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âESK¯CH RYTÍ¤Ò ¤ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO     -     ROâNÍK XXVIII



Spoolubratr Kornel Baláž, Mitrofornyj protojerej, světí 
řádové meče

Postulanti jsou připraveni k přijetí do řádu

Postulanty do řádu přijímá J. K. V. princ Charles-Phillipe
ďOrléans, vévoda z Anjou (vprostřed) za přítomnosti
velkopřevora J. E. Jana Dobrzenského z Dobrzenic
a bailliho Ondřeje Vankeho

J. K. V. Velmistr dekoruje p. prof. Radovana Lukavského
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Poselství Plenárního snûmu
kfiesÈanÛm v âeské republice

Pfievzato z materiálÛ ãeské biskupské konference

Sestry a bratfii v Kristu! "Pochválen buì BÛh a Otec na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, Otec milosrdenství a BÛh ve‰keré útûchy! On
nás potû‰uje v kaÏdém souÏení, abychom i my mohli tû‰it ty, ktefií jsou v jakékoliv tísni tou útûchou, jaké se nám dostává od
Boha" (2 Kor 1, 3-4).

My, shromáždění na plenárním sněmu katolické církve, kteří jsme se sešli k Druhému zasedání ve dnech 6. – 10. července 2005 na
Velehradě, se obracíme k vám, milované sestry a bratři, abychom se podělili o plody naší mnohaleté sněmovní práce. Naše církev, pod vedením
svých biskupů, je vděčna Otci, Synu a Duchu svatému, že žije uprostřed společenství věřících křesťanů evropského Východu a Západu. Pouto,
které je mezi námi, si zvláště silně uvědomujeme zde na Velehradě, který je spojen s úsilím o dosažení jednoty mezi křesťany. 

Dny naší společné práce a rozhovorů byly naplněny především vážnou snahou o obnovu života v Kristu a o naplnění poslání Božího lidu
v katolické církvi. Pokusili jsme se najít odpovědi na otázky působení laiků v církvi a ve světě. Rovněž jsme se vážně zabývali otázkami života
kněží, jáhnů a Bohu zasvěcených osob. Dotkli jsme se palčivých otázek pastorace, především postavení rodin, mládeže a lidí s jakýmkoli handi-
capem i lidí na okraji. Zamýšleli jsme se nad naší službou bližnímu a nad naším misijním posláním v české společnosti. Zakusili jsme i meze
svého hledání, ale zároveň atmosféra našeho jednání byla plná naděje a očekávání na přispění Ducha svatého. 

Musíme opětně vyznat s Janem Pavlem II. "že nemůžeme brát na lehkou váhu stará nedorozumění zděděná z minulosti, některá neporo-
zumění a předsudky, které vůči sobě chováme" (Ut unum sint, 2). Společné vyznání víry, jeden křest a jeden společný zdroj Boží pravdy v Písmu
svatém jsou pevným a trvalým poutem, které nemůžeme opomenout. Znovu si uvědomujeme potřebu pokání, obrácení, odpuštění a obnovy. 

Navíc společně čelíme – křesťané všech vyznání v Evropě – stejným výzvám: proměně evropské civilizace, nové religiozitě, migraci, stárnutí
populace, sociální nespravedlnosti, terorismu atd. Společně hledáme odpověď v "solidaritě otřesených", spolu s lidmi, kteří po hrůzách
ideologií 20. století usilují o autentický život, darovaný nám křížem našeho Pána. Tato situace, v níž jako křesťané všech vyznání uskutečňujeme
své poslání, nás vybízí, abychom využívali prostoru vzájemné spolupráce všude, kde je to jen možno. 

Proto chceme vás i sebe povzbudit k tomu, abychom se nepřestávali vzájemně lépe poznávat, abychom se více než jindy učili jeden od
druhého a prohlubovali vědomí vzájemné potřebnosti. Vděčně přijímáme všechny velké i nepatrné kroky ke vzájemnému sblížení, které byly
v minulosti udělány. O nich radostně svědčíme, že jsou závdavkem onoho konečného daru Božího, kdy budeme moci v Duchu a Pravdě vyznat:
Ježíš je náš jeden Pán, a žijeme společně v jeho církvi. 

Věříme, že společná modlitba a skutky lásky uspíší toto dílo jednoty, které má v Duchu svatém svůj počátek. 

Demokratizace v církvi

Rozpfiedla se oÏivená diskuse o tématu, které je moderní, fiekli
bychom skoro supermoderní: demokratizace v církvi. Má ov‰em
mnoho stoupencÛ, ktefií dovedou své mínûní hájit s velk˘m
nad‰ením. Pokusím se kratiãko shrnout dÛvody, které udávají.

Církev, jak říkají, ve své vnější formě se přizpůsobuje době a mentalitě ve
které žije. Má to tak být, vždyť i Kristus Pán mluvil jazykem svého lidu a vystu-
poval navenek jak jiný židovský “rabbi”. První skupina věřících okolo
apoštolů měla ráz charismatického hnutí, které se ponenáhlu začalo organi-
zovat, aby našlo právní postavení v římské říši. Přijala tedy církev mnohé
předpisy vzaté z osvědčeného římského práva. Ve středověku vystupovali
biskupové jako feudální páni, jinak by neměli pokojné místo v tehdejší
společnosti. V centrálně sjednocených státech novověku se posílil i vliv
centrální moci církevní v Římě. Není tedy přirozené, že dnešní demokratická
společnost chce, aby v ní i katolická církev vystupovala v této formě? To
ovšem předpokládá vícero reforem, např. svobodné volby při jmenování
biskupů, farářů apod. 
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Protože se vedla diskuse demokraticky, požádali i mne, abych svobodně vyslovil své osobní mínění. Udělal jsem to rád a předem jsem
prohlásil, že tu mluvím ve stejném duchu. Jsem tedy schopen shrnout krátce i můj přínos k diskusi.

Jak se postupuje v demokratické společnosti? Na počátku je lid, který volí někoho, kdo má vládnout z vůle lidu. Je tedy někdo zvolen
a předpokládá se, že má k tomu vlohy. Ale volba ho neopravňuje k tomu, aby se cítil všemocným pánem. Určí se mu přesně rozsah kompe-
tence a v rámci této kompetence má právní moc. Představme si tedy, že by byl biskup věřícími řádně zvolen, dostal by tim právní moc rozho-
dovat o církevních věcech jménem věřícího lidu. Nechme stranou možné zneužití. Řekněme, ze by tu byli opravdoví věřící a zvolený biskup
opravdu vhodná osoba. Šlo by to? Řekli mně někteří, že by to šlo. A já? Já jsem řekl, že nejsem schopen dát odpověď, pokud se otázka klade
tímto způsobem. Církevní autorita musí být duchovní a duchovní hodnoty se neodvozují od toho, jakou kdo má moc. Musí se začít jinde: ne
z moci, ale z poslání.

V prvni křestanské době se rozepsal o církevní hierarchii autor, který nese jméno Pseudo-Divis Areopagijsky. Dává velký důraz na to, že je
církev hierarchická. Ale neptá se, jakou mají biskupové a kněží moc. Ptá se: Co od nich očekává věřící lid? Aby vládli? Jeho odpověď je jiná.
Církev je světlo národů. Základní povinnost hierarchie je tedy, aby osvěcovala mysli věřících. Nemohou osvěcovat v duchovním slova smyslu,
nemají-li Ducha svatého a nemohou-li ho předávat jiným. Základní otázka o existenci hierarchie v církvi tedy zní: Odkud mají Ducha
svatého?Jisté je, že jej nemůže dát žádná lidská instituce, ani monarchická ani demokratická. Apoštolové ji odvozovali přímo od Krista a jejich
nástupci od apoštolů.

Ale tím se vynoří hned další otázka: co znamená osvěcovat, která je základní funkcí biskupů a kněží? I tu má Pseudo-Divis jasnou odpověď:
předávat Ducha svatého ve svátostech a hlásat pravou víru. To je ovšem činnost duchovní, komunikace ve svobodě a v lásce. Nač se tedy starat
o to, aby měl biskup nějakou moc ve společnosti? Moc biskupa ve společnosti je jenom k tomu, aby měl možnost vykonávat svou duchovní
funkci. Vyložil bych to přirovnáním. Přijede do města velký umělec, např. virtuóz na housle. Dají mu k dispozici velký obecní sál a prodávají se
lístky pro účastníky na koncertě. Policie hlídá parkoviště aut. To všecko se děje podle norem městského řádu tak, jak jej vyžaduje dnešní doba.
Ale nedá se říci, že by umělecká hodnota houslisty závisela na tom a měla vznik v těchto organizačních prvcích.

Přidejme k tomu, že ve stejnou dobu přijedou umělci dva, tři i vícero. Sestaví se program. Houslový koncert bude např. v pondělí, zpěvačka
vystoupí v úterý, kvarteto bude v sobotu apod. Toto rozdělení se může dít řekněme monarchisticky, tj. rozhodně to sám o své vůli pořadatel
uměleckého zájezdu. Nebo se program sestaví demokraticky: sejdou se ti, co mají zájem a sestaví plán vzájemnou dohodou, demokraticky.
I jedno i druhé je přípustné, ale zase se to netýká otázky uměleckých provedení jednotlivých osob.

V podobném smyslu máme chápat i organizační stránku církve. Biskupové dostali své duchovní poslání od Boha jako následovníci apoštolů.
Ale je jich mnoho. Nemohou působit na jednom místě. Proto si od nejstarších dob rozdělili území na tzv. dieceze. Ty mají hranice a biskup má
v jednom míste katedrálu. Obléká se podle zvyku svého kraje tak, aby tím vynikla i jeho hodnost a vystupování na veřejnosti. Kněží na tom místě
podléhají jemu, zatímco druzí mají biskupa jiného.

Skeptik se zeptá: Je to všecko od Krista a od apoštolů? Nemohlo by se to změnit? Odpověď je samozřejmá po tom, co jsme se snažili vyjádřit
přirovnáním s umělci. Ve vnější organizaci církev vždycky podléhala a stále podléhá požadavkům doby a místa, kde působí. Ale je to proto, aby
se uchovala nedotknutelnou a svobodnou ve vykonávání své funkce duchovní. Ta pak se hodnotí podle ducha víry a ne podle měřítek, které
vládnou ve společnosti profanní.

Je bohužel všeobecnou nemocí všech dob, že chtějí o církevní struktuře rozhodovat lidé, kteří mají malou víru. Ti pak zavedou diskuse na
nepatřičné pole. Tak tomu je i dnes s mnohými, kteří mluví o nutné demokratizaci v církvi. Vycházejme i tu ze stanoviska víry a uvidíme, že i tu
Duch sv. vnukne těm, kdo o tom rozhodují, dobré myšlenky. Za dobré postavení církve ve společnosti pracují především tzv. nunciové, diplo-
matičtí zástupci Vatikánu u různých států, ti usilují o uzavření konkordátů, vzájemných dohod. Ale i za ty se musíme modlit, aby byly co nejvhod-
nější a účinné. 

J. Em. Tomáš kardinál Špidlík, SJ
převzato z www.RadioVatikana.cz
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Slovo velkopfievora

Drazí spolubratfii a spolusestry,

Kapituly na Strahově a v Litoměřicích jsou za námi a nyní je čas přemítat nad poselstvím, které nám
posledních 12 měsíců zanechalo. Jediné poselství, které je po celou devítisetletou dobu trvání Řádu
základním kamenem je Oddanost a Jednota. Svou přítomností na Strahově náš velmistr i členové
Řádové vlády znovu potvrdili, že pouze toto je cesta Českého velkopřevorství do budoucnosti. Zcela
jasně byl dán najevo fakt, že já, jakožto velkopřevor, představuji svrchovanou velmistrovu autoritu zde
v České republice. Žádné odlišné spekulace nejsou stran Prince přípustné. Stejně jako již dřív, vás
nyní vyzývám, aby každý z členů dobře zvážil toto poselství a jasně se rozhodl, kterou cestou se vydá.
V budoucnu mezi námi nebude pro jinak smýšlející členy místo.

Při této příležitosti nemohu nezmínit velikou nespravedlnost, která byla způsobena našemu spolu-
bratru Dr. Oskaru Andrýskovi a jeho ženě Renatě. V ranném stádiu budování hospicu Štrasburk se oba
angažovali s nesmírnou pílí a nasazením. Nicméně jejich snažení bylo hanebně zničeno jejich spolu-
bratry, a to do takové míry, že nejen jejich čest, ale i existence byla ohrožena.

Nikdy není pozdě napravovat chyby. Prosím tedy jménem všech našich členů i velmistra o odpuštění a vyslovuji upřímnou omluvu za všechnu
nespravedlnost, která byla způsobena jak jemu osobně, tak i jeho manželce. Kéž ti, kteří zapříčinili takovou krutost, nesou  její následky ve svém
svědomí až do konce svých dnů.

Atavis et Armis

Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenic
velkopřevor

INFORMACE BAILLIHO âESKÉHO
VELKOP¤EVORSTVÍ

Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 
20. července 2005

Operativní prázdninové jednání bylo převážně věnováno otázkám
plánování investitury a kapituly. Přítomní členové VR projednali tehdy
známá fakta důležitá pro přípravu kapituly a investitury a stanovili další
úkoly.

Dále byla projednána účast členů ČVP na pouti na Skalku dne 16.
července 2005 a následné návštěvě terapeutické komunity
Magdaléna, zorganizované chev. Kamilem Kalinou.

Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 17. srpna
2005

Prázdninové jednání bylo věnováno operativním záležitostem souvi-
sejících se zajištěním kapituly a investitury. Velká rada schválila zásady
přihlašování na kapitulu a investituru, systém distribuce plných mocí
a rozpočet akce včetně výše poplatků členů. Velká rada řešila otázku
PR celé akce a rozhodla o spolupráci s externí agenturou.

Velká rada schválila předchozí návrh na výrobu dvou ostatkových
mečů. První z nich bude darem ČVP našemu velmistrovi - nápis
„Atavis et Armis" na líci a jméno s titulem velmistra na rubu. Druhý meč
bude mečem velkopřevorství, užívaný velkopřevorem jako symbol
pravomoci a kontinuity velkopřevorského úřadu. Na tomto meči pak
budou vyryta jména všech dosavadních velkopřevorů ČVP včetně
Václava Bořka-Dohalského. Výrobu mečů zajišťuje chev. Hoza,
ostatky sv. Lazara chev. Leo Ge.

Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 22. září 2005
JE velkopřevor v úvodu zdůraznil, že situace v ČVP je vzhledem

k některým projevům otevřeného nepřátelství a záškodnické činnosti
ze strany některých jeho členů nadále neúnosná. Proto obdržel od
JKV velmistra mimořádné plné moci, aby konal jménem velmistra
a přijal všechny potřebné kroky k tomu, aby Řád v České republice
mohl nadále působit jako pevná součást OSLJ International.  

Skupina samozvaných představitelů Řádu se pokusila překazit
kapitulu a investituru Českého velkopřevorství a intervenovala různé
církevní a veřejné představitele. Svolala také tzv. kapitulu kterou svolali
bez vědomí Velké rady a velkopřevora na pondělí 26. září 2005 do
hospice Štrasburk. Považujeme tento akt za projev otevřeného nepřá-
telství, adekvátní opatření jménem velkopřevora a velmistra budou
postupně přijímána.

Bylo konstatováno, že od r. 1990 se z jednání kapitul tradičně
nedělal žádný zápis a vždy byla zveřejněna nikým nezpochybňovaná
oficiální zpráva v Reunionu. Jednalo se o naivitu představitelů Velké
rady, spoléhající na skutečnost, že slova, vyřčená na kapitule budou
členy Řádu obecně respektována. K jednání kapituly 2005 bude
přizván státní notář k ověření zápisu.

Velké rada rozhodla o uvolnění finančních prostředků pro
dlouhodobé projekty ČVP následovně:

1. Farnost u sv. Josefa, Praha (pro domov ve Štěkni) 10.000 Kč
2. Sdružení nevidomých Porozumění, Plzeň 15.000 Kč
3. DD Hora sv. Kateřiny 25.000 Kč
4. Tsunami projekt OSLJ Int. 1.500 EUR

Velká rada dále projednala podrobnosti programu kapituly ČVP. 
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Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 7. října  2005
Jednání rozšířené Velké rady se konalo společně s JKV velmistrem

princem Charles-Philippe ďOrléans, vévodou z Anjou, Velkým kancléřem
JE Philippe hr. Piccapietrou a Velkým vizitátorem J.E. Wolfgangem
Breitenthalerem v hotelu Moevenpick. Části jednání a předcházející
tiskové konference se zúčastnil také duchovní převor ČVP JE biskup
František Lobkowicz.

Jednání se zabývalo perspektivními kroky Řádu a velkopřevorství, byly
projednány finanční záležitosti, nové celosvětové humanitární programy
a vznik nadace Lazare International. Každý z členů VR ve stručném
referátu zdůraznil okruhy, které by měly být v jeho „resortu" dále rozvíjeny.
Jedná se tak zejména o:

- rozšiřování působnosti Řádu v regionech ČR,
- přizvání mladých lidí k další spolupráci,
- zapojení do mezinárodních aktivit Řádu,
- ekonomická síla ČVP,
- život v tradici Řádu při respektování současných podmínek života,
- duchovní aktivity a vytváření přátelského společenství.
Představitelé Řádové vlády přijali také informace o posledním vývoji

v ČVP a vyjádřili absolutní podporu všem krokům, které byly velkopře-
vorem a Velkou radou učiněny. JE velkopřevor požádal cfr. Antonína
Schauera o vedení Severočeské delegace.

Zpráva z investitury a kapituly ČVP konané dne 8. října  2005
V sobotu 8. října 2005 se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na

Strahově konala slavnostní investitura Řádu sv. Lazara. 
Za přítomnosti členů Velkého magistera, zástupců Slovenského velko-

převorství, příbuzných, příznivců a známých byli v průběhu slavnostní mše
sv. přijati někteří postulanti a povýšeni, pasováni či oceněni někteří spolu-
bratři a spolusestry.  

JKV velmistr princ Charles-Philippe ďOrléans, vévoda z Anjou a JE
velkopřevor Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz přijali, povýšili, pasovali
nebo ocenili:

cfr. Petr Jan Bakeš, MLJ, pod č.j. 
Generálního kancléře 05-120cz

csr. Viktória Majchráková MLJ, 05-122cz
cfr. Radovan Ocsovay MLJ, 05-123cz
cfr. Josef Václav Karbus OLJ, 05-118cz 
cfr. Viktor Pavel Sušický OLJ, 05-119cz
cfr. Pavel Kavinek CLJ, 05-127cz
cfr. Jan Beránek ChLJ, 05-130cz
chev. Petr Řehoř KLJ, 05-131cz
chev. Antonín Schauer KLJ
P. Tomáš Geron Biňovec O.Praem, SChLJ, 05-128 cz
Rev. Jaroslav Kratka SChLJ, 05-133cz
P. Jan Josef Budil OSA SChLJ, 05-132cz

Záslužné kříže ČVP „Pro Fide et Merite" převzali:
Mgr. Martin Mahdal
Mgr. Ladislava Arnautová
pracovníci České televize za přípravu a výrobu filmu 
Rytíři zeleného kříže.

Mezinárodní záslužný kříž ve stupni „důstojník za zásluhy", OMLJ
převzal za celoživotní dílo a dlouhodobou spolupráci s Českým velkopře-
vorstvím p. Prof. Radovan Lukavský  (05-134cz).

Zápis z kapituly ČVP je samostatnou součástí Reunionu 4/2005
a zároveň byl rozeslán všem kapitulárům ČVP.

Večerního koncertu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se
kromě jiných hostů zúčastnil JE Karel Paar, kníže - velkopřevor Českého
velkopřevorství Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana
Jeruzalémského z Rhodu a z Malty a členové hnutí Stonožka – Na
vlastních nohou csr. Bely Gran Jensen. Výtěžek z koncertu byl věnován
Dětskému domovu v Hoře sv. Kateřiny.

Zpráva z jednání Velké rady ČVP konané dne 18. října  2005
Jednalo se o první zasedání Velké rady po kapitula 2005, která vyslovila

důvěru Velké radě a schválila všechny kroky, které byly v poslední době
učiněny k zachování čistého štítu Českého velkopřevorství. JE velkopřevor
ještě jednou poděkoval za JKV Velmistra i sám za sebe za vše, co bylo
uděláno při zajištění kapituly a investitury a zároveň zdůraznil, že ČVP je
v současné době považováno za jednu z nejaktivnějších národních juris-
dikcí Řádu, sloužící svojí odvahou a aktivitou Řádu za výkladní skříň.  

Velká rada stanovila plán jednání na následující období. Jednání budou
i nadále organizovány pravidelně každou třetí středu v měsíci od 17 hodin.
Každá druhá VR bude připravena řešit zejména otázky regionů, proto je
nutné, aby se jí zúčastnili velící komtuři, případně jimi vyslaní delegáti.
V červnu se tradičně uskuteční výjezdní jednání, věnované strategickým
otázkám ČVP, rozšířené o další přizvané členy.

Velká rada se zabývala přípravou svátku sv. Lazara 17. prosince 2005,
která se uskuteční za přítomnosti JKV velmistra. Pozvánky budou zaslány
s dostatečným předstihem.

Dalším významným úkolem bude zajištění jednání Řádové vlády (Velké
magisterium a představitelé národních jurisdikcí), které se uskuteční
v Praze ve dnech 24.-26. února 2006. Na mši sv., konanou při této příle-
žitosti jsou srdečně zváni všichni členové ČVP.

Kapitula a investitura ČVP se v r. 2006 uskuteční ve dnech 13.- 15. října
2006 na Velehradě. Přípravu zajišťuje v koordinaci s kapitulárem chev. 
P. Řehořem Moravská komenda.

Jedním z nejbližších úkolů je v současné době vytvořit funkční kolegium
špitálníka a aktivní duchovní radu. JE velkopřevor předal dekret č.
15/2005 P. Gereonu T. Biňovcovi O.Praem, SChLJ, kterým jej jmenoval
vikářem duchovního převora ČVP, přivítal jej v týmu Velké rady a požádal
o další kroky při aktivizaci duchovní rady.

Velká rada se dále zabývala finančními otázkami velkopřevorství.
Členové VR se domnívají, že v odůvodněných případech nemusí ČVP
krátkodobě pracovat s vyváženým rozpočtem, naším cílem je jednak
úplná příspěvková kázeň členů, jednak získávání finančních prostředků
jinak než z členských příspěvků a dlouhodobě aktivní rozpočet.  VR
požádala csr. Hejčovou, aby v nejbližší době bylo zasláno všem, kteří
nezaplatili příspěvky 2005 upozornění (nutnost zaplatit do 31.12.2005)
a zároveň oznámení, že členské příspěvky 2006 se očekávají v řádové
pokladně do konce II.2006. Ti, kdo nezaplatí budou převedeni do
neaktivních se všemi důsledky z tohoto kroku vyplývajícími.

JE velkopřevor požádal chev. Stibora a chev. Kalinu dalším jednáním
s MUDr. Jiří Paulim. Zároveň přivítal zájem o reaktivaci členství Prof. MUDr.
Oskara Andryska.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli a kancléř ČVP
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Ohlédnutí za fiíjnov˘mi ¤ádov˘mi dny

âtvrtek, 6.10. 
Ve čtvrteční podvečer část Řádové vlády v čele s velkopřevorem

neoficiálně přivítala v Praze svého velmistra J. K.V. Charles-Philippa
ďOrleéans, vévodu z Anjou  a velkého kancléře hraběte Philippe
Piccapietru. V neformálním rozhovoru jsme příjemně povečeřeli
v restaurace Století, informovali se o dění v Řádu a též jsme probrali
program následujících dnů. V závěru večera jsem J. K.V. velmistrovi
a hr. Piccapietrovi ukázal fotografie z loňské instalace v Blois
a Orléans.

Pátek, 7.10.
V dopoledních hodinách v salónku hotelu Mövenpick proběhla

tisková konference. Kromě pozvaných novinářů se jí zúčastnili zahra-
niční hosté a část členů Velké rady. Přítomen byl také chev. Jan
Stránský ze Stránky a Greifenfelsu. Novinářům byla rozdána tisková
zpráva, CD s Řádovými materiály, někteří z nich využili pro doplňující
otázky přítomnost J. K.V. velmistra Řádu Charles-Philippa ďOrléans,
našeho velkopřevora Jana hr. Dobrzenského či duchovního převora 
J. E. biskupa Františka Lobkowicze, který se pátečního jednání
zúčastnil po zasedání Biskupské konference.

Po společném obědě program pokračoval pracovním zasedáním
Velké rady, kde byla s našimi čelnými Řádovými představiteli konzul-
tována situace  v Řádu v Čechách i ve světě. Poté jednotliví členové
VR informovali velmistra o své činnosti za období od poslední kapituly,
o svých plánech do budoucna a též o svých problémech a věcech, se
kterými nejsou v Řádu spokojeni.

Ve večerních hodinách byla sloužena vigilie, které předsedal spolu-
bratr Rev. Jaroslav Kratka. Účastnili se jí všichni přijímaní členové
a též většina povyšovaných či pasovaných, kteří před spolubratry
společně vyznali své odhodlání sloužit svatolazarské myšlence, svou
víru v Boha a věrnost našemu Řádu. Kromě již přítomných členů
Řádové vlády přijel také J.E. Wolfgang Breitenthaler, velký vizitátor
Řádu.

Večerní program dále pokračoval plavbou na člunu První pražské
člunovací společnosti majitele Zdeňka Bergmana. Při plavbě zpod
oblouku Juditina mostu po Vltavě a též i „pražskými Benátkami" –
Kampou - byl náš velmistr představen generálu a 47. velmistru rytíř-
ského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, J. E. Jiřímu Kopejskovi.
Později velmistr odjel poskytnout interview do živého vysílání zpravo-
dajství  České televize. Ostatní využili pohostinnosti pana Besedy,
provozovatele Národní banky vín a v historických sklepeních si
vyslechli jeho přednášku o českých a moravských vínech. 

Sobota, 8.fiíjna 
Dopoledne probíhala v krásných prostorách strahovské basiliky

Nanebevzetí Panny Marie mše svatá a investitura. Členové ČVP se zde
sešli  společně se zahraničními hosty, reprezentovanými zejména spolu-
bratry ze Slovenska v čele s Prof. Thorstenem Bendratem, příbuznými
a přáteli. V podání souboru Verner collegium a za zpěvu Pražských
madrigalistů zazněla slavná mše Caetana, kterou dirigoval osobně její
autor Prof. František X. Thuri. Slavnostní atmosféru umocnila krásná
homilie Řádového sympatizanta P. Roberta Ciezskovského, která podle
ohlasu zanechala stopu v srdcích mnoha lidí.

Vlastní investitura, kterou vedl velmistr společně s velkopřevorem
a baillim, byla protkána nefalšovanou sympatií našeho velmistra k ČVP
a k jednotlivým přijímaným či povyšovaným členům. Také upřímné
objetí velkopřevorovo podtrhávalo radost a bratrskost tohoto slavného
prožitku.

Po společném obědě v klášterním pivovaře byla zahájena řádná
kapitula za přítomnosti notáře, který z tohoto jednání pořídil a potvrdil
zápis. Po úvodním projevu velkopřevora a kancléře postupně
přednesli zprávu o činnosti jednotliví členové VR. V průběhu zasedání
kapituly byl velkému kancléři hr. Piccapietrovi předán symbolický šek
na 1.500 EUR na pomoc lidem postiženým ničivými vlnami tsunami.
České velkopřevorství řádu sv. Lazara Jeruzalemského nechalo za
vydatné pomoci chev. Hozy vyrobit dva pasovací meče se vsazeným
ostatkem sv. Lazara. Jeden ostatkový meč, který má na čepeli jména
českých velkopřevorů, bude využíván ČVP, druhý, který nese jméno
našeho velmistra, byl předán darem J. K. V. Charles-Philippe
ďOrléans.  Velmistr jen stěží skrýval dojetí a radost.

Ke konci kapituly ještě pohovořil velký kancléř o aktivitách
a plánech Řádu. Celé odpolední jednání kapituly bylo vedeno ve velmi
přátelském a pozitivní duchu, což se odráželo i ve spokojených
výrazech našich členů a zahraničních hostů.

Celý tento náročný, ale krásný den završil koncert vážné hudby
v basilice Nanebevzetí Panny Marie. Zazněly ponejvíce barokní
skladby v podání Verner Collegia. Koncertu se kromě zahraničních
hostů a členů ČVP zúčastnili rodinní příslušníci, přátelé a sympati-
zanti, ale i některé postavy našeho politického a kulturního života.
Obzvláště milou byla účast J. E. Karla kn. Paara, velkopřevora
Suverénního řádu Maltézských rytířů, který strávil většinu večera
v rozhovoru s představiteli našeho Řádu. V průběhu koncertu se
J.K.V. velmistr setkal s představiteli hnutí Stonožka. Výtěžek koncertu
byl předán Dětskému domovu v Hoře sv. Kateřiny, jehož ředitelka pí.
Řebíková byla také přítomna.

Úplnou tečkou byl večerní raut, který přispěl k navázání dalších
kontaktů a samozřejmě k popularizaci našeho Řádu.

Všechny společné chvíle jsou zaznamenány ve fotografické
i filmové podobě a budou k dispozici zájemcům.

Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému a důstojnému průběhu
Řádových dnů a neméně děkuji těm, kteří měli se mnou trpělivost
a omluvili některé nedokonalosti v ceremonii či v průběhu programu.

Atavis et armis!

Petr Řehoř, KLJ
kapitulář ČVP
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Náv‰tûva Terapeutické komunity
Magdaléna

Odpoledne po pouti na Skalce se naše lazariánská skupina (chev.
Stibor, chev. Ge s chotí, cfr. Dostál a já se společnicí) přesunula do
nedalekého zařízení pro léčbu a rehabilitaci drogově závislých  -
Terapeutické komunity  Magdaléna - Včelník.

Terapeutická komunita  Magdaléna je provozována  obecně
prospěšnou společností, jejímiž zakladateli jsou město Mníšek pod
Brdy a fyzická osoba paní Marie Kaplanová (kdysi aktivistka
katolického disentu, po převratu poslankyně Federálního
shromáždění).  Zařízení, které od r. 1998 slouží dlouhodobé pobytové
léčbě drogově závislých, se nachází v pozoruhodném prostředí bývalé
raketové základny Varšavského paktu. Rakety středního doletu,
jejichž umístění na našem území komunistický režim popíral, odtud
mířily  na naše nynější spojence v NATO.  Už jenom   procházka po
rozsáhlém pozemku vyvolává pohnutí nad symbolikou změny: u plotu
s vojenským maskováním pracují klienti komunity na zahradě,
v raketových silech se pěstují léčivé houby a vyrábí pilinové brikety,
z bývalého strážního domku je „bydlení na půl cestě" pro několik
klientů po léčbě a v zeleni se pasou kozy.  Ze zanedbaných
a uniformních vojenských staveb se rodí vlídná tvář terapeutické
komunity,  kde se lidé po těžké psychické, fyzické i mravní degradaci
způsobené tvrdými drogami učí znovu žít, pracovat, zvládat běžné
i obtížné situace a připravují se na  plnohodnotný život ve společnosti.

Terapeutická komunita  Magdaléna patří k nejlepším zařízením
svého druhu u nás.  Přijímá drogově závislé starší 18.let (průměrný
věk je 22 let) z celé ČR, ale především z Prahy a Středočeského
kraje.   Léčebný a rehabilitační program trvá 8-15 měsíců  a zahrnuje
péči zdravotní, sociální i výchovnou, psychoterapii i rekvalifikaci.
Cílem je trvalá abstinence klientů od drog, jejich osobnostní růst
a plná sociální rehabilitace.  TK Magdaléna v tom za 7 let svého
působení dosahuje vynikající výsledky (obecně zde musím pozna-
menat, že terapeutické komunity pro drogově   závislé v ČR mají lepší
výsledky  než obdobná zařízení ve vyspělé Evropě a v USA). 

„Naší společnou filosofií", říká ředitelka TK Magdaléna  Ing. Martina
Berdychová, „je víra  ve schopnost změny u každého člověka, pokud
on sám chce a pokud jsou mu dočasně vytvořeny optimální podmínky,
chránící od nepříznivých vnějších vlivů."

Ing. Berdychová nás provedla po areálu i budovách,  pak nás klienti
TK pohostili pod širým nebem grilovanými pochoutkami a nakonec
následovala nejzajímavější část – společné setkání naší skupiny
a dalších hostů s přítomnými klienty i zaměstnanci kolem velkého
stolu. Klienti se zajímali o to, co je to Řád sv. Lazara, kdo a proč věří
v Boha, naše skupina se dotazovala, co si klienti myslí o svém
minulém podlehnutí drogám a jak vnímají léčebný pobyt v TK.   Byla to
velmi upřímná diskuse o víře, vině, nápravě a naději. 

Drogy jako malomocenství moderní doby  si zaslouží pozornosti
rytířů Řádu sv. Lazara. Naše návštěva  v TK Magdaléna mě utvrdila
v tom, že tato myšlenka má smysl a že bychom měli hledat další  cesty
spolupráce v této oblasti. 

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., KLJ
velitel pražské komendy

Ideál rytífie

Člověk-rytíř bojuje svůj zápas mezi tím,co je,a mezi tím, jaký by
chtěl být. Rytířství je boj se zlem v nás i mimo nás. Je to bolestné
sebe-přemáhání, přetavování sebe sama. Rozvoj pravých rytířských
vlastností znamená obětování se, což se ale současně rovná
osvobození sebe sama, získávání duchovní síly a z toho vyplývající
i síly tělesné.

V chápání rytířství je také i obětování se za ztracenou myšlenku
nebo věc, vznešené donkichotství, vznešenost ušlechtilé iluze, etická
neúchylnost, boj proti kramářskému přístupu k životu, který počítá „co
to vynese".

Pozitivními vlastnostmi rytíře by měla být: čest, odvaha, věrnost
a loajálnost, solidárnost, ochrana slabších, dvornost, štědrost, milosr-
denství a nevyužívání cizí slabosti. To jsou vlastnosti, s nimiž lze
s „čistým štítem" existovat v každé době !

Úryvek použitý z publikace „Kniha o rytířích", autor St.Hošťálek
2002
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Upozornûní

Mnozí ãtenáfii Reunionu obdrÏeli
tzv. Réunion ã.4/2005, vydan˘
skupinou vylouãen˘ch ãlenÛ
a jejich pfiíznivcÛ. âasopis
nejenÏe zneuÏil názvu a znaku
âeského velkopfievorství, ale také
pfiidûleného ISSN a zároveÀ se
nelegitimnû pokusil pfiesunout
sídlo velkopfievorství do Hospice
·trasburk, Bohnická 12, 181 00
Praha 1. Adresa âVP samozfiejmû
zÛstává na stávající adrese
Karlova 28, 110 00 Praha 1.

Dne 20. září 2005 se narodila Kateřina Sušická, druhá dcera
našeho spolubratra Viktora. Do dalšího života přejeme jí i rodičům
všechno dobré.

Dne 29. listopadu 2005 se koná od 17:00 v kostele sv. Michala
v Jirchářské ulici vzpomínkový večer na Alberta Schweitzera. Na
vzpomínkový večer nás pozvala Společnost přátel Afriky. Albert
Schweitzer v tomto kostele koncertoval a protože byl členem našeho
Řádu, je vhodná účast v pláštích.

Doporučuji ke shlédnutí internetové stránky Akademie heral-
dických nauk České republiky pod adresou www.ahn-cr.info

Den svatého Lazara, 17. 12. 2005
– den âeského velkopfievorství vojenského

a ‰pitálního fiádu sv. Lazara Jeruzalemského

Den Sv. Lazara a níÏe zvefiejnûné aktivity nemají nic
spoleãného s bohosluÏbou a “kapitulou” svolanou b˘val˘mi
ãleny âVP

11.30 mše svatá u s. Josefa na Malé straně - poděkování  zamyšlení
se nad uplynulým rokem, vzpomínka na zemřelé spolubratry tmavý
oblek, plášť

13.30 – 15.30 společný oběd, restaurace Století, ulice Elišky
Krásnohorské, Praha 1, (300,-/osobu)

15.00 – 18.30 propagační akce – servírování teplé polévky/guláše
z várnic na Křížovnickém náměstí za dobrovolný příspěvek, rozdávání
informačních materiálů - Účast dobrovolná, pomoc vítaná

18.50 řazení k průvodu před kostelem sv. Františka
19.00 mše svatá za účasti J. K. V. Charles-Philippe ďOrleans,

velmistra, členů Řádové vlády, Velké rady, členů ČVP a jejich hostů při
které dojde k investituře několika britských a belgických spolubratrů -
uniformy a dekorace in natura, nebo black tie a dekorace – miniatury

Po ukončení mše svaté společné setkání a pohoštění (300,-
/osobu) v reprezentačních prostorách Křížovnického kláštera.

Zejména večerní mše svatá a následný program je velmi vhodný pro
společné setkání s rodinnými příslušníky, příznivci a přáteli 

VR ČVP vyzývá své členy k co největší účasti na programu
Řádového dne!

Prosíme oznámit počet osob na oběd a na večerní pohoštění a to
do 13.12. setře Hejčové na její e-mail ivanahejcova@seznam.cz, nebo
ne tel. 222320136, platba na místě

Před více než třiceti lety začal novinář Vladimír Votýpka mapovat
osudy českých šlechtických rodů po druhé světové válce. Dvě
předcházející knihy (Příběhy české šlechty, Návraty české šlechty)
byly doplněny třetím dílem – Paradoxy české šlechty. Vydalo nakla-
datelství Máj.

Dějiny charitativní činnosti od Rossaria Mesiny sledují vztah mezi
církví a chudými v průběhu křesťanských dějin. V textu je pochvalně
zmíněn i Řád sv. Lazara. Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Létáme spolu jen do války - pod tímto názvem spatřila světlo
světa nová „stonožková" kniha, jejíž spoluautorkou je  paní Bela von
Stybr Gran Jensen .

Celý program proběhl ve velmi přátelské atmosféře v prostoru nádvoří
Toskánského paláce v Praze na Hradčanech 16. září, tohoto roku.

Kromě velkého množství dětí z různých škol z celé České republiky,
které samozřejmě k hnutí Stonožka patří, byl přítomen pan ministr
Kuhnel a pan generál Štefka.

Paní Bela Gran Jensen, je členkou našeho Řádu (jak již bylo
oznámeno dříve) V současné době diskutujeme o společném
projektu pomoci potřebným mezi ČVP a hnutím Stonožka.

Příjemným završením celé potřebné a užitečné akce bylo mé
zjištění, že paní Běla měla zavěšenou Řádovou dekoraci.

Více info na www.stonozka.org

Petr Řehoř, KLJ
Kapitulář ČVP

Literární koutek



Účastníci investitury 2005

Večerního koncertu se zúčastnil také J. E. Karel kn.
Paar, velkopřevor Řádu maltézských rytířů

Z tiskové konference v hotelu Moevenpick

Při projížďce po Vltavě se setkali představitelé našeho Řádu se
47. velmistrem křížovníků s červenou hvězdou J. E. Jiřím
Kopejskem
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Meč velmistra s ostatkem sv. Lazara a autenticitou vystavenou 
J. Em. Lászlo kard. Paszkaiem

Formování průvodu v popředí cfr. Petr Bakeš, strážce meče

Průvod duchovních při vstupu do baziliky

J. E. velkopřevor předává dar Českého velkopřevorství
J. K. V. velmistrovi ostatkový meč

Prof. Oskar Andrysek při zasedání kapituly


