
dobrovolnické práce, ale ani nejvzne‰enûj‰í ideály nad‰encÛ
pro sluÏbu lidem není moÏné udrÏet, jsou-li pod tlakem 
nezaji‰tûné vlastní rodiny. Proto je potfieba podpofiit oblast
paliativní medicíny ze stabilnûj‰ích zdrojÛ neÏ dosud. 

Zku‰enosti ze svûta ukazují, Ïe zavedením center 
paliativní péãe, kdy se sníÏí poãet dnÛ v nemocnici, dochází
ke zfieteln˘m finanãním úsporám. Forma domácí paliativní
péãe je také formou úspory prostfiedkÛ, proto doporuãujeme
aplikovat pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví âR, 
kter˘ probíhá s obãansk˘m sdruÏením "Cesta domÛ". 
Je nutné vytvofiit akreditaãní podmínky pro agentury, 
které se vûnují domácí paliativní péãi a standardy kvality 
poskytovan˘ch sluÏeb. 

Obracíme se o pomoc pfii fie‰ení této problematiky na regi-
ony, ministerstvo zdravotnictví, poslaneckou snûmovnu, 
senát a ãleny parlamentní delegace pfii Radû Evropy, 
ale i na budoucí ãleny Evropského parlamentu, 
aby vûnovali tûmto otázkám velkou pozornost z hlediska 
legislativního i finanãního.

Jsme toho názoru, Ïe obrazem kvality lidské spoleã-
nosti není její samotná materiálnû finanãní úroveÀ, 
ale schopnost pfierozdûlení prostfiedkÛ takov˘m zpÛsobem,
kter˘ by se pfiibliÏoval spí‰e k fungování základního 
principu, kdy "Ïivitel rodiny" se dûlí o svÛj v˘dûlek 
"pÛjãováním" sv˘m dûtem a "vracením" sv˘m rodiãÛm. 

KdyÏ se blíÏí Ïivot ke konci, nabízejí se dvû moÏnosti. 
Buì upadnout do beznadûje, nebo proÏít zb˘vající ãas 
co nejplnûji. 

Hospicová péãe pracuje s nadûjí a vírou, Ïe kaÏd˘ 
lidsk˘ Ïivot má svoji dÛstojnost aÏ do samého konce. 
Tato péãe nabízí rodinám a pfiátelÛm moÏnost spoleãnû 
naplnit, hledat ãi uzdravit vzájemné vztahy tak, aby kaÏd˘
mohl na proÏit˘ ãas vzpomenout s vdûãností a s vûdomím,
Ïe Ïivot mûl smysl a Ïe smysl byl dán Ïivotu. 

Se stanoviskem k paliativní péãi seznámila rada Iustitia et
Pax také odbor zdravotnû sociální péãe ministerstva 
zdravotnictví, senátní v˘bor pro zdravotníctví a sociální 
politiku, etickou komisi Lékafiské komory, radu vlády 
pro lidská práva, parlamentní delegaci pfii Radû Evropy, 
Asociaci kolegií katolick˘ch lékafiÛ, Zdravotnické noviny 
a Lidové noviny. Dokument je rovnûÏ zvefiejnûn na webo-
v˘ch stránkách rady www.iupax.cz. Urãit˘mi dal‰ími okruhy
zdravotnické problematiky se bude Rada nadále ve podle
svého programu zab˘vat na sv˘ch pfií‰tích zasedáních. 

âeská biskupská konference
3. ãervna 2004
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ZEM¤ELA PANÍ HRABùNKA SCHÖNBORNOVÁ

Dorazilo smuteãní oznámení: po dlouhé nemoci byla Pánem povolána Maria Anna Theresia Schönborn. 
Milostivá paní hrabûnka, pro pfiátele „Any", se narodila v Praze 29. 3. 1919. Zemfiela v Litomûfiické nemocnici 
30. 6. 2004. Smuteãní oznámení bylo uvedeno ver‰em „Ecce ancilla Domini". 

Kdo ji neznal, mohl by si fiíci, no jo, paní hrabûnka, té se Ïilo… Ver‰ík v záhlaví oznámení nebyl nijak dom˘‰liv ,̆ ani
nabubfiel .̆ Hle, sluÏebnice Pána – toto jakoby heslo ji provázelo opravdu cel˘m Ïivotem. Na ni platí i ono svatopavlovské
„bûh jsem dokonãil, víru jsem za-choval". Posledních více neÏ dvacet let zasvûtila totiÏ sluÏbû na fafie v âeãelicích. To ona
pro-vázela, dnes jiÏ téÏ zvûãnûlého, patera Hermanna Schmidta, kter˘ zde byl léta faráfiem. 
Ona byla dobrou du‰í místní fary, hospodyní a rádkyní. Pater Hermann pak vynikajícím zpovûdníkem litomûfiick˘ch boho-
slovcÛ, zku‰en˘m rádcem a pfiítelem mnoh˘m. Mimo jiné byl i doktor práv a papeÏsk˘ prelát. U nich na fafie 
se postupnû scházelo nûkolik generací pfií‰tích knûÏí a snad i díky „Any" se zde vedl tak trochu „staromilsk˘" Ïivot. Po do-
poledních bohosluÏbách obûd a pak pravideln˘ rituál nedûlního „kafíãka a zmrzliny" ve druÏném rozhovoru, 
i to vná‰elo zcela lidsk˘ poklid do hledajících a neklidn˘ch du‰í na cel˘ dal‰í t˘den. Znal jsem milostivou paní osobnû,
z rÛzn˘ch jednání na konsistofii, zde to byla také ona, „kdo bojoval" za farní záleÏitosti.

Pohfieb se konal v âeãelicích 9. 7. 2004. Sjelo se sem mnoho pfiátel, knûÏí i laikÛ. Rodinu zastupovala 
hrabûnka Schönbornová – maminka vídeÀského kardinála. Po bohosluÏbách v‰echny pozvala na faru k malému 
posezení. Zde jsme byli udiveni její nádhernou ãeskou fieãí a dojati dûkováním a prosbou o pamatování v modlitbû.
Smuteãní obfiady byly zakonãeny odpoledne v Praze - Vinofii, kde byla paní hrabûnka uloÏena na místním hfibitovû.

Modleme se: Pane, buì milostiv˘m soudcem  nám hfií‰n˘m. 
chev. Miroslav ·antin

âasopisu Reunion bylo âesk˘m národním stfiediskem pro ISSN pfii Státní technické knihovnû pfiidûleno mezinárodní 
standardní ãíslo seriálové publikace ISSN (International Standard Serial Number), které nyní budeme uvádût v tiráÏi 
kaÏdého ãísla. Pod tímto kódem je nyní  ná‰ ãasopis registrován v celosvûtové  databázi novin a ãasopisÛ obsahující 
cca 1 milion bibliografick˘ch záznamÛ. Registrace a pfiidûlení ãísla ISSN umoÏÀuje jednoznaãnou identifikaci na‰eho 
ãasopisu a jeho vyhledání volbou rÛzn˘ch re‰er‰ních hledisek v mezinárodních bibliografick˘ch databázích. V neposlední
fiadû umoÏÀuje ãíslo ISSN citovat ãlánky z Reunionu v odborn˘ch pracích podle bibliografické citaãní normy, která uvádûní
ãísla ISSN vyÏaduje. (BliÏ‰í informace o systému ISSN jsou pfiístupné na domovské stránce Mezinárodního centra ISSN:
http://www.issn.org. Bezplatn˘ zku‰ební pfiístup pro vefiejnost je na adrese http://www.issn.org/ISSNONLINE.html.)

S trochou nadsázky mÛÏeme fiíci, Ïe Reunion pfiekroãil rámec ãasopisu samizdatového typu a stal se oficiálním periodi-
kem. BudiÏ tato skuteãnost v˘zvou zejména tûm, kdo Reunion redakãnû pfiipravují, aby se stal dÛstojnou vizitkou ãinnosti
âeského velkopfievorství.

cfr. Filip Dostál

P¤IDùLENÍ ISSN

S velkou radostí Vám oznamujeme, Ïe s nezmûrnou BoÏí pomocí, velkou pfiímluvou Panny Marie 
a svat˘ch patronÛ a s laskavou ‰tûdrostí mnoh˘ch dárcÛ se podafiilo obnovit farní kostel sv. ·imona a Judy
Tadeá‰e - Apo‰tolÛ Pánû a faru ve ·tûtí, po‰kozené srpnovou povodní v r. 2002.

V nedûli 1. srpna 2004 byl za úãasti delegace ãlenÛ ¤ádu tento kostel znovu posvûcen. 
M‰e svatá byla slouÏena Jeho Milostí probo‰tem a královsk˘m kanovníkem litomûfiické katedrální kapituly sv.·tûpána 
kanovníkem vÏdy vûrné vy‰ehradské královské kollegiátní kapituly sv. Petra a Pavla nejdÛstojnûj‰ím otcem Msgre. Karlem
Havelkou, generálním vikáfiem.Celou slavnost doprovodíl 65-ãlenn˘ Pûveck˘ sbor a orchestr Gymnásia z Isny (u Bodam-
ského jezera).

¤ád svatého Lazara dûkuje spolubratru Miroslavu ·antinovi za ve‰kerou práci, kterou obûtoval pfii obnovû tohoto 
kostela i za pozvání.

POSVùCENÍ FARNÍHO KOSTELA VE ·TùTÍ

ZPRÁVY REDAKCE

Nová adresa cfr. Du‰ana Ehmiga, OLJ:
Mgr. Du‰an Ehmig, OLJ 
Îatecká 166, 431 54 Vilémov u Kadanû

Nové telefonní ãíslo cfr. Mgr. Václava Vofií‰ka, OLJ: 721 766 808
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Uzávûrka dal‰ího ãísla 29.9.2004
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NEJNOVùJ·Í MEZINÁRODNÍ ZPRÁVY

Dne 5. ãervence 2004 jsem obdrÏel email od pfiedsedy ¤ádové vlády J.E. John Kerry – Keana 

- Maltská skupina vyÏaduje rezignaci vévody ze Sevilly
- Maltská skupina podepsala Prohlá‰ení o jednotû s PafiíÏskou obediencí
- Maltská skupina si pfieje prohlásit prince Charlese-Philippa jako svého vrcholného 

pfiedstavitele namísto vévody ze Sevilly.

Dal‰í informace sdûlíme okamÏitû, jak je budeme mít.
chev. Ondfiej Vanke

kancléfi âVP




