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POZVANKA
Velkobailivik České republiky si Vás dovoluje pozvatna

SLAVNOSTNÍ INVESTITURU
SPOJENOU S

INAUGURAcÍ NovÉHo

vElKffipmmvmnn, VELK*EIA!ttwŘ & h€tě.vruíxm K&pt&Mé,

ZA ÚČASTI NAŠEHo DUCHovNÍHo PRoTEKToRA

J.B. ŘEHoŘn uI.
Patriarchy Antiochie a celého orientu, Alexandrie a Jerusaléma

V PRAZE, STRAHOVSKY KLASTER
g.LISTOPADU 2013

VoJENsKÝ A ŠplrÁlní nÁo sV.LAzARA JERUZALÉMsKÉHo
Velkobailivik České republiky



PROGRAM
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09:30
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Prohlídka pro zaltraniční účastníky Pražského Hradu

a Strahovského kláštera

13:00
74:15

14:30

1-5:30

17:00
17:30

Sraz postulantů a logistické podpory, nácvik, Lindner Hotel Prague Castle
Uvítací setkání. Místnost k převlečení je k dispozici'
Kávcl' čaj, sušenlq
Procesí do Basiliky Nanebevzetí Panny Marie
Pontifikální mše slouŽená J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem' J.Ex.
Ladislavem Hučkou, řeckokatolickým exarchou
Investitura and inaugurace nového velkopřevora, nového velkobailiva a
nového hlavního kaplana Velkobailiviku České republiky
Ústrojní předpis: Řádová uniforma, Galaunifurma ozbrojených sborů, frak nebo smoking,
Řádový pl áš t', I ns ign ie

Číše vína v Lindner Hotelu Prague Castle
Gala večeře v Lindner Hotelu Prague Castle
Úsfuojní předpis: Řádová uniforma, Galauniforma ozbrojených sborů, frak nebo smoking,
Řádový plóšt', Insignie

KaŽdý účastník obdrží pamětní medaili



Roláda zkozího sýra s vlašskými ořechy a brusinkovou omáčkou, jemné
plátky hovězí pečeně s grilovanou zeleninou, výběr dokonale vyzráIých

mezinárodních sýrů s dŽemem z ěervené cibule, vepřová paštika s kuřecími
játry a brusinkovou omáčkou

Směs zelených salátů s Aceto Balsamico, zeleninový zahradní salát s

balkánským sýrem Feta, Caesar salát s kuřeeími prsíčky, ančovičky s
chlebovými krutony; Waldorfský salát s ořechy a jablky

Chřestová polévka s chlebovými krutony

Penne s rajčatovou omáčkou a bazalkou; Pečená kuřecí prsa S omáčkou z
koňaku a jemnou zeleninou; hovězi pečeně s hříbkovou omáčkou

bylinková rýŽe, pečené brambory, dušená zahradní zelenina

Jahodový dort, sortiment čerstvého ovoce; maxi tiramisu

Nápoje zvlášt'

PLATBA

Eena investitury je 200B,-Kč za osobu. Cena obsahuje náklady na
investituru, uvítací setkání, číši vína, galavečeři a pamětní medaili.

Registrace: prostřednictvím velitelů komend nebo na email: ]azarus.cz(rr'seznam.cz
Placení: prostřednictvím velitelů komend nebo bankovním převodem na Poštovní spořitelnu

Císlo účtu: 2549391 65 10300
Adresa příjemce: Velkobailivik ČR sv. Lazara
Variabilní symbol: řádové evidenční číslo ( je na dekretu)
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení, počet osob a " investiture''

Platba musí bÝt odeslána na účet neipozděii 3.

HoTELovÁ nEsBRvAcE
V případě poŽadavku na ubytování jsou k dispozici pokoje
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Adresa: Strahovská 128
CZ-118 00 Prague 'l

Te[: +420 226 080 502
Fax: +420 226 080 507
GSM: +420 777 921 707

v mimořádné ceně 90 € za pokoj vč' snídaně.
objednávací hes[o: Lazarus


