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Můj drahý strýčku, 

děkuji z celého srdce za nádherný 
dárek, který jste mi poslal jménem 
celého velkopřevorství.

Tento erb již zdobí hlavní vchod do 
muzea paláce Cadaval v Évoře.

Těším se, že se 21. června znovu 
uvidíme.

Se srdečným pozdravem,

Charles-Philippe
Diana

Dopis J. K. V. velmistra
našemu velkopřevorovi



Rok svatého Pavla
U příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla, které historikové kladou mezi léta 7 a 10 před Kristem, 
vyhlásil papež Benedikt XVI. zvláštní jubilejní rok věnovaný právě Apoštolovi národů. Rok svatého Pavla začíná 
28. června 2008 a potrvá do 29. června 2009.
„Tento Rok sv. Pavla se bude moci konat především v Římě, kde je pod papežským oltářem této baziliky (sv. Pavla 
za hradbami) už dvacet století uložen sarkofág, který podle svorného mínění odborníků a nezpochybňované 
tradice uchovává ostatky apoštola Pavla. V této papežské bazilice a v nedalekém stejnojmenném benediktinském 
opatství se bude moci konat celá řada litur-
gických, kulturních a ekumenických akcí, 
jakož i různých pastoračních a sociálních 
iniciativ, inspirovaných pavlovskou spiritu-
alitou. Zvláštní pozornost kromě toho bude 
moci být věnována poutím, které budou 
s prosebnými úmysly přicházet ke hrobu 
Apoštola, aby se jim dostalo duchovní útě-
chy. Budou se konat také studijní sympozia 
a zvláštní publikace pavlovských textů za 
účelem stále lepšího poznání nezměrného 
bohatství nauky, kterou obsahují, jakožto 
pravý odkaz lidstva vykoupeného Kristem. 
Ve všech částech světa budou podobné 
iniciativy moci být pořádány v diecézích, 
poutních místech a místech kultu řeholními 
či studijními instituty, které nesou jméno 
svatého Pavla nebo se inspirují jeho oso-
bou a učením. Kromě toho je zde také zvláštní aspekt, o který je třeba pečovat s mimořádnou pozorností během 
oslav různých etap pavlovského dvoutisíciletí, čímž mám na mysli ekumenickou dimenzi. Apoštol národů, který 
se plně nasadil pro šíření Dobré zvěsti všem národům, byl naprosto oddán jednotě a svornosti všech křesťanů,“ 
uvedl při vyhlášení jubilejního roku Svatý Otec Benedikt XVI.
Jako ukazatel pro další kroky dnešní církve papež zdůraznil, z čeho pramenil úspěch Pavlova apoštolátu:  
„... vyplynul především z osobního nasazení při hlásání evangelia v naprosté odevzdanosti Kristu; odevzdanosti, 
která se nebála rizika, těžkostí a pronásledování.“
K plodnému prožití nejen jubilejního roku nás tedy zvou a povzbuzují tato papežova slova: „Činnost církve je 
věrohodná a účinná pouze do té míry, do jaké jsou ochotni ti, kteří jsou její součástí, v každé situaci osobně platit 
za svou věrnost Kristu. Kde tato ochota chybí, mizí rozhodující argument pravdy, na níž sama církev závisí.“  
Rok sv. Pavla je obdařen zvláštními odpustky. O podmínkách jejich získání informuje dekret Apoštolské peniten-
ciárie, jehož plné znění již bylo také zveřejněno.

„Kéž nás (sv. Pavel) vede a chrání při oslavách tohoto dvoutisíciletí a pomáhá nám dělat pokro-
ky v pokorném a upřímném hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova.“
Benedikt XVI.

Převzato ze Zpravodaje Pražské arcidiecéze,
Červen 2008

Slovo na cestu
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Slovo bailliho

Vážené spolusestry a spolubratři,

předprázdninové měsíce jsou naplněny silnou aktivitou členů našeho 
velkopřevorství. Jak z různých vydání našeho zpravodaje Reunion vidíte, 
jsme zapojeni do mnoha aktivit, ať již na poli duchovním, tak charitativ-
ním či kulturním. Zdá se, že je to nejlepší odpověď posměváčkům, kteří 
v posledních letech „shazovali“ činnost Řádu a mnohé naše akce byly 
hodnoceny pouze jako operetní vystoupení krojovaných skupin, patřících 
ke koloritu náboženských slavností a lidových veselic. Naopak pozoruje-
me vzrůstající respekt k Řádu sv. Lazara, jehož se nám postupně dostá-
vá. Možná by bylo na místě říci, že se nám respektu dostává nezaslouženě, ale to by nebyla tak úplně 
pravda. Bilance skutků, odváděných našimi členy (a tedy naším velkopřevorstvím), je úctyhodná. I když 
by na druhou stranu mohla být větší, vždyť zde stále ještě rezervy u mnohých členů jsou značné.

Je zřejmé, že každý region, ve kterém je naše velkopřevorství zastoupeno, má zařazený jiný rychlostní 
stupeň – vždyť každá oblast má jiné priority a úkoly. Je uspokojivé, že velitelé komend dobře chápou 
tyto priority a věříme, že jejich konání naplňuje cíle komend. O tom nakonec bude jistě dostatek času 
hovořit na Generální kapitule ČVP v září na Velehradě. Rád bych Vás tedy znovu všechny přizval 
k účasti a věřím, že již dnes máte ve svých kalendářích víkend 19.-21. září 2008 rezervovaný pro tuto 
událost. K oficiálním i neoficiálním jednáním a přátelským setkáním bude dostatek příležitostí.

S J. E. velkopřevorem jsme se zamýšleli nad dalším směřováním našeho velkopřevorství, plánovali další 
kroky a tyto dnes můžeme uskutečňovat. Jedním z podstatných kroků je také přijetí několika nových 
postulantů, kteří ve své čekatelské lhůtě prokázali, že dobře chápou poslání Řádu a jsou ochotni pro něj 
obětovat i část svého pohodlí. Stejně důležitým je rozhodnutí, které již několik let naplňujeme – nepovy-
šovat žádné členy, jejich činnost je malá a spočívá pouze v občasném navštívení jour fixe. Ve velkopře-
vorství máme plno projektů a úkolů, takže pro každého, kdo se opravdu zapojit chce, se přiměřený úkol 
najde.

Každé společenství, podobné tomu našemu, je také rodinou. Přejeme proto naší spolusestře Věře Šigu-
tové pevné zdraví a brzké uzdravení. Před několika dny jsme alespoň v duchu byli přítomni na svatbě 
našeho velmistra – a také tomuto svazku vyprošujeme hojnost Boží milosti. Spolubratr P. Miloš Raban 
oslavil své šedesáté narozeniny – gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poslední výročí není možné odbýt několika slovy – náš emeritní velkopřevor, J. E. Radslav hr. Kinský, 
oslavil své osmdesáté narozeniny. Na jiných místech tohoto Reunionu naleznete k našemu oslavenci 
více, zde snad zbývá jen zdůraznit, že bez Radslavova vedení by České velkopřevorství v exilu dávno za-
niklo a po r. 1990 by nebylo jeho činnost možné obnovit ani ve svobodné České republice. I z těchto dů-
vodů se připojujeme k mnoha dalším gratulantům s přáním pevného zdraví a mnoha radostí ze života!
  
Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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VE ČTVRTEK 24. DUBNA 2008 jsme společně se všemi 
katolíky oslavili třetí výročí pontifikátu papeže Benedikta
XVI. Podvečerní mše sv., jejímž hlavním celebrantem byl 
apoštolský nuncius J. E. arcibiskup Diego Causero, se konala 
v zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  
Homilii měl plzeňský biskup J. E. František Radkovský 
– byl to krátký pohled na tříleté období Svatého Otce, který 
je obecně uznáván jako duchovní a morální autorita a to 
i v zemích, které je možno označit za nábožensky vlažné, 
tedy i v naší zemi. Svatý Otec si však získává srdce lidí svojí 
snahou o sjednocování všech lidí dobré vůle. 
Již na začátku svého působení, při homilii k uvedení do úřa-
du nejvyššího pastýře církve říká slova, která předzname-
návají jeho působení. Ukazují totiž, jak chápe svoji službu: 
„Jeden charakteristický rys pastýře musí být – milovat lidi, 
kteří mu byli svěřeni, tak jako miluje Kristus, v jehož službě 
se nachází: „Pas mé ovce“, říká Kristus Petrovi, a mně v této 
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TAM, KDE STRMÍ CÍRKVE SKÁLA …
chvíli. Pást, to znamená milovat – a milovat, to znamená 
také být ochotný trpět. Milovat znamená: dávat ovcím pravé 
dobro, potravu Boží pravdy, Božího slova, potravu jeho pří-
tomnosti, kterou nám dává v Nejsvětější svátosti.“ 
Otec biskup Radkovský zdůraznil především snahy Svatého 
Otce o kroky vedoucí k ještě větší jednotě katolíků a křesťa-
nů (užívání římské liturgie používané do roku 1970, aniž by 
se tím oslaboval význam 2. Vatikánského koncilu), ale také 
účast na mezináboženském dialogu s islámem.
Závěrem promluvil apoštolský nuncius Mons. Diego 

Causero, který upozornil na důležitý fakt, že Benedikt XVI. 
se oproti očekávání rozhodl, že bude apoštolem a nikoli 
učencem. „Kardinál Ratzinger měl po léta své služby v Římě 
jakožto teolog a vědec, člověk vybraného vystupování, ale 
neochvějný a přísný obránce pravověří nauky, pověst ne 
vždy úplně laskavého člověka. Jako papež hovoří Benedikt 
XVI. mnohem víc o lásce než o teologii, více o osobním na-
sazení než o vědě; povzbuzuje, abychom věnovali více času 
modlitbě a méně debatám. Zve katolíky, aby spíše vzhlíželi 
k ukřižovanému Pánu, než disputovali o teologických názo-
rech.“
Členové Řádu sv. Lazara se zúčastnili mše svaté v hojném 
počtu na čelných místech, společně s představiteli Řádu 
maltézských rytířů, v katedrále i v presbytáři. Následující 
recepce přinesla příležitost k dalším neformálním jednáním 
a setkáním s přáteli.
Také my, členové Řádu sv. Lazara , přejeme Svatému Otci do 
dalších let mnoho úspěchů. 
 
 
Svatého nám otce, Bože, v lásce chraň a zachovej!
 
 

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
s použitím materiálů Pražského arcibiskupství

Kardinál Joseph Ratzinger byl zvolen nástupcem Jana Pavla II. 19. dubna 2005 a svého úřadu 
se ujal 24. dubna. Svatý otec Benedikt XVI., který letos oslavil své 81. narozeniny, je v pořadí již 
265. nejvyšším představitelem římskokatolické církve.

 J. E. Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius, a J. E. Mons. 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, při slavnostní mši 
v katedrále sv. Víta
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Bůh, čest, 
Lenka Gotthardová, SLJ

vlast a koně ...



V EVROPSKÉM A SOUČASNĚ SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU 
není mnoho rodů, jejichž historie by překračovala hranici 
700 let trvání a zároveň byla tak pevně spjata s chovem 
koní. Třebaže byl chov koní pro šlechtický stav povinností 
i zálibou, málokterému rodu se podařilo zapsat do hipolo-
gické historie tak významně, jako rodině Kinských. Dne 14. 
června 2008 oslavil osmdesáté narozeniny president Klubu 
Equus Kinsky, MVDr. RNDr. Radslav Kinský.
Abychom mohli lépe sledovat souvislosti rodiny Kinských 
a koní, podíváme se krátce do historie. Jestliže pohlédnete 
na erb rodu Kinských zjistíte, že je jednoduchý v neděleném 
poli, což je typickým znakem velmi starého šlechtického 
rodu (ve znaku jsou tři stříbrné vlčí zuby v červeném poli). 
Tento znak objevíte i na Pražském hradě v nejstarších míst-
nostech Zemských desek. Součástí erbu je ušlechtilé heslo: 
Bůh, čest, vlast. První písemně doložené zmínky o rodu, 
tehdy Wchynských, pocházejí z roku 1273. Hraběcí titul 
získal rod v roce 1628. Představitelé rodu Kinských zaují-
mali přední místa ve státních službách - funkce nejvyššího 
kancléře, purkrabí karlštejnského, nevyššího lovčí a osm 
členů rodu bylo nositeli nejprestižnějšího řádu rytířů Zlaté-
ho rouna.
Dr. Radslav Kinský je synem Eleonory Clam-Gallasové 
a Zdenka Radslava Kinského (mladší syn Zdenka Kinské-
ho, který v roce 1902 ve věku 57 let získal 4. místo ve Velké 
pardubické). Jeho staršími sourozenci jsou Norbert, který 
bohužel letos v březnu zemřel, a Génilda. Od počátku deva-

desátých let. 20. stol. žije Dr. R. Kinský se svojí manželkou 
ve Žďáru nad Sázavou.
Kdy začal Dr. R. Kinský jezdit na koni se nedá přesně určit, 
ale každopádně to bylo ve velmi raném dětství, neboť sotva 
děti absolvovaly první krůčky, byly zároveň hned posazová-
ny na koně. Tak jako dnes kluci jezdí na kole, na skateboar-
du nebo kolečkových bruslích, tak bylo dříve běžné jezdit 
na koni. Na koni se denně trávilo několik hodin a ježdění 
bylo často spojeno s povinnostmi kontroly polností a revírů, 
takže děti doprovázely otce a jeho společnost při objížďce 
hospodářství. Děti měly k dispozici menší koně - poní-
ky nebo huculy. Huculové sloužili i k potažním pracím 
na dvorech nebo v lesích. Pokud bylo potřeba přesunout 
koně z hospodářství z Chlumce nad Cidlinou do Žďáru 
nad Sázavou, jednalo se o dvoudenní výlet s přestávkou ve 
Slatiňanech. Bylo naprostou samozřejmostí, že se cestou 
překonávaly všechny překážky a tak byla zároveň prověřo-
vána kondiční i skoková příprava koní.
V Chlumci nad Cidlinou a okolí měli Kinští několik míst 
významně spojených s koňmi. Na Ostrově u Chlumce nad 
Cidlinou byly ustájeny chovné klisny s hříbaty a plemenní 
hřebci. V oboře Kněžičky nedaleko Městce Králové byl sou-
středěn odchov, v Chlumci samotném na zámku stávali jez-
dečtí a kočároví koně v počtu šestnácti až dvaceti (polovina 
koní stála v boxech, ostatní na stáních). Trénovat se jezdí-
valo do Koles, kde byly výborné terénní podmínky – písek 
a tráva a kde měli Kinští postaveny tréninkové překážky, 
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Čtrnáctého června oslavil náš emeritní velkopřevor kulaté osmdesáté narozeniny. Mnozí, zejména 
služebně starší členové velkopřevorství mají dodnes v živé paměti energický, kultivovaný a jednoznačný 
styl, jímž vždy řídil České velkopřevorství. J. E. Radslav Kinský (tehdejší bailli velkopřevorství) převzal 
úřad velkopřevora od svého nevlastního bratra Karla VI. Schwarzenberga, který jej krátce před svou 
smrtí v r. 1986 doporučil velmistrovi Řádu, jímž byl tehdy Pierre de Cossé, vévoda z Brissacu, jako 
nástupce. Největší úkol však na Radslava čekal po sametové revoluci, kdy v r. 1990 okamžitě začal 
budovat nové České velkopřevorství, nyní již v svobodné vlasti. Vzhledem ke svému věku a zvyklostem 
se Radslav Kinský později rozhodl na úřad velkopřevora rezignovat a za svého nástupce určil roku 2003 
Václava hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic (1941-2004), do té doby kancléře velkopřevorství. Po 
jeho předčasné smrti podpořil jmenování našeho současného velkopřevora, J. E. Jana hr. Dobrzenského 
z Dobrzenicz, čtvrtým velkopřevorem. Od doby své rezignace žije stále ve Žďáře nad Sázavou a dění ve 
velkopřevorství, jak můžete sami zaznamenat, pozorně sleduje. 
Společně se všemi gratulanty se připojujeme s přáním pevného zdraví do dalších let. A protože se při 
této příležitosti sluší připomenout si životní osudy našeho emeritního velkopřevora důkladněji, využij-
me k tomu také medailonek csr. Lenky Gotthardové, SLJ, ředitelky Národního hřebčína v Kladrubech 
nad Vltavou.

Ondřej Vanke
bailli 

Emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství 

J. E. RADSLAV hrabě KINSKÝ 
osmdesátníkem



které odpovídaly skokům na dráze v Pardubicích. Tréninko-
vá dráha v Kolesách byla pravidelně vláčena a upravována. 
Dr. Kinský říká: „Překážky v Kolesách jsme všichni běžně 
skákali, včetně mojí sestry. Když bylo Génildě dvanáct let, 
přeskákala všechny překážky - v dámském sedle.“ Dnes se 
nabízí polemická otázka, zda současní jezdci a koně VP 
dostatečně trénují a zdali celkově lidstvo nepolevilo ve své 
tělesné a sportovní zdatnosti.
Dr. R. Kinský byl a je všestranným jezdcem - jezdil dostihy, 
parkury, ovládal spřežení. Dodnes je aktivním jezdcem. 
Několik dostihů vyhrál na Čingischánovi, startoval také ve 
Velké Chuchli, kde vyhrál steeplechase. I při své značné ve-
likosti si díky správné životosprávě udržoval váhu kolem 63 
kg. V Chuchli zažil i velmi závažný pád s vyraženými zuby 
a otřesem mozku, takže musel pobýt týden v nemocnici. 
Rychle se však uzdravil a po třech měsících už opět starto-
val. Jezdil také s Evou Palyzovou.
K jeho velkému vzoru patřila otcova sestřenice Lata Bran-
disová, která s Isabelou Normou zvítězila v roce 1937 ve 
VP. Do dnešní doby uchovává Dr. R. Kinský z piety, obdi-
vu a vděčnosti ke své tetě obálku a účet L. Brandisové za 
kování koní. Tento účet je datován 1. srpna 1939, je zasklen 
v rámečku a pověšen na chodbě v bytě Dr. Kinského tak, 
aby se na něho mohl on i jeho návštěvy vždy dobře podívat. 
A tak je „naše slečna“ stále mezi námi.
S příchodem války byla na Chlumec i Žďár uvalena němec-
ká nucená správa. S určitou dávkou diplomacie se podařilo 
řadu koní v Chlumci a Oboře uchránit před odvodem do 
německé armády. Bylo to také díky soudržnosti zaměst-
nanců a obyvatel Chlumce a díky různým „trikům“. Dnes je 
těžké popsat všechny zmatky, které se vnášely do okupant-
ských seznamů. Pohlaví koní se substituovalo při odvodech 
a Dr. Kinský vzpomíná: Německý major Waldeck se při 

četbě slova pohlaví díval hřebci Čibukovi na hlavu. Náš 
stájmistr Josef Soukup ho však nechal při tom a v duchu si 
říkal: „Tam to, pane majore, nenajdete“ a díky tomu byl hře-
bec zaevidován jako valach. Koně se převáděli také v noci 
mezi Chlumcem a Oborou, která patřila pod okres Podě-
brady a tudíž spadala do jiných odvodních povinností. Po 
osvobození v roce 1945 jsme začali opět připravovat koně 
na první poválečné jezdecké události. Koně utrpěli přítom-
ností početných ruských vojsk v Oboře a nákazou chorob, 
zavlečených těmito vojsky do země. V roce 1947 jsme se 
však dočkali radostného úspěchu v letní steeplechase v Par-
dubicích, kdy tři vítězní koně měli jezdce v červenobílém 
dresu Kinských. První byla v cíli Lata Brandisová na Noře 
(dcera Normy), druhý jsem byl já na Nurmim (také syn 
Normy) a třetí byla Puszta (dcera Padovy) s mojí sestrou 
Genildou Dobrzenskou-Kinskou. Výsledek s uspokojením 
komentoval i Jan Masaryk. Pak však rychle přišel rok 1948 
a s ním i nesmyslná éra scestného režimu.“

Dr. Kinský pokračuje ve vyprávění: „V květnu roku čtyřicet 
osm jsem byl z kádrových důvodů propuštěn z důstojnické 
školy. Rodiče odjeli do Pisy na svatbu mého bratra Norber-
ta s Annou Marií dal Borgo-Netolickou. V Chlumci jsem 
zůstal sám se svou setrou Genildou a jejími dvěma malý-
mi syny. Sestra však byla podrobena policejními nátlaku 
a vydírání a proto jsem se postaral o její únik na Západ, kam 
dobrodružně pěšky převedla i obě malé děti. V té době jsem 
začal vyjednávat s Dr. Josefem Moudrým z ministerstva 
zemědělství o převzetí koní státem. Tušil jsem, že jakékoliv 
soukromé podnikání bude ideologicky nežádoucí a odsou-
zené k zániku. Na podzim bylo díky Dr. Moudrému, nadše-
nému koňaři, možné zahájit provoz pod hlavičkou Státního 
pokusného hřebčína Slatiňany, který v té době vedli Ing. Jan 
Hyhlík a MVDr. Lev Richter. V roce 1948 jsem ještě založil 

6 REUNION 3/2008
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s přítelem Janem Zimou jezdecký odbor Sokola v Chlumci 
n. Cidlinou a věnoval jsem se pravidelnému výcviku doros-
tenců v zámecké jízdárně. Každoročně jsme pořádali 
dostihy na lučických lukách.
V roce 1953 došlo k přeřazení chlumecké poboč-
ky Slatiňan pod správu hřebčína v Kladrubech n. 
Labem. Tehdejší ředitel Dr. Fr. Lerche však neproje-
voval o chlumecké koně velký zájem a přejmenoval 
je na tzv. speciální stádo. Ještě pod touto změnou 
jsem startoval s Čingischánem ve velké chlumecké 
steeplechase. Poté jsem však za daných podmínek 
nemohl již déle působit u koní.“
Dr. R. Kinský za velmi složitých podmínek doby 
vystudoval veterinární medicínu a následně začal 
pracovat v Ústavu experimentální biologie ČSAV 
po boku profesora Milana Haška, spoluzakladatele 
světové imunologie a spoluobjevitele imunologické 
tolerance.
Po deseti letech marných pokusů získat souhlas k ná-
vštěvě rodičů se mu v roce 1958 podařilo vycestovat 
do Francie, kde začal dále studovat a na Sorbonně 

získal doktorát přírodních věd. Pracoval v lé-
kařském výzkumu a většinou v nemocnici Saint 
Antoine v Paříži, kde se věnoval transplantační 
imunologii. V emigraci se oženil s Tamarou, prin-
ceznou Amilakvari, která pracovala ve službách 
francouzské mise u OSN ve Vídni. I přes dlouhá 
léta odloučení od Čech zůstal Dr. R. Kinský věrný 
koním a občasné kontakty s plukovníkem Josefem 
Klementem a jeho vzácnou chotí, s kamarádem 
z vojny Přemyslem Neumannem a majorem Milo-
šem Svobodou ho stále spojovaly s přáteli koňaři 
ve staré vlasti.
Nyní žije Dr. R. Kinský se svojí paní ve Žďáře nad 
Sázavou a snaží se poničené hospodářství a zámek 
renovovat, což se mu daří, jak mohou návštěvníci 
s potěšením kvitovat. Jeho synové Kosťa a Karel 
se rovněž navrátili z Francie a pracují v Čechách. 
Práce, která je na žďárském hospodářství, je sta-
rostí pro několik následujících generací. Dobrou 

spoluprací se zaměstnanci, žďárskými občany i návštěv-
níky se však budoucnost hospodářství jeví optimisticky.

Dr. Kinský nechal i nadále přístupné 
návštěvní prostory zámku, muzeum 
knihy, kostel cisterciáckého kláštera, 
školu pro děti i architektonický skvost, 
Santiniho kapli na Zelené hoře. 
Hospodářství Dr. Kinského se nyní 
musí postarat o více než 5.000 ha lesů 
a 470 ha vodních ploch. Při tom všem 
je kladen důraz na ochranu přírody, 
údržbu, úpravu, estetiku a harmonii 
s krajinou.
Zcela záměrně jsem v předchozích 
řádcích neuváděla u Dr. R. Kinské-
ho titul hrabě. On totiž tuto výsadu, 
zděděnou po předcích, prozrazuje svou 
prací, vzděláním, prozíravostí, velko-
rysostí, skutky a charismatem osob-
nosti. Kéž by takovýchto učebnicových 
příkladů lidského poslání a konání 
bylo co nejvíce. A kéž by tito lidé měli 
rádi koně a rozuměli jim tolik, jako 
Radslav hrabě Kinský.FO
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PRONIKÁNÍ ISLÁMU DO EVROPSKÉHO PROSTORU 
není novou záležitostí. Ukážeme si dále, že tento jev je již 
velmi starý. Ale novým fenoménem je rozšiřování radikální 
a netolerantní formy islámu, pro který se používá termín 
islamismus.
Často se můžeme setkat s tvrzením, zejména u levicových 
intelektuálů ve Francii, ale i v Německu a nyní i u nás, 
že je to vše odplata za křižácké války, za koloniální útlak 
a podobně. Chceme být důstojnými následovníky našich 
rytířských předků a proto je naší lazariánskou povinností se 
těmto tvrzením postavit. Zdůraznit ne hystericky, ale dů-
stojně a důsledně, jaké jsou tradice Evropy a také je alespoň 
slovně hájit. 
Nejsem ani teolog, ani historik nebo fundovaný polito-
log, ale při své činnosti vysokoškolského učitele jsem měl 
možnost zúčastnit se i aktivně řady významných akcí 
věnovaných evropanství. Připomínejme nepoučeným, že 
Evropa je idea, která má kořeny antické (snad i chetitské), 
křesťanské a tím i judaistické. Moderní relativismus je 
zpochybňuje, často skandalizuje. Ale zapomeneme-li na ně, 
pak to má tragické důsledky především mravní, ale i právní 
a tím i ekonomické. V roce 1995 si v jedné debatě posteskl 
Jaroslav Krejčí, emeritní profesor univerzity v Lancasteru, 
že Anglie již není Starou Anglií W. Churchilla, ale je naru-

šována cizími, převážně asijskými kulturami, které odmítají 
přizpůsobit se duchu hostitelské země a naopak se snaží  
protlačit své zvyklosti. Petr Piťha v jedné přednášce uvedl, 
že za chvíli bychom mohli dávat prostor i ctitelům bohyně 
Kálí a také zavést upalování vdov. S hinduismem zatím 
kontinentální Evropa tak velké problémy nemá, ale s ná-
silným prosazováním islámské kultury máme již dlouhou 
zkušenost.
Zakladatel islámského náboženství Mohamed (správ-
ně Muhammad) se narodil v Mekce, někdy kolem roku 
570. Pocházel zřejmě z chudých poměrů, nezískal žádné 
vzdělání, ale v 21 letech sňatkem se svou starší, zámožnou 
zaměstnavatelkou zlepšil své postavení. Na svých obchod-
ních cestách zřejmě přišel do styku s křesťanstvím i židov-
stvím. Od nich pravděpodobně získal víru v jediného Boha. 
Podle muslimů Bůh (Alláh) seslal Mohamedovi prostřed-
nictvím anděla Gabriela (Džibríla), své poselství. S ním 
seznámil Mohamed původně své nejbližší, po letech začal 
kázat veřejně. Po útěku před nepřáteli z Mekky do Medíny 
(Hidžra, 622) vytváří organizované náboženské seskupení, 
které začíná s výboji do okolí. Mohamed umírá roku 632 
a vedení náboženské, politické i vojenské přebírají jeho 
nástupci – kalifové. Luboš Kropáček uvádí, že rané dějiny 
islámu známe převážně z pramenů, které vznikly o sto 

ISLAMISMUS

EVROPA
a

Antonín Schauer, KLJ

Claudius Jacquand (1804-1878): Velmistr templářů Jacques de Molay 
znovudobývá Jeruzalém v roce 1298
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až dvě stě let později a jsou zřejmě poznamenány snahou 
o jejich glorifikaci.
V každém případě ale pod vlivem islámu začíná obrovská 
expanze, vycházející z Arábie na východ, západ i sever. Mizí 
sásámovská perská říše, Byzancie je opakovaně napadána, 
ale největších úspěchů dosáhl islám při tažení na západ, do 

severní Afriky. Především étos džihádu povzbuzoval mus-
limy stále dalším a dalším výbojům. Luboš Kropáček uvádí, 
že bylo zlikvidováno asi 250 křesťanských diecézí, v nichž 
kdysi působili tak významní učitelé církve, jako sv. Augus-
tin, sv. Cyprián a další. V roce 711 překročila armáda Táriqa 
Ibn Zijáda nynější Gibraltarskou úžinu a začala si podma-
ňovat Pyrenejský poloostrov. V roce 721 Arabové pronikají 
i do jižní Francie a jsou až v roce 732 zastaveni a poraženi 
Karlem Martelem v bitvě mezi Tours a Poitiers. Není úko-
lem tohoto článku probírat další historii islámských výbojů, 
ale jen poukázat na kořeny jejich rozpínavosti. Bylo by ne-
spravedlivé zamlčet, že arabská kolonizace měla i pozitivní 
vlivy. Evropa získala mnoho důležitých poznatků z různých 
oblastí kultury a vědy. Střídala se období vzájemné tole-
rance a obchodní kooperace s obdobími nesmiřitelných 
a krutých válek, utlačováním porobených křesťanů. Křižác-
ká tažení, vyvolaná úsilím o osvobození a ochranu svatých 
míst si zaslouží podstatně fundovanější rozbor, než je tento 
článek. Pro naše země byla významná turecká expanze přes 
Balkán. Dvakrát byla ohrožována i Vídeň. 
To je historie, ale jaká je současnost? V šedesátých letech 
minulého století vypadala situace téměř idylicky. Zdálo se, 
že soužití křesťanství a islámu bude dobré. Zejména v SRN 
vytvářeli vysocí katoličtí duchovní prostor i pro islámské 
věřící. Ve Francii, jak uvádí Ferdinand hrabě Kinský, přijí-
mali místní muslimové francouzské dějiny za své a vysocí 
muslimští duchovní tam získávali azyl. Zlom nastává v roce 
1979, kdy se ajatolláh Chomejní vrací z francouzské emi-
grace do Iránu, odkud je vyhnán šáh. Je vyhlášena Islámská 
republika. Vše je podřízeno duchovnímu řízení. Nastává 
renesance tvrdého islámu a vzniká nové ohnisko napětí 
ve světě. Íránská revoluce má vliv na celý muslimský svět. 
Radikální muslimské skupiny se aktivizují v celém světě. 
Vycházím z poznatků dr. Jana Šolce, který patřil k blízkým 

spolupracovníkům prezidenta Havla. Měl z titulu své funkce 
blízké vazby na tajné služby. Již v roce 1991 byla zazname-
nána výrazná činnost některých arabských skupin u nás 
v souvislosti s Válkou v zálivu. Aktivní byli nejen muži, ale 
i některé silně fanatické ženy. Dr. J. Šolc o těchto a dalších 
poznatcích přednášel studentům na univerzitě v Liberci. 

Přednáška nazvaná „Jak myslí teroristé“ vzbudila značný 
zájem. V průběhu přišlo i několik arabských studentů ze 
severní Afriky. Jejich formálně zdvořilé, ale v podstatě velmi 
drzé přerušování přednášejícího a silně demagogické projevy 
o mírumilovnosti islámu si protiřečily a vedly k ukončení 
přednášky. Tím nechci paušalizovat muslimy, jsem přesvěd-
čený, že mnoho jich s islamismem nemá nic společného. 
Známý Mohamed Ali Šilhavý z Třebíče byl velice slušný 
a mírumilovný člověk a takových je mnoho. Paní J. Brej-
chová, ředitelka Nadace sv. Vincence z Pauly, mi vyprávěla, 
jak získala z „Klubu francouzsky mluvících arabských dam“ 
slušnou částku pro katolickou misii. Netroufám si hodno-
tit, kolik plynulo z jejich vnitřního přesvědčení a kolik byla 
zásluha šarmu této zasloužilé dámy, mimo jiné nositelky 
papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. L. Kropáček mluví 
o dobrých zkušenostech s vysokými islámskými duchovními. 
Ctirad Václav Pospíšil, OFM, který se problémem islámu 
a islamismu zabývá, upozorňuje, že Kropáček se stýká jen 
s těmi „hodnými“ a že si musíme uvědomit rozdílné chápá-
ní pojmů a souvislostí. To je dané rozdílem kultur. Mladý 
orientalista Petr Kučera, který se opakovaně pohyboval jako 
domorodec v Iráku a Turecku, uvádí, že domorodé obyvatel-
stvo není islamistické. Podle něj řada islamistických instruk-
torů v tomto prostoru pochází z Evropy a USA, kde studovali 
na univerzitách a pak prošli intenzivním školením ve výcvi-
kových střediscích. To potvrzuje i J. Šolc, který připomíná 
legendárního Starce z hor, tvůrce systému teroristických akcí 
již ve středověku.
Mohli bychom pokračovat a uvádět další poznatky, ale to 
nechávám na osobách povolanějších. Mým úmyslem bylo 
připomenout naše tradiční kořeny, které jsou ohrožené. 
Z tohoto pohledu chápu i úsilí o znovupostavení Marián-
ského sloupu. Ten je jedním ze symbolů, že naše země byla 
křesťanská a my musíme usilovat, aby zůstala.
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Počátkem května (2.-3. května 2008) se tradičně konala 
Audience u císaře Karla I., pořádaná dvojměstím Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav. A tak jako každý rok byli na tuto 
slavnost pozváni členové našeho Řádu. Je nutné zdůraznit, 
že letošní oslavy byly co do rozsahu a zastoupení jedně-
mi z největších a nejzdařilejších v celé dosavadní historii. 
Vždyť se jich v plném rozsahu zúčastnil Dr. Otto Habsbur-
ský, nejstarší syn našeho posledního císaře, bl. Karla,  také 
jednoho z vážených řádových patronů.
Dr. Otto Habsburk (více v Reunionu č. 6/2007) strávil své 
dětství v Brandýse nad Labem. „Brandýs mám ustavičně 
v srdci, neboť moji rodiče mu byli tak věrni… Jsem s tímto 
městem spjat a budu tento svazek opatrovat, dokud mi Bůh 
dá žít“ – tak silně se toto město vepsalo do duše našeho 
korunního prince, kde byl jeho otec důstojníkem 7. pluku 
lotrinských dragounů. A vše bylo završeno na krásném 
formálním aktu v pátek 2. května vpodvečer, kdy za přítom-
nosti ministra zahraničních věcí p. Karla Schwarzenberga 
převzal Dr. Otto Habsburk čestné občanství města Brandý-
sa nad Labem.

V sobotu dopoledne pokračoval program slavnostní 
přehlídkou – a dalo by se říci nadšeným holdem – vojen-
ských historických klubů před Jeho Císařskou a Králov-
skou Výsostí, která v závěru dekorovala vojenské prapory 
přítomných jednotek svojí pamětní stuhou. Vše se odehrá-
valo v krásném, sluncem zalitém brandýském zámeckém 
parku za doprovodu hudby Armády ČR. Při přehlídce 
pochopitelně došlo také na známý Radetzky Marsch, opět 
připomínka jednoho z našich velkých rodáků. Během svého 
projevu se Dr. Otto Habsburk omluvil, že nemluví česky, 
i když v dětství mluvil češtinou plynule a dosud velmi dobře 
rozumí. Doba, kdy se nesměl vrátit domů však znemožnila, 
aby své znalosti češtiny rozvíjel. Zdůraznil, že je šťastný, 
když se může setkávat s tolika lidmi sdílejícími ideje míru 
a mezinárodní spolupráce. Ale i skutečnost, že se takováto 
akce vůbec může konat, jej naplňuje radostí. Vždyť národy 
jsou ty skupiny, které se nebojí své vlastní historie. Závěrem 
přehlídky pak zazněla císařská hymna, jíž zdravili vojenský-
mi poctami nejen přítomní příslušníci historických sborů, 
ale také současná generalita a důstojníci české armády. 

ZACHOVEJ NÁM, HOSPODINE, CÍSAŘE A NAŠI ZEM ...

Úvodní slova hymny, kterou zpívaly generace našich předků, nejsou líbivou a naivní nostalgií. Uvozu-
jí naše soudobé úvahy o loajalitě k našemu císaři a jeho následovníkům, podněcují nás k přemýšlení 
o historických souvislostech, možnostech a situacích, kterými náš národ v posledních desetiletích prošel, 
případně kterými by prošel, kdyby... V našem Řádu nechceme nostalgicky vzpomínat na „stařičkého 
mocnáře“ Františka Josefa I. a jeho pěstěné licousy. Je však namístě zdůrazňovat naši národní hrdost 
a tradici společně s projevy úcty k našim legitimním následovníkům trůnu stejně tak jako zdůrazňovat 
fakta o císaři Karlu I. Rakouském, jeho mírových snahách, hluboké lásce k českému národu a tragických 
okolnostech jeho sice krátkého, ale naplněného života.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
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Členové našeho řádu, 
reprezentovaní nejen 
příslušníky Severo-
české delegace, se 
programu zúčastnili 
od samého rána, 
během přehlídky pak 
reprezentovali náš 
Řád na přehlídkové 
tribuně v těsné blíz-
kosti císaře.
Po přesunu kočáry 
do Staré Bolesla-
vi následovala od 
12 hodin mše sv. 
v Chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie. 
Zde se k přítomným 
pěti představitelům 
Českého velkopře-

vorství přidali naši dva duchovní, o. Gereon Biňovec a o. 
Pavel Porochnavec. Při homilii zdůraznil P. Stanislav Přibyl, 
CSsR, jak úzce je spjata historie tohoto místa s postavou 
sv. Václava i  s bl. Karlem,  a jak mnoho se vešlo do osudu 
českého národa v době mezi těmito dvěma velikány. Přesto 

se musíme zamýšlet nad tím, co si do vínku odnesl národ, 
jehož novodobá státnost a historie vznikla na rozvalinách 
pobořeného Mariánského sloupu. Mše sv. byla sloužena 
před dvěma vzácnými relikviemi – před polním oltářem 
Infanterieregimentu No. 2 Linz s ostatky bl. Karla a před 
Palladiem země České. K této významné památce, pocháze-
jící od sv. Ludmily, se utíkaly tisíce českých věřících, modlil 
se k ní jak císař Ferdinand III. tak Marie Terezie a často 
také bl. Karel. Silný duchovní zážitek byl umocněn hudbou 
předvedenou sborem Collegium Strahoviense pod vedením 
pana Roubala (W. A. Mozart, Missa solemnis).
Po mši sv. se pozvaní hosté opět přesunuli na zámek 
v Brandýse, kde po malém občerstvení následovalo další 
setkání Jeho Císařské a Královské Výsosti s pozvanými 
hosty. Byli zde především příslušníci české šlechty, členové 
řádů a představitelé historických regimentů. Během celého 

dne jsme měli několik příležitostí hovořit s Jeho Výsostí, 
která se živě zajímala o náš Řád – a nakonec také připojila 
svůj podpis s pozdravem pro všechny lazariány. Společně 
strávená doba byla završena konzumací velkého dortu, 
jehož naporcování šavlí se ujal samotný Dr. Otto Habsburk. 
Je až s podivem, jak se „starý pán“ (vždyť již oslavil své 95. 
narozeniny) aktivně a neúnavně zúčastnil všech oslav.
Když jsme se rozjížděli domů, byli jsme naplněni vděčností 
za tento krásný den. Obdivovali jsme nadšení, se kterým 

připravují tyto oslavy 
manželé Novákovi,  hybná 
síla všech oslav, i podporu 
města a nadšení účastníků 
slavností. Proto jsme si 
slíbili, že i v příštím roce se 
oslav zúčastníme.  
 
 
Je smutné, bohužel příznačné, že česká média akci ignorovala. 
 
 
 
 

„Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně, 
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!“FO
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J. K. V. velmistr v Kambodži

J. K. V princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou se svo-
jí snoubenkou Dianou, vévodkyní de Cadaval a Velkým kancléřem  
Philippe hr. Piccapietrou strávili dva týdny na humanitární misi 
v Kambodži. Během pobytu se setkali se zástupci různých nevládních 
organizací a otevřeli novou nemocnici.
Delegace byla přijata J. V. Norodomem Sihamonim, kambodžským 
králem. Ten ocenil přínos Řádu v bourání politických, etnických a ná-
boženských bariér. Jeho Veličenstvo přijalo z rukou našeho velmis-
tra záslužný řádový velkokříž jako představitel duchovních hodnot, 
charity a tradice. Posledním představitelem buddhismu, dekorovaným 
Řádem, byl v r. 1975 J. S. dalajlama.
V této souvislosti stojí za připomínku, že J. V. Norodom Sihamoni je 
panovníkem, který nejlépe mluví česky – absolvoval v Praze základní 
školu v Ostrovní ulici, gymnázium a vystudoval taneční umění.

Zemřel P. Tomáš Vlasák
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P. Tomáš Vlasák, který dlouhodobě působil jako rektor kostela P. Marie Bolestné v Praze a byl pověřen nemocniční a vě-
zeňskou duchovní správou, zemřel 30. dubna 2008 ve věku 76 let. Pohřební mše se konala v pátek 9. května v kostele sv. 
Ignáce v Praze. Hlavním celebrantem byl o. b. Václav Malý.  
P. Tomáš Vlasák se narodil 15. února 1932 v Praze. Po ukončení studia na gymnáziu s výborným prospěchem nebyl přijat 
na vysokou školu pro postoj své rodiny k tehdejšímu režimu. Základní vojenskou službou prošel u jednotek PTP a poté 
pracoval jako dělník. Kvůli svým protikomunistickým názorům byl v roce 1971 propuštěn ze zaměstnání, byl opakovaně 
vyslýchán STB a několikrát zatčen.  
Tomáš Vlasák se vždy zajímal o teologii a křesťanství, i jako dělník začal studovat a připravovat se na cestu kněžství. Vysvě-
cen byl tajně 9. února 1977. Jáhenské svěcení sub conditione přijal 8. července 1992 a svěcení kněžské 18. července 1992. 
P. Tomáš Vlasák byl v pražské arcidiecézi pověřen nemocniční a vězeňskou duchovní správou, působil jako administrátor 
farnosti Nejsvětější Trojice v Podskalí a jako rektor kostela Panny Marie Bolestné (Na Slupi) v Praze 2. Od roku 2005 byl ve 
výslužbě.  
Členové Řádu sv. Lazara se s o. Vlasákem setkávali pravidelně, pokud mu zdravotní stav dovolil, na řádových mších. Vždy 
se živě zajímal o dění v Řádu a jeho charismata – službu nemocným a trpícím. Svojí kněžskou službou k jejich naplňování 
vrchovatě přispíval.
R. I P.
převzato a doplněno z www.apha.cz

V brněnské galerii Sklepení se uskutečnila ve dnech 16. května  – 28. června 
2008 souborná výstava památkářského, architektonického, literárního, 
grafického a heraldického díla arch. Břetislava Štorma.
Početní účastníci vernisáže zhlédli v několika místnostech galerie dokonalý 
průřez životním dílem prvního herolda Českého velkopřevorství. K události 
se obšírněji vrátíme v některém z příštích čísel Reunionu

Souborná výstava díla arch. Břetislava Štorma
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Svatba našeho velmistra s vévodkyní Dianou de Cadaval

Dne 21. června 2008 náš velmistr J. K. V. princ Charles-Philippe d’Orléans, vé-
voda z Anjou a J. V. Diana Álvares Pereira de Melo, vévodkyně z Cadaval, přijali 
v Évoře (Portugalsko) svátost manželství. Ceremonie se zúčastnili představitelé 
předních šlechtických rodů a představitelé Velkého magisteria Řádu sv. Lazara. 
Obšírná zpráva o svatbě bude zařazena do příštího vydání Reunionu. 
České velkopřevorství předalo novomanželům jako svatební dar výtvarné 
ztvárnění jejich rodových erbů - poděkování za tento dar zveřejňujeme.  
Novomanželům vyprošujeme mnoho štěstí a Božího požehnání.
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Cena „Ď“ udělena chev. Andrýskovi

Stavovské divadlo přivítalo 10. června  další ročník udělová-
ní cen „Ď“ mecenášům, kteří pomáhají jak penězi, tak svou 
prací. Cena má několik kategorií -  pomoc nemocnicím, 
dětským domovům, zoologickým zahradám, divadlům či 
muzeím.
Mimořádnou cenu kolegia v letošním roce obdržel náš 
spolubratr chev. Oskar Andrýsek za svou vynikající a neú-
navnou činnost v oblasti péče o nemocné s onkologickými 
nálezy.
V loňském roce obdržel cenu  „Ď“ za podporu DPL Opařa-
ny náš kancléř chev. Petr Řehoř.
Oběma oceněným blahopřejeme!
Redakce



Z Velké rady

Jednání Velké rady 21. května 2008
Velká rada se zabývala situací v Moravské komendě. Pozitivní skutečností je fakt, že se moravští členové začali scházet 
a vytvářet společenství. V současné době není možné jmenovat takového velitele, který by měl respekt u všech členů a do-
vedl skupinu koordinovat. VR bude uvažovat o dalších možných řešeních – ustavení dočasného vizitátora apod. 
 Hlavním úkolem MK je připravit zasedání Generální kapituly dle zadání. Velká rada pověřila chev. Miroslava Hozu 
supervizí příprav Generální kapituly na Velehradě. Další záležitosti Moravské komendy mohou být řešeny na Generální 
kapitule. Doporučení dalších nových postulantů je nutností.
 Velká rada projednala návrh na přijetí postulantů pro investituru 2008. Všichni postulanti a povyšovaní byli schváleni 
J. E. velkopřevorem. Bailli postulantům oznámí další kroky a zároveň vyřídí formality s Mezinárodním sekretariátem.
 Velká rada definovala, co očekává od našich duchovních a Duchovní rady:
        — péči o ČVP – jednou měsíčně mše na úmysl Řádu, za zemřelé členy, k řádovým patronům a Panně Marii
        — péči o komendy – každá komenda má svého kaplana, kaplan pro profesní rytíře
        — péči o členy – duchovní vedení, rekolekce, 
        — péči o postulanty – sledování a doporučení postulantů k přijetí, důkladná příprava – vigilie
        — publikační činnost – Reunion, ne pouze „duchovní slovo“, ale různé příspěvky
        — reprezentační činnost – reprezentovat svoji příslušnost k Řádu ve farnosti, v Církvi
        — službu potřebným a nemocným dle možností jako službu řádového kaplana
 Velká rada rozhodla o uvolnění částky 3 000 Kč jako dar organizátorům Setkání křesťanských zdravotníků, organizo-
vaného sestrami boromejkami (jedná se o pokrytí 25 % nákladů celé konference). Konference se zúčastní členové Pražské 
komendy.
 Velká rada vzala na vědomí fakt, že velmistr Maltské obedience Don Francisco Sevilla rezignoval na svoji funkci, pro-
tože nebylo od r. 2004 možno upravit jeho situaci s rozvody (původně bylo slíbeno, že se tak stane do konce r. 2006). Malt-
ská obedience nyní hledá nového velmistra. Tato situace nám dává za pravdu, protože právě odmítnutí volit „nevolitelné-
ho“ kandidáta v r. 2004 vedlo k roztržce v Řádu. Zároveň všechny kroky, které Maltská obedience pod vedením vévody ze 
Sevilly od r. 2004 učinila, jsou právně pochybné, protože Don Francisco Sevilla nikdy nebyl jako velmistr inaugurován.
  

Jednání Velké rady 18. června 2008
Po úvodních modlitbách, vedených o. Kornelem Balážem s přímluvami zejména za stálé zdraví našich seniorních členů, 
hojnost Božího požehnání pro emeritního velkopřevora J. E. Radslava hr. Kinského (80. narozeniny) a J. K. V. velmistra při 
příležitosti jeho sňatku (21. 6. 2008), pokračovalo jednání. 
 Přítomní členové VR byli seznámeni s výsledky jednání cfr. Kavinka a chev. Řehoře ve Znaku ohledně účtování vyro-
bených pamětních medailí do Blois.
 Zástupci Velké rady se zúčastnili vernisáže pí. Heleny Schmaus-Shooner v Bechyni. Umělkyně se věnuje keramice 
a malířství a výstava byla také věnována její spolupráci s DPL Opařany – podpora arteterapeutické keramické dílny. Do 
budoucna navázána spoupráce na tomto projektu našeho velkopřevorství.
 Jednání Velké rady se za Moravskou komendu zúčastnila csr. Karla Florianová. Byla podána informace chev. Ivana 
Koláčného o aktivitách MK v Klokánku (předání zásilky humanitární pomoci 16. května). Csr. Florianová infomovala 
o dalších možných aktivitách, které by ráda uskutečnila zejména v Jihlavě – zapojení do hospicové péče, spolupráce s ředi-
telem záchranky. Tyto návrhy VR vděčně přijímá a vyjadřuje csr. Florianové v jejich dalších krocích plnou podporu.  
 Jednání Velké rady se zúčastnil cfr. André Vícha. Velká rada se seznámila se stavem příprav a usoudila, že v navrže-
né podobě bude možné Generální kapitulu na Velehradě uspořádat.  Velká rada děkuje členům MK za dosud odvedenou 
práci při zajištění Generální kapituly.
 Velká rada stanovila poplatek za účast na Generální kapitule následovně:
 a) ubytování v internátě gymnázia á 250 Kč/noc každý individuálně
 b) ostatní poplatky (stravování, občerstvení, všechny další poplatky a režie) ve výši 2 000 Kč za každého účastníka.
Peníze se budou vybírat v hotovosti po příjezdu na místě proti potvrzení. Placení sníženého poplatku při účasti pouze na 
části programu nebude akceptováno. 
 Jednání Velké rady se zúčastnil cfr. Jan Županič, předseda heraldicko-genealogické skupiny. Velká rada a J. E . vel-
kopřevor přijali v červnu 2007 zásady řádové heraldiky. Po předložení paragrafovaného znění tohoto dokumentu bylo 
konstatováno, že úkol byl splněn a předpis v této podobě může datem publikování vstoupit v platnost.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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Během měsíců května a června se uskutečnily dvě 
schůzky členů Moravské komendy, vždy v kanceláři 
dr. Ivana Koláčného na jeho pracovišti ve Zdravotním 
ústavu v Brně. Účast na schůzkách byla zhruba 50 % 
u aktivních členů MK, 100 % účast měli dr. Koláčný, 
P. Jan Budil, csr. Viktorie Majchráková. Nepřítomní 
aktivní členové byli řádně omluveni.
Program schůzek byl pečlivě připraven csr. Viktorií 
a e-mailovou poštou doručen všem členům MK. Z každé 
schůzky byl vyhotoven zápis a zaslán členům MK a do 
Prahy členům Velké rady.
Květnová schůzka byla věnována dvěma hlavním  
cílům: přípravě generální kapituly 
na Velehradě a přípravě rekolekcí 
členů MK v klášteře vranovském, 
mariánském poutním místě 
nedaleko Brna v sobotu 17. května. 
Dr. I. Koláčný zajistil k vedení 
rekolekce nám všem známého kněze 
řádu dominikánů, otce Norberta 
Badala. Tato informace byla 
přivítána s povděkem.
V pátek 16.5. předali dr. I. Koláčný 
a postulant André Vícha dar MK 
Fondu ohrožených dětí,  Dětskému 
domovu Klokánek v Brně-Líšni. Dar, 
který znamenal faktické zahájení 
trvalé humanitární pomoci tomuto 
zařízení, spočíval v zásilce ošacení 
a jednorázových hygienických potřeb, které Domov 
nutně potřebuje pro svůj provoz.
V krásný sobotní den 17. května se uskutečnily naše 
rekolekce v nově zbudovaném prostředí klášterního 
areálu na Vranově.
Téma rekolekce bylo už dříve určeno – řádový život 
– Řád sv. Lazara – Charitas et Amor. Otec Norbert 
ve svých několika přednáškách téma rozvedl na 
problematiku lásky k sobě, lásky k bližnímu a lásky 
k Bohu. K těmto specifickým okruhům byla i hojná 
diskuze. K těmto specifickým okruhům byla i hojná 
diskuse. V pozdním odpoledni se účastníci zúčastnili 
v kapli kláštera Paulánů skautské mše, kterou 
sloužil převor kláštera otec P. Havlát. Podvečerní 
loučení nebylo lehké, všem se nám na Vranově líbilo 
a neopoměli jsme poděkovat i představené Kongregace 
školských sester sv. Františka sestře Zdislavě, která má 
na starosti celý chod areálu včetně výborné kuchyně 
a předali jsme malý finanční dar klášteru. Rekolekce 
se zúčastnili dr. Ivan Koláčný, Vilém Walter, csr. Lucie 
Svadbíková, P. Jan Budil a postulant André Vícha.
Červnová schůzka byla rovněž dobře připravena csr. 

Viktorií s předem oznámenými tématy. Úvodem jsme po 
modlitbě vzpomenuli krásné soboty na Vranově a pak 
jsme se věnovali hlavnímu tématu – přípravě generální 
kapituly na Velehradě. Dr. Koláčný a André Vícha se 
sešli 30. května odpoledne v Uherském Hradišti, aby 
provedli závěrečné zhodnocení příprav a podle potřeby 
navštívili i nedaleký Velehrad, místo našich příštích 
investitur. Vzhledem k tomu, že potřebné informace 
byly zajištěny, že prostory a ceny byly shledány jako 
vyhovující, bylo doporučeno je akceptovat. Všechny 
podklady a informace budou tlumočeny Velké radě 
18. června k dalšímu projednání. Dalšími body byly 

příspěvky do Reunionu, možní 
postulanti a neaktivní členové. 
Po rozeslání zápisu z této 
schůzky projevil emeritní komtur 
MK dr. Koláčný nesouhlas 
s některými formulacemi zápisu, 
který vyhotovila csr. Viktorie 
Majchráková, která však trvá na 
pravdivosti zápisu. Zvláště, že 
se projednávalo a odsouhlasilo 
navržení Viléma Waltra na velitele 
MK.  Jednalo se o vzpomínku 
na situaci před rokem a půl, kdy 
komtur I. Koláčný za sebe hledal 
náhradu v této funkci. Tehdy 
spolubratr Walter tuto funkci 
odmítl z důvodu, že v čele komendy 

má být člověk se zdravotnickým vzděláním či pracující 
ve zdravotnictví a ve zdravotnictví respektovaný 
z důvodu snazšího organizování charitativních akcí 
našeho Řádu. Vyskytly se však i další nesrovnalosti 
v zápisech i kontaktech se csr. Majchrákovou a tato 
situace není zatím ke škodě v práci komendy vyřešena.
V měsíci květnu se zúčastnil Vilém Walter na pozvání 
slavnostního přijetí u JCKV Otty Habsburka v bývalém 
posádkovém městě Brandýse n. L., kde krátkou dobu 
sloužil i potomní císař Karel. Na pozvání pana arch. 
Vojtěcha Štorma  a Národního památkového ústavu, 
pracoviště Brno, navštívil Vilém Walter slavnostní 
zahájení souborné výstavy arch. Břetislava Štorma 
v Brně, se kterou budou prostřednictvím Reunionu 
seznámeni i mimobrněnští bratři. 

Členové MK se shodují, že dva měsíce prázdnin a doba 
dovoleným uklidní rozpálené hlavy a že v prvních 
podzimních měsících bude už vše v pořádku.

Vilém Walter, KLJ

Moravská komenda
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Zprávy z komend



Ve dnech 8. a 9. března letošního roku se konalo 
v  Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hej-
nicích, v prostorách známých z loňské Generální 
řádové kapituly, duchovní setkání Severočeské 
delegace. Původně jsme počítali, že se zúčast-
ní více členů, že exercicie v postní době budou 
mít celořádový charakter. Bohužel se tak nestalo 
a sešli jsme se jen čtyři. Hloubka 
duchovního prožitku tím neutrpě-
la, zvýšila se intimita. Bohoslužba 
v kapli sv. Františka měla těžko 
zprostředkovatelnou atmosféru. 
Bylo symbolické, že čtení z evan-
gelia se týkalo právě vzkříšení La-
zara. Působivou homilii přednesl 
P. Miloš Raban, kaplan delegace. 
Následovala četba z breviáře a du-
chovní rozjímání, už v knihovně, 
protože prostor kaple byl velmi 
studený. Při večeři, ale i pozdě po 
ní, byly řešeny problémy delegace 
i Řádu. Závěry pak byly zaslány 
Velké radě k projednání. V neděli 
dopoledne bylo duchovní setkání ukončeno. Naše 
setkání prohloubilo vazby členů delegace a i po-
znatky o dějinách a poslání i činnosti Řádu v mi-
nulosti, uvědomili jsme si své úkoly do budoucna.
Květen byl pro nás bohatý na významné události. 
Byla to především účast na „Audienci u císaře 
Karla“ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 
Tato významná událost měla letos mimořádně 
slavnostní charakter. Měli jsme tu čest, být pod 
vedením bailliho chev. Ondřeje Vankeho členy 
delegace Řádu a účastnit se slavností v blízkosti 
JCKV Otty von Habsburg.
Následující týden jsme reprezentovali Řád na 
tradiční Mezinárodní pouti smíření v Hejnicích. 
Stejně jako v předcházejících letech přišlo mnoho 
poutníků nejen z Čech, ale i Německa a Polska. 
Před zahájením mše sv. představil P. Raban čestné 
hosty. Těmi byli, vedle místopředsedy senátu ČR 
MUDr. Františka Rakušana, zástupci Řádu sv. 
Lazara a starostové spřátelených měst z Trojme-

zí. Při jednání s hosty zdůrazňoval P. Raban své 
členství v Řádu. Mši sv. v latině, češtině, němčině 
a polštině celebroval s četnými koncelebranty 
Mons. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický. 
Otci biskupovi jsme předali publikace o Řádu
a o Mariánském sloupu. Obě vzbudily jeho hlubší 
zájem.

Bohužel se nepodařilo žádnému 
z členů naší delegace účastnit se 
zahájení Svatojakubské poutní 
cesty v Žitavě v pátek 13. května, 
kam jsme dostali pozvání. Pracov-
ní povinnosti nám neumožnily 
v pracovní den se od dopoledne 
uvolnit. Mrzelo nás to, protože 
podle vyprávění patera Antonína, 
OFM, který je rovněž členem vý-
boru Sankt Jakobsweg, bylo zahá-
jení krásné. Ze strany německých 
pořadatelů výborně připravené. 
O severní větvi Svatojakubské cesty 
přineseme podrobnější informace 
v dalším čísle.

Řád sv. Lazara se stal v Liberci, vedle České 
křesťanské akademie a Technické univerzity, 
třetím garantem pravidelných měsíčních předná-
šek a kulturních pořadů pro širší veřejnost. Tyto 
přednášky konané na univerzitní půdě mají již 
patnáctiletou tradici a značnou prestiž. Předná-
šeli zde, někteří i opakovaně,  Mons. Václav Malý, 
R. D. Petr Piťha, Ctirad Václav Pospíšil, OFM, 
Vladimír Smékal, Tomáš Halík a řada dalších. 
Řada přednášek je zajišťována místními pedago-
gy. V červnu bude opět přednášet P. Miloš Raban, 
ChLJ, tentokrát na téma Duchovní smysl člověka. 
Podzimní program upřesňujeme. Zdůrazněním 
spolugarance Řádu při tvorbě a zajištění progra-
mu, stejně jako články do diecézní Zdislavy a libe-
reckého Obrázku, se snažíme prohloubit vědomí 
o nás mezi libereckými věřícími i širší veřejností. 
O zdar našeho díla prosíme o přímluvu patronku 
naší delegace, sv. Zdislavu.
Antonín Schauer, KLJ
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Zprávy z komend

Severočeská delegace
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Arcibiskupský palác
Květnový Jour Fixe Pražské Komendy byl spojen 
s prohlídkou Arcibiskupského paláce na Hradčanech. 
Dostali jsme se do míst,  kam se lidé běžně nedostá-
vají, měli možnost obdivovat interiéry a umělecká díla 
a naslouchat zasvěcenému výkladu. 
Komenda ocenila zdařilou akci 
a poděkovala postulantovi  Bricho-
vi za zajištění. Ti, kteří se nemohli 
účastnit, by si přáli opakování v bu-
doucnosti. 

Jour Fixe jinde
Na červnovém Jour Fixe přednesli 
chev. Kalina a cfr. Komínek  návrh 
přenést místo konání tradičního 
setkávání Pražské komendy do klubovny u kostela 
Nejsv. Trojice na rohu Spálená/Lazarská. Budeme 
blízko místa první svatyně Řádu v Čechách a v pů-
sobišti kaplana komendy,  předtím od 18 hodin se 
můžeme účastnit mše svaté.  Cfr. Baláž přislíbil mezi 
mší sv. (v řeckokatolickém ritu a ve slovenském jazyce) 
a vlastním setkáním komendy krátké nešpory pro čle-
ny komendy.   Chev. Řehoř jménem Velké rady ČVP 
návrh podpořil. Chev. Kalina  svolá další Jour Fixe 
(v červenci) už na nové místo.

Vyhlášení sbírky
Změna místa konání tradičního Jour Fixe nás zároveň 
staví před nutnost důstojně se vyrovnat s dosavadními 
hostitelkami – sestrami od sv. Josefa. Pražská komenda 
vyhlašuje sbírku. Zatím se zavázali: Šigutová 2000 Kč, 

Komínek 1000 Kč, Kalina 1000 Kč, 
Beránek 1000 Kč. Věříme, že přispějí 
všichni, kteří se řadu let na tomto 
místě setkávali. 
Setkání křesťanských zdravotníků 
2008 v Nemocnici milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského se konalo 
31. května na téma „Útěcha a nadě-
je.“ Úvodní bohoslužbu sloužil otec 
biskup Karel Herbst, poté následovala 
série přednášek a diskuse. Téma „křes-

ťanská naděje“ vycházelo z encykliky sv. Otce Bene-
dikta XVI. a soustřeďovalo se na to, jak lékaři a sestry 
mohou přinášet naději nemocným a jak ji mohou sami 
získávat ve své práci. Velmi povzbuzující promluvy 
ThLic. Kateřiny Lachmanové a Doc. ThDr. Opatrného, 
jakož i další přednášky jsou ve formátu MP3  ke stažení 
v audioarchivu: http://www.boromejky.cz/44.htm. 
ČVP tuto akci finančně podpořilo a chev. Řehoř zajistil 
vydání brožurky. Za Pražskou komendu se setkání 
zúčastnili chev. Kalina a cfr. Komínek.

Pražská komenda

Zprávy z komend

Oznámení heraldicko-genealogické skupiny

Velká rada Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přijala 
na svém zasedání dne 20. června 2007 heraldické zásady pro České velkopřevorství. Tyto zásady byly 
Velkou radou dne 18. června 2008 schváleny ve formě Řádové heraldické regule. Na jejich základě bude 
možné rytířům, členům a příznivcům řádu za přesně stanovených podmínek konfirmovat a udělovat 
erby. Plné znění předpisu bude zveřejněno v příštím vydání Reunionu a na internetových stránkách 
řádu. Zároveň bude vytvořena heraldicko-genealogická skupina, do jejíhož čela jsem byl již v loňském 
roce Velkou radou jmenován. Spolubratři a spolusestry, kteří mají zájem být členy této skupiny, případ-
ně mají zájem o konfirmaci či udělení erbu, mohou se mnou vstoupit do jednání, na jehož základě jim 
bude podle Řádových heraldických regulí po splnění stanovených podmínek vydán erbovní list. 

Jan Županič, BLJ
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Další kapitola příběhu

Starosta města se seznámil s historií 
i současností mariánského sloupu 
a rozhodl, že město Vitorchiano blok 
koupí v jiném lomu a Praze, 
nám Čechům, daruje.
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Když jsem se v minulém čísle zmiňoval o hloubce příběhu znovutvoření mariánského sloupu, netušil jsem, 
že budu za krátkou dobu přítomen dalšímu neuvěřitelnému skutku – blok kamene (pískovec peperino), 

který byl předem dojednán a připraven v lomu u italského městečka Vitorchiano, byl sochařem Váňou po 
prohlídce shledán pro potřeby mariánského sloupu nevyhovujícím. 
Tím tedy cesta a další část příběhu končí? Opak je pravdou. Starosta města se seznámil s historií i současností 
mariánského sloupu z Váňovy publikace Cesta kamene, jejíž italskou mutaci jsme do Itálie přivezli, a rozhodl, 
že město Vitorchiano blok koupí v jiném lomu a Praze, nám Čechům, daruje.

INTERMEZZO
Po dobu čekání na jiný (správný) blok kamene naši sochaři zhotovili zmenšenou kopii mariánského sloupu pro 
klášter trapistek jako poděkování za velikou pomoc sestřiček.

Dodám, že představa sochařů z Mariánské huti je pracovat na sloupu zdarma, což se děje, opracovávat kámen 
darovaný, což se stalo,  při práci bydlet v klášteře, což se také stalo – sestry trapistky se o trojici sochařů a 
kameníků staraly až  dojemně.
Zkraje měsíce června byly opracované komponenty sloupu (římsa, střední sokl a patka soklu) dovezeny do 
Prahy a umístěny v zahradě kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V současné době se realizují 
úpravy základů, na nichž stojí samotný dřík sloupu, aby se daly přivezené části sesadit. Tím získá obnovovaný 
mariánský sloup novou a konkrétní (reálnou?) podobu.
Popisované skutečnosti vyvrcholily děkovnou mší svatou, kterou sloužil v kostele sv. Karla Boromejského J. M. 
Michael Pojezdný, O. Praem., opat strahovský.
Po mši svaté se uskutečnila v zaplněné posluchárně nemocnice pod Petřínem přednáška ak. sochaře Petra Váni 
o další cestě kamenů pro mariánský sloup, následovaná prohlídkou všech již hotových částí sloupu v klášterní 
zahradě.

Jsme svědky velmi zajímavého a mimořádně silného příběhu, naše modlitby jeho cestě pomohou!.

Petr J. Řehoř, KLJ, kancléř ČVP

ZPRÁVY Z VITORCHIANA
DALŠÍ ČÁSTI MARIÁNSKÉHO SLOUPU SLOŽENY V ZAHRADĚ KLÁŠTERA

Jsme svědky velmi zajímavého a mimořádně silného příběhu ...

Práce v italském Vitorchianu byly dokumentovány (zleva kameník Hynek Schejbal, kancléř ČVP Petr J. Řehoř, ak. sochař Petr Váňa)
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Partie z Vitorchiana

Klášter sester trapistek ve Vitorchianu

J. M. strahovský opat celebruje mši svatou

SM Alena uvádí přednášku

Členové řádu při mši svaté (zleva csr. Běla Gran Jensen, chev. Petr Řehoř, chev. Vladimír Stibor)

Přednáška Petra Váni byla hojně navštívena

Ak. sochař Petr Váňa vysvětluje postup prací Bailli ČVP Ondřej F. Vanke, KCLJ

Také sestry Boromejky 
příběh kamene zajímal

Ak. sochař Petr Váňa v rozhovoru s předsedou Společnosti 
pro obnovu mariánského sloupu ak. sochařem Janem 
BradnouSkládáni přivezených částí sloupu

Zleva: kameník Hynek Schejbal, kancléř ČVP Petr J. Řehoř, pracovník 
lomu, kameník Tomáš Váňa, ak. sochař Petr Váňa



Dar Českého velkopřevorství mezinárodní Řádové vládě

Dalším z přispěvších členů je cfr. Miroslav Pavlák částkou 4 000 Kč. České velkopřevorství vyslovuje cfr. Pa-
vlákovi vřelé díky. Celkem je tak k dnešnímu dni pro podporu mezinárodních charitativních aktivit připra-
veno díky štědrosti našich členů 121 800 Kč a do slíbené sumy 5 000 € tak zbývá již jen opravdu malá částka 
přibližně tří tisíc korun.

Zpráva o letošním svatojánském procesí

V roce 2008 připadl svátek sv.Jana Nepomuckého na pátek. Oslav v katedrále jsme se neúčastnili, zato na 
procesí nás přišlo více, než jindy. Obřady i s procesím trvaly jednu a půl hodiny. Účastnili se rytíři  Vanke, Ge, 
Stibor a spolubratr Komínek – snad jsem nikoho nezapomněl.
Nešpory u augustiniánů od sv.Tomáše vedl asistent pražského nuncia, za zpěvu lidu i Schola Gregoriana pod 
vedením p.primáře Eliáše z maltézského řádu. Z malostranských mosteckých věží troubili pozounéři, kteří 
průvod doprovázeli přes zúžený most . Přes opravy se shlukoval dav turistů, kteří stále fotografovali. Trhovci 
již na mostě nebyli, smrákalo se. Socha sv.Jana Nepomuckého opět nebyla řádně ozdobena, zřejmě komuni-
kace mezi mužskými a ženskými řády z obou stran Vltavy vázne. Je zde prostor i pro nějaké katolické květi-
nářství, které by mohlo přispět květinovou výzdobou.
Dále troubení převzali již hudebníci od křižovníků u sv.Františka z Assisi. Požehnání obrovskou monstrancí 
s růžovými smalty a slavné Te Deum vykonal J.E.velmistr křižovnický P.Jiří Kopejsko. Jako obvykle v nádher-
ném červeném pluviálu s asistencí v dalmatice. Impresivní byl i jeho odchod  s mitrou a berlou, na což mají 
křižovníci nárok. Sóla i hra na varhany byly tradičně bezchybné.
Pozváni jsme byli s klérem na raut do křižovnického Muzea Karlova mostu. Dosud neznámé prostory s pa-
mátkami na historii,výstavbu i opravy jsou krásně zařízeny.  Krásné zakončení večera bylo důležité pro osobní 
kontakty. Doufám, že z Pražské komendy přijde za rok více členů.

V Praze, 6. 6. 2008
Vladimír Jan Nep. Stibor, špitálník ČVP

Zpráva o návštěvě receptorie Rtišovice

Mám milou povinnost popsat letošní návštěvu Rtišovic, konanou 30. 4., tedy v noc pálení ohňů na počest 
sv.Filipa a Jakuba. Jinak se to nazývá pálením čarodějnic. Byl krásný den, okolí zámku i protilehlých budov 
bylo slavnostně upraveno. Zámek sice ještě není opraven, ale prohlídka sýpky překvapila úžasným nosným 
trámem neobvyklé délky i průměru z jednoho kmene. Z významných návštěvníků slušno zmínit paní sená-
torku Filipiovou, barona Mikuláše Dačického z Heslova z Kanady. Sešlo se i  mnoho dalších hostí -  přátel cfr.
Pavla Kavínka, místních občanů a dětí.Pro tyto byly připraveny čtyřkolky s řidičem, koně i jiné kratochvíle. 
Jízda na čtyřkolce byla adrenalinová, řidič velmi odvážný a rychlý. Koňů jsme neužili, snad za rok v kočáře. 
Stáje byly plné zvířectva včetně mláďat, jak na jaře bývá. Vzorný byl pořádek i výklad majitele panství.
Vrcholem odpoledne byla polní mše svatá v odsvěcené kapli sv. Jana Nepomuckého. Kaple má dosud pouze 
dlažbu, strop chybí. Otec Gereon Tomáš Biňovec O. Praem. sloužil čtenou mši svatou pro společnost nejen 
věřících. Přesto to byl zážitek opravdu slavnostní. Původně sakrální prostor v klasicistní dispozici, zdevas-
tovaný za totality,  působil důstojně. Dokonce i několik místních zavzpomínalo na  bohoslužby na zámku 
a přistoupilo i ke stolu Páně. Renovace kaple s novou výbavou je úkolem do budoucna, též i rozšíření zasvě-
cení o sv. Lazara Jeruzalémského. Vřelý dík Otci Gereonovi i spolubratru Pavlu Kavinkovi s nadějí, že se zase 
napřesrok ve Rtišovicích setkáme.

V Praze, 13. 6. 2008 
Vladimír Jan Nep. Stibor, špitálník ČVP
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