
Madrid, 29. listopad 2010
Vážení spolubratři a spolusestry. 

Opět se přibližujeme k oslavě narození našeho Pána. Chci se s 
vámi všemi podělit o skutečnost, jak moc je toto známé období 
významné pro mne a určitě i pro každého z nás, kdo vyzná-
váme víru v Krista uprostřed rostoucího počtu falešných nadějí 
a proroctví a scestných ideologií, které se dnes v naší společ-
nosti tak často objevují. Je nepochybnou pravdou, že sekulární 
svět kolem nás se stává stále více a více materialistickým a čím 
dál méně ho zajímá víra a pravda.
Během nedávné návštěvy Španělska Svatý Otec naznačil způ-

sob, jakým bychom měli žít jako Boží lidé. Jeho slova jasně souzněla s činností našeho 
Řádu, s naší duchovní a charitativní činností uprostřed této nezdravé společnosti. Papež 
Benedikt se postavil na obranu rodiny, pevného základu manželského života jako základu 
společnosti. Zmínil vztahy vědy a víry. Zdůraznil význam pravdy jako cesty ke svobodě pro 
všechny lidi. Hájil drahocenný dar života. Musíme se do hloubky učit těmto jednoduchým 
pravdám. Tyto pravdy jsou samotným srdcem naší podstaty.
Historicky byl náš Řád vždycky spojován s obranou nevinných, chudých, opuštěných  
a ohrožených. Křesťanské rytířství bylo životní cestou, na níž byla nezbytná osobní zbož-
nost. Vyžadovalo neomezenou odvahu, oddanost Bohu, schopnost odpouštět a umírněnost. 
Vyvolávalo respekt u nepřátel. Málo se změnilo a můžeme si být jisti, že i v těchto nestálých 
dobách musíme nadále vydávat svědectví o naší zbožnosti a o křesťanských hodnotách,  
o naší osobní obětavosti, jak to činili naši předchůdci. Ať už se s našimi bližními podělíme 
o naše peníze, nebo, a to především, o naši lásku. Je to výzva současnosti pro naši víru.  
A věřím, že každá výzva by měla být přijata se ctí.
Ačkoliv na obzoru jsou temná mračna, máme naději, že Pán vylije na svět své požehnání, 
aby lidé dobré vůle mohli vytvářet lepší společnost. A aby náš Řád dokázal svým příkladem 
a zasvěcením přispívat k tomuto způsobu života tak, jak to dělal od doby svého vzniku. 
Hvězda, která vedla mudrce z východu, stále září nad lidstvem!
Přeji Vám, Vašim rodinám a Vašim přátelům šťastné Vánoce. 

Carlos Gereda de Bourbon, Markýz z Almazanu

Madrid, 5. prosince 2010

S velikým zármutkem jsme přijali 
zprávu o nedávném obřadu, který 
v Orleans uspořádala malá skupina 
členů Řádu, dříve oddaných princi 
Charlesovi Philippovi d´Orleans.  
S jistou důvěrou jsme doufali, že 
jeho rezignace by mohla dále poo-
tevřít bránu na cestě k opětovnému 
sjednocení našeho Řádu. Ustano-
vení dalšího takzvaného velmistra 
však naneštěstí zmařilo tyto naděje  
a vyslalo do světa další špatné sig-
nály. Nadto zřejmý nesvár dále čerpá 
naši energii, překáží nám v naší cha-
ritativní činnosti a snižuje úctu, která 
našemu vznešenému Řádu patří.
S těmito slovy zůstáváme otevřeni 
smíru v duchu křesťanské lásky.
S vírou, nadějí a láskou
Atavis et Armis.
Carlos Gereda de Bourbon
markýz z Almazanu
49. velmistr Řádu, citra et ultra 
maria, preceptor Boignaci

„Originál dokumentu najdete na řádovém webu“
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lazariánský reunion 

GRAND MASTER

13. 5.–14. 5. 2011 Oxford
21. 5.–22. 5. Lyon
 27. 5.–28. 5. 2011 Bratislava 
(velkobailivik, spolu s námi a Maďary)

TERMíNy NEjbližších 
řáDových iNvESTiTuR

„Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.“ 
(Efezským 2,17)

V žádném seznamu lékařských diagnóz byste nenšli nemoc, která se jmenuje 
„deficit Božího pokoje“, a přitom se jedná o nejzávažnější nemoc lidstva.
Nikdy by nevznikly malé či velké, místní či světové konflikty, kdyby jejich 
aktéři byli naplnění Božím pokojem. Nedocházelo by ani k manželským 
konfliktům a děti by mohly vyrůstat v harmonických rodinách. Histo-
rie by byla chudá na náboženské konflikty, o válkách ani nemluvě. Pokoj 
bylo to první, co dal Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání učedníkům. „Když  
o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“. (Lukáš 
24,36) 
Vím, že s takovým tématem nemám šanci udělat díru do světa, ale jedno vím:  
„Je to pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, který střeží a chrání naše srdce  
i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4, 7)
Boží pokoj je ta nejlepší ochrana, pomoc i lék – zatím stále tak málo ceněný.

Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ

Pokoj – NEjúčiNNější ANTiDEPRESivuM
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Doby, kdy historický výzkum byl doménou 
profesionálů, jsou ty tam. Díky internetu, 
světové hypersíti, si dnes každý může zkou-
mat dějiny po svém. Počítače přispěly i ke 
globalizaci a demokratizaci historického 
bádání. Nyní si lze vytvořit svou syntézu 
apriori. Pokud jsou ovšem známá a doka-
zatelná fakta účelově zamlžována či opomí-
jena, příkladem jsou publikované elaboráty 
o historii Českého velkopřevorství v exilu 
autorů ze skupiny kolem hraběte Dobřen-
ského,1 dá se jen konstatovat, že lež má 
krátké nohy a pravda bude kýmkoliv tak 
jako tak vyjevena.2 

jedinou legální a to až do roku 2004, kdy 
došlo ke sjednocení řádu v kanadském 
Torontu.
Za těch zhruba 40 let, co jsem členem sva-
tolazarského řádu, jsem byl mnoha dnes 
popisovaným událostem sám přítomen. 
Chci se o těchto zkušenostech nyní zmí-
nit. Mou povinností je nejen analyzovat  
a kritizovat stávající situaci řádu, ale také  
i hledat alternativu. V otázce legálnosti té 
či oné větve řádu na našem území bylo a je  
pro mne rozhodující prohlášení bývalého 
velmistra Františka vévody z Brissacu, které 
mi bylo potvrzeno dopisem z l. srpna 2010, 

kde je jasně jmenován markýz z Almazánu 
jako nynější právoplatný velmistr.

k  legitimitě našeho řádu
Zatímco minulost řádu sv. Lazara Jeru-
zalémského byla od dob křižáckých válek 
zmapována a legitimita nezpochybňována, 
mění se navždy tento poměr za doby fran-
couzské revoluce. Dekretem z 30. 7. 1791 
byly zrušeny všechny církevní řády včetně 
lazarského a maltézského. Definitivní roz-
hodnutí padlo zhruba za rok poté, kdy 
řádové majetky byly zabaveny, znárodněny 
a rozprodány. Svatolazarší rytíři se ocitli 
v emigraci až do doby restaurace monar-
chie 1814 a 1815. Po pádu krále Karla X. 
se ve Francii stala existence řádu6 proble-
matickou. Její představitelé, kteří již v té 
době postrádali tradiční patronát v osobě 
panovníka, se rozhodli obrátit na některého 
z vysokých církevních autorit křesťanského 
východu, kteří již od počátku řádu byli 
jeho duchovními protektory.Volba padla 
na řecko-katolického patriarchu Maxima 
III. Malzouna. Od té doby dodneška je Sva-
tolazarský řád pod jejich ochranou. Jeho 
legitimita je přes to zpochybňována, nej-
více v letech 1789 a 1930. Z tohoto důvodu 
napsal také bývalý velkokancléř pařížské 
obedience Guy Coutant de Saisseval knihu7, 
která jeho legitimitu podpírá.

jak se na řád pohlíželo v Evropě?
Řád byl dne 9. 5. 1940 uznán španělským 
státem jako sociální a charitativní organi-
zace, dekretem podepsaným ministrem 
vnitra Serranem Sunerem.
Po II. světové válce, kdy byl postupně 
obnovován „normální provoz“, se obje-
vují první ohlasy. Ve vatikánském deníku 
Ľ Osservatore Romano ze dne  22. 3. 1953 
a opakovaně dne 14. 12. 1970 se uvádí řád 
sv. Lazara jako politováníhodný fenomén 
pocházející ze soukromých iniciativ, „vlast-
noručně vyrobený“ 8, jehož cílem je nahra-
zení legitimní formy rytířství a který není 
schválen ani uznán Svatým stolcem. Nevy-
vratitelnou existencí řádu a jeho legitimitou 
se začal v sedmdesátých letech 20. století 
zabývat Peter Bander van Duren, profesor 
lisabonské univerzity, který se na poli fale-
ristiky a v tematice katolických rytířských 
řádů stal v Evropě uznávanou autoritou.  
O Svatolazarském řádu píše v desáté kapi-
tole knihy Orders of Knighthood and of 

SvATolAzARSký řáD v koNTExTu EvRoPSkých RyTířSkých oRGANizAcí

 1 Vanke, Ondřej – Županič, Jan: Čtyři čeští velkopřevoři. In: Moravská genealogická a heraldická společnost. Genealogické a heraldické informace 2007. Vanke, Ondřej – Županič, Jan: 
Sedmdesát let českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. In: Heraldická ročenka, vyd. Heraldická společnost v Praze, 2007.

 2 Vážnému a serióznímu badateli mohou být dodány z této doby kopie autentických dokumentů z archivu Moravsko-slezského bailiviku.
3 Protože v našich zemích dosud neexistoval, navzdory všem snahám proměnit např. tympanon kostela sv. Lazara na Novém městě z roku 1282 za důkaz jeho existence.
4 Přijímal jsem ho za člena ve Fuldě v roce 1973.
 5 Dobřenského jsem poprvé potkal v Boigny 14. 5. 1977 a tehdy ještě nebyl členem řádu, nýbrž podle kancléře Menčíka pouze pozorovatelem. Po dobu exilu k vedení ČVP nepatřil!
 6 Šlo o skupinu asi 60 rytířů.
 7 Guy Coutant de Saisseval: Les Chevaliers et Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem de 1789–1930. Paris 1984.
 8 Self-styled.

Investitura ve Fuldě 9. 9. 1973 – klečící rytíři Stránský, Pořízka, Karlovský, Polák, kancléř  
dr. Helmut Seul – stojící s mečem.

V Československu  roku 1937 byl řád sv. 
Lazara nikoliv obnoven,3 ale založen Kar-
lem knížetem ze Schwarzenberga. O jeho 
pohnutkách se zmiňuji v knize Josefa Dolej-
šího Duch smaragdového kříže. Díky svému 
zakladateli a družiny členů z vysoké české 
šlechty a příslušníků finančních kruhů se 
svatolazarští rytíři těšili za první Českoslo-
venské republiky obecné úctě a významu. 
Během druhé světové války se zapojili do 
národního odboje a někteří v něm položili 
své životy, což jejich prestiž ještě posílilo. 
Příslušníci řádu pokračovali ve své činnosti 
po válce a posléze i v zahraničním exilu až 
do roku 1989.
Po návratu do vlasti a první slavnostní 
investituře v Týnském chrámu v roce 1990 
se zdálo, že mají do budoucna správně 

nakročeno. Bohužel, nestalo se! Rytíř Josef 
Kočí, bývalý delegát Lazarské pomoci 
v Německu4, který se během let stal kanclé-
řem ČVP v Praze, pro neshody s částí člen-
stva opustil legální České velkopřevorství. 
Se skupinou svých přátel přešel k druhé 
větvi řádu. Velkopřevor hrabě Radslav 
Kinský posléze rezignoval na svou funkci  
a jeho nástupcem se stal Václav hrabě 
Dohalský. V roce 2002 byla založena prostě-
jovská komenda, která měla být v této době 
zmatků do ČVP začleněna. Bohužel hrabě 
Dohalský náhle a neočekávaně zemřel  
a s jeho manipulujícími nástupci, kteří jsou 
dnes představiteli vzdorořádu s „velmist-
rem“ hrabětem Dobřenským, se už jednat 
nedalo.5 Po pravdě je třeba říci, že jsem po 
dva roky považoval tuto řádovou větev za 
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Merit, The Pontifical, Religious and Secu-
larised Catholic-founded Orders, and their 
relationship to the Apostolic See, Colin 
Smythe, Gerrards Cross, 1995. Pod nadpi-

sem kapitoly je latinský text „Lazare, Veni 
Foras!“, výrok, který je pro dění v textu nej-
více vystihujícím.
V roce 1981 kontaktoval Bander van Duren 
apoštolského delegáta pro Anglii arcibis-
kupa Hygina E. Cardináleho s otázkou  
o legitimitě řádu sv. Lazara. Mons. Cardi-
nale rozhodl, že by v zájmu všech zúčastně-

 9 Výkonný sekretář státu.

ných bylo prohlásit Řád za neexistující. Dá 
se říci, že do roku 1987 se vztah Vatikánu 
k řádu nezměnil.
Když však byl Bander van Duren jako 

odborník znovu dotázán sekretáři 
několika evropských biskupských 
konferencí o historii, návaznosti a 
dnešní legitimitě řádu sv. Lazara 
a nebyl s vyjádřením Mons. Car-
dinaleho spokojen a také proto, 
že připravoval k vydání knihu 
„The Cross on the Sword“, vyda-
nou týmž nakladatelstvím v roce 
1987, obrátil se přímo na vatikán-
ský Státní sekretariát, nebylo-li by 
možno přezkoumat pozici řádu 
sv. Lazara nezávislými znalci. 
Sostituto9 arcibiskup Eduardo 
Martinez Somalo odpověděl, že 
Svatý stolec k nějakému přezkou-
mávání nevidí žádný důvod.

Situace se pro řád změnila až po velké akci 
zorganizované německým a rakouským vel-
kopřevorstvím, která byla vedena rytířem 
Klausem-Petrem Pokolmem, tehdejším 
prezidentem Lazarské pomoci v Německu. 
V rámci pomoci bylo do Polska posláno 
300 kamionů s materiálem v ceně zhruba 
20 milionů dolarů. Během zimy 1991–1992 

V pondělí 17. ledna jsme se na Břevnovském hřbitově v Praze rozloučili s naším spolubrat-
rem, akademickým sochařem Karlem Stádníkem, AChLJ. Requiem se konalo v klášterním 
kostele svaté Markéty. Eucharistické slavnosti ve zcela 
zaplněném chrámu předsedal převor břevnovského 
arciopatství P. mgr. Prokop Siostrzonek, OSB, za 
hojné koncelebrace kléru. Po mši svaté jsme ostatky 
našeho spolubratra doprovodili k rodinné hrobce.
Karel Stádník se narodil 24. srpna 1924 v Třemošné 
u Plzně. V roce 1949 absolvoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze u prof. Otakara Španiela. Těžiš-
těm jeho tvorby bylo sakrální umění. Byl vynikajícím 
restaurátorem gotických a barokních plastik. Vedle 
toho se věnoval vlastní tvorbě, často velmi nekon-
venční. Pracoval s klasickými i soudobými materiály. 
K jeho nejznámějším dílům patří netradiční křížová 
cesta v kostele Panny Marie Královny míru v Praze na 
Lhotce. Je autorem celé řady sochařsky pojednaných 
oltářních stolů, například u sv. Havla a u sv. Jakuba  
v Praze. Ze všech jeho sochařských prací vyzařuje 
jeho hluboká spiritualita.
Mistr Karel Stádník sloužil Bohu a lidem nejen svým 
uměním, ale angažoval se i na poli duchovním a teo-
logickém. V roce 1984 přijal tajně z rukou kardinála 
Meissnera v tehdejší NDR jáhenské svěcení a stal se 
tak prvním římskokatolickým stálým jáhnem v Če- 
chách. Svůj diakonát naplňoval nejen na poli liturgic-
kém, ale i službou nemocným a starým lidem.
V 90. letech se stal členem našeho řádu. Aktivně se zapo-
jil do občanského sdružení Hospic Štrasburg a podílel 
se na realizaci projektu hospice v Bohnicích, a to především po výtvarné a estetické strán- 
ce. Do hospicové kaple věnoval svou plastiku Lazarova vzkříšení. 
R.I.P.                                                                                               MUDr. Vladimír Němec, KCLJ

AkADEMický SochAř kAREl STáDNík  † 12. 1. 2011

vyčlenila Evropská unie 125 milionů dolarů 
na pomoc hladovějícím. Z této částky byla 
polovina přidělena Červenému kříži a polo-
vina řádu sv. Lazara. Obě organizace měly 
zajistit distribuci a již z tohoto úkolu EU lze 
vydedukovat řádovou vážnost a pověst. 
Polský vlastenec, papež Jan Pavel II., který 
po této akci srdečně přijal svatolazarskou 
delegaci, se podivil, že takové dobrodiní 
zůstalo dosud bez církevního uznání.  
V témže roce se představitelé polských kato-
líků v čele s kardinálem Macharskim znovu 
pokusili, aby Vatikán veřejně uznal a oce-
nil práci Svatolazarského řádu ve východní 
Evropě, ale pro odpor části papežské kurie 
k tomu nedošlo. Situace se stala kuriozní. 
Papež nebyl sto na ní nic změnit. 
Tehdy se svatolazarští rytíři obrátili také na 
Suverenní řád Maltézských rytířů, aby jimi 
byli uznáni jako spolubratři spřáteleného 
řádu. Rada z Via Condotti ale jakoukoliv 
formu uznání odmítla. Stejně se zachoval 
Řád rytířů Božího hrobu.Výjimkou byl v té 
době řád Německých rytířů v Rakousku. 
Lazariáni byli vedeni arcivévodou Leopol- 
dem Habsburským, dědičným velkovévo- 
dou toskánským, a nesmírně agilním a pra- 
covitým bailivem baronem Edmundem 
Hammerem. V Rakousku byl uznán dekre-
tem kardinála Königa z roku 1977, ve kte-
rém ho po rozhodnutí biskupské konference 
prohlašuje církevní organizací viz. Auszeich-
nungen und Ehrungen, Wiener Stadtwerke 
1983, a Chorvatskem ze  dne 6. 5. 1992. 
Co se týče řádu Německých rytířů a jejich 
dnešních představitelů v České republice, 
jejich dřívější spolubratrský postoj se změ-
nil. Lze to přičíst jeho současnému rozdě-
lení a naší snížené vážnosti, jejichž příčiny 
je nutné urychleně napravit. Když už se 
křesťané nemohou spolu domluvit, je třeba 
se aspoň pokusit o udržení sporného pro-
blému v přijatelných mezích.
Sám Papežský stolec uznává pouze Řád 
maltézských rytířů, Řád rytířů Božího 
hrobu, Řád německých rytířů a italský řád 
Konstantina sv. Jiří.

Jiří Pořízka, t.č. moravsko-slezský bailiv

Skupinová fotografie z investitury ve Fuldě v roce 1973.

PozváNkA 
NA kNěžSké SvěcENí
V sobotu 19. března 2011 v 10 hodin 
v chrámu svatého Václava v Litomě-
řicích přijme náš spolubratr chev. 
mgr. Miroslav Šantin, KCLJ, z rukou 
našeho řádového kaplana vladyky 
mgr. Jiřího Stránského, SChLJ, arci-
biskupa košicko-michaloveckého, 
kněžské svěcení.
(vn)
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Svátek našeho národního patrona jsme 
i letos 28. září oslavili poutní slavností  
v pravoslavném chrámu sv. Václava v Lito-
měřicích. Svatou liturgii celebroval náš 
řádový kaplan archimandrita ThDr. Marek 
M. Krupica, ThD, SChLJ. Při bohoslužbě 
otec Marek posvětil nové nástěnné ikony 
v presbytáři kostela. Po liturgii následoval 
slavnostní oběd v nedaleké restauraci.
Tím ale oslavy zdaleka neskončily. Vyvr-
cholily poutí do Staré Boleslavi v sobotu  
9. října. Na tento den připadá svátek sv. 
Václava v juliánském kalendáři. Svatá litur-
gie se slavila v románské kryptě sv. Kosmy 
a Damiána pod kostelem sv. Václava, tedy 
přímo na místě, kde byl kníže zavražděn  
a kde je uložena část jeho ostatků. Hlav-
ním celebrantem byl náš řádový kaplan, 
Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka mgr. Jiří 
Stránský, SChLJ, arcibiskup košicko-micha-
lovecký. Koncelebroval otec Marek a další 
duchovenstvo. V přímluvných modlitbách 
arcibiskup připomněl i náš řád a jeho živé  
i zemřelé členy. Liturgie měla i další dimenzi. 
Náš dlouholetý člen, chev. mgr. Miroslav 
Šantin, KCLJ, při ní přijal z rukou vladyky 
Jiřího diákonské svěcení. Otci diákonovi 
Mirkovi blahopřejeme a vyprošujeme mu 
dary Ducha svatého pro jeho službu.
MUDr. Vladimír Němec, KCLJ

oSlAvy SváTku 
SvATého václAvA

Na pozvání P. Jana Kunerta, faráře v Hor-
ním Jelení, postulanta Vojenského špitál-
ního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, 
se této velké slavnosti zúčastnili i členové 
komendy svaté Zdislavy.
Tato slavnost ve farnosti Horní Jelení pod-
trhla úspěšné ukončení 5leté generální 
opravy kostela, fary a okolního terénu a 
požehnání dokončeného díla. Slavnosti se 
zúčastnil a mši svatou spolu s otcem Janem 
Kunertem celebroval otec biskup mons. 
Josef Kajnek. Celkové náklady na generální 
opravu kostela byly 2 600 000 Kč. Pán Bůh 
zaplať všem štědrým dárcům.

Kostel byl postaven v letech 1600–1602 
nákladem rytíře Heřmana Varlicha z Bub- 
na a na Skášově. Heřman z Bubna se pro-
slavil jako statečný válečník. Ze svých cest 
po východě si přivezl na Jelení lva, který po 
Heřmanově smrti r. 1602 najedl a pošel třetí 
den. Jeho kůži dali Heřmanovi do hrobu. 
Náhrobek Heřmanův – vzácná italská práce 
z mramoru – byl kdysi před hlavním oltá-
řem. Při přenášení náhrobku do lodi byly 
nalezeny pod lebkou zbytky lví hřívy.
Členové komendy svaté Zdislavy touto ces-
tou děkují P. Janu Kunertovi za odvedenou 
práci a přejí mu hodně sil k uskutečnění 
dalšího velkého úkolu, kterým je oprava 
kostela v Radhošti.
Velitel komendy svaté Zdislavy 
Dr. Augustin Karel Andrle von Sylor, KLJ-J

biSkuPSká NávšTěvA SPojENá S žEhNáNíM Sochy Sv. FloRiáNA A Sochy 
ANDělA STRážNého PřED koSTElEM NEjSvěTější TRojicE v hoRNíM jElENí

NEDělE 7. liSToPADu 2010 SETkáNí člENŮ koMENDy SvATé zDiSlAvy
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30. listopadu, na svátek sv. Ondřeje, se 
členové Pražské komendy a Komendy sv. 
Anežky setkali k adventní katechesi v jezu-
itské rezidenci u sv. Ignáce. Po katechesi 
následovala mše svatá. Posloužil nám otec 
mgr. Petr Havlíček, SJ, jemuž patří náš dík.
V.N.

Nově zrekonstruovaný řádový kostel sv. 
Michaela ve Stráži nad Ohří přivítal dne 
17.12.2010 členy Karlovarské komendy 
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského na jejich každoročním 
společném setkání.
 Velitel komendy chev. Ivan Medek, KLJ ve 
svém úvodním slově přivítal, kromě jiných, 
vzácného hosta, kancléře německého vel-
kobailiviku a velitele hesenské komendy 
J. E. chev. Ernesta Josefa Fintu von Hara-
lyi, KCLJ, který se svou chotí poctil svou 
návštěvou naše setkání. Poté P. Marek 
Hric z římskokatolické farnosti v Ostrově 
ve svém liturgickém zamyšlení připomněl 
význam a odkaz Lazarova vzkříšení naším 
pánem, Ježíšem Kristem a vyzdvihl význam 
působení našeho řádu v minulosti a jeho 
roli v současném světě.
 Následoval okamžik nejslavnostnější – 
odhalení a posvěcení plastiky Piety, kterou 
řádovému kostelu věnoval chev. Ing. David 
Miřejovský, KLJ. Tohoto aktu se společně 
s donátorem ujal P. Vojtěch Pelowski, 
AChLJ. 

 Členové Karlovarské komendy poté spo-
lečnými silami umístili tuto překrásnou 
plastiku, jejíž hodnota je 118 000 Kč.,  
do prostoru hlavního oltáře kostela sv. 
Michaela. 

Setkání bylo završeno slavnostní večeří 
spojenou s neformálním přátelským 
posezením členů komendy, jejich přátel  
a hostů. 
Mgr. Jiří Fresser, OLJ.

lAzARiáNSký DEN kARlovARSké koMENDy

blAhoPřáNí
Náš spolubratr chev. Filip Dostál, 
KLJ, úspěšně završil rigorosní řízení 
na Filosofické fakultě UK a bude pro-
mován na doktora filosofie – PhDr.
(vn)

ADvENTNí kATEchEzE



Dne 27. 11. 2010 se v klášterním kostele 
Obětování Panny Marie v Českých Budě-
jovicích uskutečnila slavnostní řádová 
investitura Českého velkobailiviku u příle-
žitosti ustanovení nové Jihočeské komendy 
řádu a přijetí nových postulantů za členy 
řádu. 
Obřad byl zahájen v 10 hodin slavnou mší 
svatou, již celebroval sídelní biskup česko-
budějovické diecéze Jeho Excelence Mons. 
Jiří Paďour, OFMCap. Samotná investitura 
začala v 11 hodin bohoslužbou Slova na 
počátku ceremonie a provedl ji sám velko-
bailiv Jeho Excelence chev. prof. Dr. Aleš 
Bluma, D.s.M., KCLJ. Řádové investitury 
se dále zúčastnili všichni velitelé komend, 
většina členů vedení české jurisdikce řádu, 
nemalé bylo i zastoupení zahraničních 
členů řádu. Celkem bylo přítomno asi 60 
členů Řádu svatého Lazara, delegace z Řádu 
svatého Václava a mnoho dalších příznivců 
řádu.  
Jedním z hlavních bodů investitury bylo 
ustanovení Jihočeské komendy řádu a svě-
cení praporu komendy. Komenda byla 
založena na základě schválení, které vydal 
velmistr řádu Jeho Excelence Don Carlos 
Gereda y de Borbon, markýz de Almazan, 
 a díky přímluvě, kterou zaslal duchovní 
protektor řádu Jeho Blaženost Gregorius 
III. Laham, řeckokatolický melchitský pat-
riarcha Antiochie a celého Orientu, Ale-
xandrie a Jeruzaléma. Jihočeskou komendu 
ustanovil z pověření velmistra osobně 
velkobailiv Jeho Excelence chev. prof. Dr. 
Aleš Bluma, D.s.M. , KCLJ. Prapor posvětil 
osobně otec biskup Jeho Excelence Mons. 
Jiří Paďour, OFMCap. Ten také požehnal 
nové komendě a ustanovil pro její činnost 
kostel svatého Václava v Českých Budějo-
vicích. 
Do řádu byli přijati členové Jihočeské 
komendy cfr. Milan Bártík z Winterbergu, 
MLJ, jako sekretář komendy, cfr. Miro-
slav Kůzl, MLJ, jako špitálník komendy, 
cfr. Karel Moravec, MLJ, jako pokladník 
komendy, csr. Vlasta Moravcová, MLJ, jako 
almužník komendy. Z řad duchovenstva to 
pak byli P. Mgr. Ruslan Zassiedko, AChLJ, 
jako kaplan komendy a P. MVDr. Mgr. Jan 
Janoušek, AChLJ, jako duchovní komendy. 
Velitelem Jihočeské komendy byl ustano-
ven cfr. MVDr. Pavel Čermák, OLJ, který 
byl při této příležitosti povýšen do hodnosti 
důstojníka řádu a skládal rovněž mimo 
řádového slibu i přísahu velitele komendy. 
Po složení přísahy mu osobně požehnal 
biskup českobudějovické diecéze. 
Mimo členy Jihočeské komendy byli za 
členy řádu přijati i další postulanti jiných 
komend. 
Byli mezi nimi csr. Mária Stehlíková, MLJ, 
csr. Helena Veselá, MLJ, cfr. Richard Hošek, 
MLJ, cfr. David Kracík, MLJ, cfr. Petr Kun-

sch, MLJ a cfr. Martin Košťálek, MLJ. Z řad 
duchovních to dále byli P. mgr. Miroslav 
Martiš C.M., AChLJ a P. mgr. Wojciech 
Pelowski, AChLJ. 
Do hodnosti důstojníka byl ještě povýšen 
cfr. Jiří Adolf Vambera, OLJ, a do hodnosti 
komandéra cfr. Jaroslav Terč, CLJ. Řádové 
modlitby poté pronesli duchovní Jihočeské 
komendy řádu. 
Na závěr přečetl chev. PhDr. et mgr. Filip 
Dostál, KLJ, poselství, které poslal čle-
nům Jihočeské komendy i všem ostatním 
členům řádu duchovní protektor Jeho 
Blaženost Gregorius III. Laham u příleži-
tosti založení komendy. Znovu jsme měli 
možnost uvědomit si, jak zodpovědně a s 
jakou důkladností se Jeho Blaženost věnuje 
záležitostem řádu, jako skutečný duchovní 
ochránce našich tradic. 
Slavnostní atmosféru slavné mše svaté a ce- 

lé investitury podtrhl hudební doprovod 
orchestru a sólistů českobudějovického 
kůru Literátského bratrstva Servi Musicae 
Sacrae, kteří provázeli celý program přede-
vším barokní duchovní hudbou a zakončili 
jej skvělou interpretací řádové hymny. 
Celá investitura byla zakončena podě-
kováním velkobailiva členům Jihočeské 
komendy za přípravu celého programu  
a požehnáním otce biskupa všem přítom-
ným. Poté průvod v čele s řádovými prapo- 
ry vyšel z chrámových prostor klášterního 
kostela, který je zároveň nejstarší stavbou 
v Českých Budějovicích. Duchovno, které 
zde čiší ze zdí, jež pamatují časy, kdy náš 
řád ještě držel pozice ve Svaté zemi, atmo-
sféru celého obřadu jen zdůraznil a dodal jí 
ještě více na důstojnosti. 

Cfr. Milan Bártík z Winterbergu, MLJ 

čESkobuDějovická iNvESTiTuRA uSTANovilA jihočESkou koMENDu
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PouŤ 29. 1. 2011 
v DEN SváTku SvATé 
zDiSlAvy z lEMbERkA 
Do jAbloNNého 
v PoDjEšTěDí
Pouť členů komendy a dalších členů 
řádu pořádala komenda svaté Zdislavy.
Po domluvě s P. Railichem z Domini-
kánského kláštera v Jablonném v Pod-
ještědí jsme se dostavili na desátou 
hodinu, kdy byla celebrována v kapli 
kláštera mše svatá i za účasti P. Jana 
Kunerta. Po mši jsme se přesunuli do 
hlavní lodě baziliky svatého Vavřince 
k oltáři Svaté Zdislavy, kde byl posvě-
cen prapor komendy. Následovala pro-
hlídka kostela s výkladem. Kostel má 
vznosnou kupoli a dvě věže, jedná se 
o jeden z umělecky nejvýznamnějších 
kostelů v Čechách. Tato barokní stavba 
vyrostla na rozhraní 17. a 18. století. 
Tvůrcem návrhu je vídeňský architekt 
J. Lukáš Hildebrandt, Ital, původem 
z Janova (1666–1745), mecenášem 
pak František Antonín hrabě Berka 
z Dubé, majitel jablonského panství 
a evropský diplomat (1647–1706). 
Původní kostel s přilehlým klášterem 
Kazatelského řádu založila ve 13. sto-
letí pani Zdislava se svým manželem 
Havlem Markvarticem z Lemberka. Ve 
své sociální péči mnoho vykonala pro 
trpící lid. Kronika Dalimilova (1300–
1314) jí nazývá Paní svatého života. 
Zesnula v mladém věku r. 1252 ve 30 
letech. Jako zakladatelka je pochována 
ve zdejším kostele. 
Po prohlídce kostela jsme se pře-
sunuli do krypty, kde je pochována 
pani Zdislava. Zde otec Jan Kunert 
inicioval společnou modlitbu litanií 
ke svaté Zdislavě. Další části jablon-
ských katakomb sloužily za pohřebiště 
členů dominikánského řádu a okolní 
šlechty. V nedalekém okolí se nachází 
hrad Lemberk a pod ním Zdislavina 
studánka.
Z řádu OLJ se pouti zúčastnil i vel-
kobaili prof. Aleš Bluma, herold ing. 
Jaromír Olšovský, velitel komendy sv. 
Zdislavy Dr. Augustin Karel Andrle 
von Sylor, Ing. Martin Kadrman, 
MUDr. Jiří Vambera, František Ada-
mík, David Kracík, PhDr. Richard 
Hošek, ThDr. Jan Kunert a za řád 
svatého Václava velmistr Milan Rýdlo  
a Karel Bernard.
Společný oběd a beseda o plánu čin-
nosti komendy na rok 2011 byly teč-
kou za úspěšným dnem, který splnil 
očekávání všech účastníků.
Dr. Augustin Karel Andrle von Sylor, 
KLJ-J

Řádový den prožili všichni bratři komendy svaté Zdislavy z Lemberka v areálu zámku, školy 
a kostela v Zámrsku u Vysokého Mýta.
Řádový den organizovala komenda společně se ZŠ a OÚ v Zámrsku. Vše začalo v 17.00 
hodin na ZŠ, kde nám školní děti předvedly svůj Vánoční program a nabídly vlastnoručně 
vyrobené Vánoční ozdoby. Pak následoval program v kostele svatého Martina. Zde po mši 
svaté s připomenutím svatého Lazara vystoupil dětský pěvecký sbor ZŠ Zámrsk, vedený 
pani ředitelkou mgr. Jarmilou Jandovou, a zpěvák Státní opery Praha mgr. Richard Haan. 
Zazpívali pásmo Vánočních koled s doprovodem varhan a komorního orchestru. Dále 
následovalo předání ,,Cen hejtmana rodového kraje Chrudim“ za rok 2010 osobám, které se 
podílely na rozvoji regionu (mgr. Ondřej Výborný DD Holice, mgr. Josef Vondráček-peda-
gog, mgr. Richard Haan-zpěvák, Tomáš Kabrhel-mistr světa juniorů v triatlonu).
Po absolvování programu se konala v přilehlém zámeckém pavilonu večeře a beseda všech 
zúčastněných. 
Něco z historie zámku a kostela v Zámrsku.
První písemná zpráva pochází z roku 1349, kdy se zdejší fara objevila na seznamu praž-
ského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. První zmínka o šlechtické tvrzi či zámku se datuje 
rokem 1405 a připomíná se jistý Petr ze Zámrsku. Majitelé se postupně střídali od Vaňka 
ze Zámrsku 1471, Jana Lukavského z Lukavic 1541. V roce 1613 drželi zámek a panství 
Kapouni z Vojtkova. Albrecht z Waldštejna byl majitelem v roce 1623. Dále panství držel od 
roku 1648 rod Libštejnských z Kolovrat. Od roku 1748 byli majiteli hrabata z Bubna. V roce 
1780 bylo panství prodáno rytíři Jiřímu Jenikovi Zásadskému z Gansendorfu. Po roce 1945 
zde byla věznice a od roku 1959 státní archív.
Kostel svatého Martina souvisí s léty 1150-1250, kdy se martinské kostely zakládaly. První 
zmínka je ale až z roku 1349. V kostele je náhrobek Jana Lukavského ze 16. století. Roku 
1805 byl povýšen na farní. Hlavní oltář svatého Martina pochází z roku 1781. 
Státní archív v Zámrsku byl založen v roce 1959. V roce 2000 měl archív 25 km archiválií, 
3 km archivních fondů a 2,5 km archivních pomůcek. Nejstarší archiválií je pergamenový 
notářský instrument z 13. století z Furlánska.
Školu navštěvovalo v roce 2010 47 žáků ZŠ a 20 dětí MŠ.

Velitel komendy: Dr. Augustin Karel Andrle von Sylor, KLJ-J 

řáDový DEN koMENDy SvATé zDiSlAvy 16. 12. 2010



iNvESTiTuRA 
v buDAPEšTi
Ve dnech 1.–3. října 2010 se uskutečnila 
investitura v Budapešti. Za Český velkobai-
livik se jí zúčastnili chev. prof. Dr. Bluma  
s chotí, chev. Medek s chotí, chev. Ing. Miře-
jovský s chotí, cfr. Bureš, cfr. Dr. Hynek  
s manželkou, cfr. Fresser a dáma Aste-
rová. Účastníci investitury byli ubytováni 
v hotelu Gellert. Bohoslužba s investiturou 
se konala v řeckokatolickém kostele. Večer 
následovala gala večeře v hotelu. V neděli 
dopoledne se uskutečnila prohlídka řádové 
konírny v Budapešti. Maďarským spolu-
bratřím patří dík za dokonalou přípravu  
a organizaci.
Naděžda Asterová, DCLJ, GCMLJ
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SvATolAzARSký DEN v PRAzE
17. prosince 2010 Komenda svaté Anežky společně s Pražskou komendou oslavily svátek našeho řádového patrona. Jako se již stalo tradicí, 
sešli jsme se v klášteře augustiniánů na Malé Straně. Mši svatou v kapli svaté Barbory celebroval otec Juan Provecho, OSA. Kázáním poslou-
žil náš řádový kaplan mgr. Michal Šourek, ChLJ. Po bohoslužbě následovalo přátelské setkání v klášterním refektáři.                               V.N.

Členové Prostějovské komendy při rozdávání chodítek pro handicapované.

Blahopřejeme našemu spolubratrovi 
chev. Petru Jílkovi, KCLJ, k úspěš-
nému absolvování Institutu františ-
kánských studií.
(vn)


