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Nedejme si vytunelovat Vánoce!

Investitura na Strahově

„Přišel do svého vlastního, ale jeho vlast-
ní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho při-
jali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako 
se rodí lidé, jako děti pozemských otců,  
nýbrž se narodili z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy.“ (Jan 1,11-14)  
Rok co rok jsme svědky toho, jak se z Vánoc 
vytrácí jejich duchovní podstata. Svátky, kte-
ré mají přinášet pokoj a vnitřní usebrání, při-
náší spíše shon a nervozitu. V tomto období 
stoupá nejenom počet dopravních nehod a ji-
ných incidentů, ale také počet sebevražd. 
Možná si řeknete, že nás křesťanů se to ne-
týká. Některých křesťanů možná ne, ale těch 
je zoufale málo. Nejsem si jistý, jestli mezi ně 
vždycky patříme.
Před časem jsem si všimnul sloganu: „Aby 
vaše Vánoce byly značkové, musíte…“ – sa-
mozřejmě nakupovat pouze značkové zboží.
Napadá mě souvislost s kontrolou vietnam-
ských tržnic, kterou za asistence policie 
tam dost často provádí celníci a inspektoři 

obchodní inspekce. Pokaždé zabaví za ně-
kolik milionů padělků, které se tito pod-
nikavci snaží prodat pod hlavičkou značek 
věhlasných �rem. Jejich podvodnická vy-
nalézavost je opravdu zarážející. Vědí, že 
podvádí, vědí, že jim hrozí trest, přesto 
vytrvale podvádí dál.
Jistě si nemusíme zdůrazňovat, že Vánoce se 
obejdou bez značkových věcí, byť by jejich 
kvalita byla jakkoliv vysoká, ale neobejdou se 
bez Ježíše. 
Chceme-li prožít Vánoce plné radosti a po-
koje – té nebeské radosti a Božího pokoje, 
dobře se dívejme, co všechno přinášíme do 
našich domovů, co všechno chceme mít na 
štědrovečerním stole, aby nebeští inspektoři, 
kdyby se náhodou objevili, nemuseli vyházet 
do kontejnerů marnosti všelija-
ké pohanské tretky, byť je máme 
ozdobené značkou křesťanství.
Ještě horší jsou věci, které přímo 
hyzdí Vánoce. Jsou to naše ne-
vyznané hříchy a neodpuštěné 
křivdy.
Štědrý večer prověří náš vztah 
k Bohu, ale také naše vztahy 
k našim nejbližším. Nečekejme, 
že nános této špíny vyčistí ten 
druhý. Začněme sami a možná 
se ten druhý přidá.
Nejpopulárnější vánoční ko-
ledou je bezesporu Tichá noc. 
Vede nás do Betléma, abychom 
si tam u jesliček uvědomili, co 
se to vlastně stalo, že se Bůh tak 
hluboko snížil, že na sebe vzal 
lidské tělo a dokonce se narodil 
ještě pod lidskou úroveň – na-
rodil se v chlévě, mezi zvířátky. 
To proto, aby za ním mohli přijít 
i ti nejchudší i ti nejníže posta-
vení – samozřejmě, že to platí  

i v rovině duchovní. I ten největší hříšník 
může se svojí špínou do chléva, kde jej čeká 
odpuštění a cesta do chrámu Božího.
Tichá noc nás však vybízí také k tomu, 
abychom se sami utišili, abychom mohli 
uslyšet tichý Boží hlas, který je určený 
pouze nám.  
Nenechme se vtáhnout do oslavy pohan-
ských Vánoc, které jsou vytunelované o to 
nejdůležitější, o samotného Pána Ježíše. 
Přeji vám, abyste v tichu svého srdce  
uslyšeli andělské zpěvy. Přeji vám, abyste 
uslyšeli především tichý Ježíšův hlas, ten 
ať vás potěší a povzbudí a také vede k těm, 
kteří ještě Jeho hlas v tom dnešním chaosu 
nezaslechli.  

JK

Dne 9. listopadu 2013 se po mnoha letech 
opět konala řádová investitura v Praze. 
Měli jsme tu čest uvítat mezi námi du-
chovního protektora našeho Řádu, Jeho 
Blaženost patriarchu Řehoře III., a Jeho C. 
K. Výsost arcivévodu Andrease Salvatora 
von Habsburg-Lothringen, jako pověřené-
ho osobního zástupce velmistra Řádu. 
Slavnost se uskutečnila v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Strahově. Na tomto 

místě se sluší poděkovat Královské kanonii 
premonstrátů a především J. M. opatovi 
Michaelu Pojezdnému za laskavé poskyt-
nutí chrámu. 
Jako základna nám posloužil Lindner 
Hotel Prague Castle v těsném sousedství 
kláštera. Zde již v dopoledních hodinách 
proběhla tisková konference s J. B. patri-
archou Řehořem. Ve 14.30 pak od hotelu 
vyšel dlouhý průvod účastníků investi-

Novým hlavním kaplanem Českého velko-
bailiviku je Jeho Eminence PhDr. Miloslav 
kardinál Vlk, emeritní pražský arcibiskup. 
Do funkce ho slavnostně uvedl duchovní pro-
tektor Řádu a udělil mu církevní velkokříž.
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Po dvou letech se opět setkali členové Čes-
kého velkobailiviku k řádové investituře. 
Místem konání byla tentokrát Plzeň. Spole-

čenská část se odehrávala v milém prostředí hotelu 
Continental přímo v centru města.
Setkání vyvrcholilo v sobotu 14. října dopo ledne 
ekumenickou bohoslužbou v nedalekém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Při ní bylo přijato do 
Řádu 11 nových členů (7 mužů a 4 ženy). Spo-

lubratři Marek Vařeka a Martin Kadrman byli paso-
váni na rytíře. Další naši členové byli povýšeni. Jiní 
přijali řádová vyznamenání za mimořádné aktivity.
Delegátem Velké magistrální rady byl člen Du-
chovní rady Řádu, košicko-michalovecký arci-
biskup Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Mgr. 
Jiří Stránský, EGCLJ. Přivítali jsme i řadu milých 
hostí, z nichž sluší jmenovat plzeňského biskupa 
CČSH Mgr. Filipa Michaela Štojdla a apoštolské-

ho delegáta pro řeckokatolíky v Bělorusku archi-
mandritu Segiusze Gajeka. 
Děkujeme našim spolubratřím z Plzeňské komendy 
za skvělou přípravu, dokonalou organizaci a milou 
atmosféru celé slavnosti. A samozřejmě všem ostat-
ním, kdo se spolupodíleli na organizaci této nároč-
né akce. A především patří naše poděkování Bohu, 
že nám dopřává ve společenství našeho Řádu pro-
žívat takové nevšední zážitky. Vladimír Němec

Investitura Plzeň  13. – 15. října 2017
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Od pátku 13. října do neděle 15. října pro-
běhla v Plzni investitura Velkobailiviku 
České republiky Vojenského a špitálního 

řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Program 
investitury zahrnoval páteční vigilii, sobotní prů-
vod do kostela Nanebevzetí Panny Marie na místo 
konání ekumenické bohoslužby a vlastní řádové 
investitury, následně slavnostní galaoběd v hote-
lu Continental a koncertní vystoupení členů En-
semble Mathesius. Odpolední program zahrnoval 
i prezentaci Hospice sv. Lazara v Plzni a prezen-

taci činnosti plzeňské komendy. Na neděli byla 
naplánována návštěva Muzea církevního umění 
plzeňské diecéze.
Součástí investitury bylo rovněž přijetí jedenácti 
postulantů za nové členy řádu, z toho pět nových 
členů bylo z pražské komendy svaté Anežky. Jako 
nový člen řádu mohu říci, že plzeňská investitu-
ra pro nás byla velikým, nádherným a hlubokým 
zážitkem. Lidským, duchovním i společenským. 
Již při páteční vigilii jsme si uvědomili velikost 
okamžiku. Měli jsme možnost se v duchu zastavit 

a zamyslet se nad dosavadním prožíváním svého 
života. Vystoupení reverenda Kratky při úvodní 
páteční vigilii bylo důstojným zahájením sobotní 
investitury, investitura samotná potom slavnost-
ním završením přípravného období všech postu-
lantů. Sobotní večerní setkání umožnilo neformál-
ní diskuse s členy řádu a přineslo nové nápady pro 
zintenzivnění řádového života. Letošní plzeňskou 
investituru lze určitě považovat za velmi vydaře-
nou. Upřímné díky všem, kdo se podíleli na její 
přípravě a organizaci. Petr Měřička 

Rád bych se s Vámi podělil o pár detailů ze setkání 
křesťanských charitativních organizací na Arcibis-
kupství pražském. Setkání, na které byl náš Řád ofici-
álně pozván, se konalo v úterý 17. 10. 2017. Účelem 
setkání, které vedl a moderoval prezident arcidiecézní 
charity Praha P. Stanislaw Góra, bylo stručné předsta-
vení jednotlivých zúčastněných organizací a sdělení 
jejich pracovní náplně a poslání. Reprezentantem na-
šeho Řádu jsem byl já, chev. JUDr. František Vácha 
a chev. Petr Jílek, který hosty informoval o činnosti 
Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara. 

Schůzky se kromě našeho Řádu zúčastnily tyto 
organizace: 
1) Likvidace lepry (zastoupena panem L. Hajasem, 
web: http://www.likvidacelepry.cz/) 
2) Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruza-
lémského – Bohemia (zastoupena špitálníkem chev. 
Zahálkou a chev. Kučerou, web: www.oslj.cz) 
3) Křesťanské sdružení zrakově postižených a je-
jich příznivců (zastoupeno Vladimírem Šimíkem, 
web: http://nevidomi-krestane.webnode.cz/) 

4) Řádové sestry Misionářky lásky Matky Terezy
5) Cesta domů, z. ú. (zastoupena Martinou Špinko-
vou, web: https://www.cestadomu.cz/) 
6) Prak-prevence, poradenství, z. s. (web: http://
www.prak-prevence.cz/) 
7) Řád maltézských rytířů (zastoupen Ursulou 
Czerninovou, web: http://www.maltezskyrad.cz/) 
8) Komunita Sant’Egidio (https://www.santegidio.cz/) 
9) SIRIRI (Fabrice Martin, web: https://siriri.org/) 
10) Projekt Šance (László Sümegh, web: http://
www.sance.info/index.php) 
Na tuto první zahajovací schůzku bude počátkem 
roku 2018 navazovat další, již pracovní setkání 

oslovených charitativních organizací. Osobně jsem 
vnímal setkání jako velmi přátelské a přínosné pro 
navázání případné spolupráce s charitativními or-
ganizacemi s možností zapojit náš Řád do připra-
vovaných či realizovaných charitativních projektů. 
Dne 18. listopadu 2017 jsme všichni zváni na mši 
svatou do Katedrály sv. Víta. Mše se koná od 18.00 
hod. Po mši svaté bude pro zvané (tím myšleno pro 
členy našeho Řádu) pokračovat program na Arci-
biskupství, v Sále kardinála Berana. 
Dále jsme všichni zváni dne 16. června 2018 od 
11.00 hod do Svaté Hory, kde proběhne arcidiecézní 
pouť nemocných a potřebných.  Ondřej Farka

Setkání křesťanských charitativních organizací 
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Institucionální příslušnost 
k římskokatolické církvi

Pouze dva rytířské řády jsou duchovními korpora-
cemi, které Vatikán považuje za institucionalizo-
vanou součást římskokatolické církve: Řád rytířů 
svatého Jana v Jeruzalémě na Rhodu a Maltě (mal-
tézští rytíři) a Rytířský řád Svatého hrobu v Jeru-
zalémě. Bratři německého řádu domu Panny Marie 
(němečtí rytíři), Rytířský řád křižovníků s červe-
nou hvězdou a další katolické řády s rytířskou mi-
nulostí mají dnes statut řádu řeholních kanovníků 
a nelze je již za rytířské řády považovat. 
Postavení řádu sv. Lazara je v tomto ohledu proble-
matické. Kanonický status měl náš řád nesporně až 
do doby, kdy se jeho historická stopa poněkud ztrá-
cí, tj. v polovině 19. stol. K roku 1910 je nesporně 
doložena jeho definitivní laicizace a reorganizaci 
(tedy nikoliv znovuzaložení) pod autoritou mel-
chitského řeckokatolického patriarchy, hlavy jedné 
z několika autonomních východních katolických 
církví. V rámci své územní jurisdikce jsou patriar-
chové autonomních katolických církví jistě opráv-
něni úkon reorganizace a laicizace katolického řádu 
provést, problematický je dosah jejich pravomoci 
do římskokatolické církve. Náš řád tedy roku 1910 
přestal být řádem papežského práva a stal se řádem 
patriaršího práva, neboť všichni melchitští řecko-
katoličtí patriarchové se ve 20. a 21. století hlásili 
k protektorátu nad řádem sv. Lazara, a tím jej ve své 
autonomní církvi nesporně uznávali. 
Vatikán nebral východní kanonickou reorganizaci 
v úvahu a roku 1956 uvedl náš řád v polooficiálním 
deníku L‘Osservatore Romano ve výčtu zaniklých 
rytířských řádů. Ekumenický charakter, který náš 
řád přijal v šedesátých letech 20. stol., vylučuje 
jeho znovuetablování v rámci struktur římskoka-
tolické církve. O uznání našeho řádu v melchitské 
řeckokatolické církvi (a vzhledem k faktu jejího 
sjednocení s římským papežem i v celé katolické 
církvi) však nemůže být pochyb.
Self-syled-orders simulují příslušnost ke katolické 
církvi napodobováním některého z katolických ry-
tířských řádů. Nejtypičtějším a zároveň nejvíce poli-
továníhodným příkladem jsou několikeří samozvaní 
templáři, navzdory všeobecně známému faktu jejich 
zrušení roku 1312, které nikdy nebylo revokováno. 
Řada samozvaných templářů vytváří vazby na různé 
frakce svobodného zednářství, které samo sebe po-
važuje za pokračovatele domnělých hermetických 
tradic rytířů templu. Existence několika oddělených 
protestantských větví johanitů s velmi podobným 
názvy, řádovým oblekem a dekoracemi usnadňu-
je předstírání řádu maltézských rytířů. Existuje ně-
kolik uskupení, která jsou registrována pod mírně 
pozměněným dlouhým oficiálním názvem řádu mal-
tézských rytířů, což mnohé osoby uvádí v omyl. 
Neméně napodobovatelů má i náš řád. Vodou na 
mlýn pro naše napodobovatele bylo rozdělení na-
šeho řádu do obediencí. To se sice v roce 2008 
podařilo překonat, existuje však stále několik od-
štěpených skupin, které se potácejí na hranici legi-
timní (?) obedience a samozvaného řádu a zřetelně 
vykazují některé znaky self-styled-orders, jak ještě 

ukážeme níže. K vytváření těchto lazariánských 
skupin se uchylují často osoby, které kdysi byly 
našimi členy a naše řady opustily. Přiznejme si ote-
vřeně, že jednotu našeho řádu ohrožuje především 
lidská slabost některých členů, neschopnost se 
dohodnout, upřednostňování osobních zájmů nad 
řádovým posláním a nezřízená touha po pofidér-
ní moci okrášlené honosně znějícími tituly. Tímto 
štěpením ztrácí všichni, upadá prestiž zeleného 
kříže, ať už jej nosí kdokoli.

Historická kontinuita a legitimita založení

Historická kontinuita katolických duchovních řádů 
nemůže být předmětem sporu, stejně jako neexisten-
ce této kontinuity u self-styled-orders. Samozvané 
řády, které poctivě nové založení přiznávají, se často 
odvolávají na fakt, že před mnoha staletími soukro-
mé osoby vysokého společenského postavení mohly 
a i zakládaly nezávislé rytířské řády, dokonce někte-
ré z nich byly časem považovány za velmi prestižní 
a získaly formální církevní, nebo panovnické uznání. 
Tento způsob zakládání řádů je již několik staletí pře-
konaný a za rytířské řády lze považovat pouze takové, 
které mají starobylý a historicky nepřerušený původ. 
Právní poměry a zvyky středověku nelze přenášet 
do nové doby, a proto je dnes vznik nového rytíř-
ského řádu téměř vyloučen, teoreticky je možné 
ustanovení Svatým stolcem (krajně nepravděpo-
dobné), nebo panující hlavou suverénního mo-
narchistického státu (k čemuž rovněž nedochází). 
Dnes také nelze přenášet do světské sféry právo 
diecézních biskupů zakládat řeholní společenství 
diecézního práva a využívat jej pro legitimizaci 
nově zakládaných rytířských řádů. 
Pro náš řád, který na historické kontinuitě z vý-
znamné části zakládá svou legitimitu, je velmi dů-
ležitá otázka našeho znovuobnovení v roce 1910, 
které je zastánci historické diskontinuity našeho 
řádu označované jako nové založení. 
Díky požáru archivu melchitských řeckokatolic-
kých patriarchů nelze doložit tradované tvrzení 
o jejich protektorátu nad řádem, který údajně po-
skytli již roku 1841 zbývajícím rytířům „starého“ 
řádu, nesporným nositelům historické kontinuity. 
(Přestože ojedinělé, málo průkazné zmínky o řádo-
vé činnosti najdeme i ve francouzských pramenech 
z poloviny 19. stol.) V této souvislosti je třeba ov-
šem připomenout historicko-kritickou zásadu, že 
absence důkazu neznamená důkaz absence! 
I kdyby personální kontinuita historického řádu sv. 
Lazara skutečně zanikla úmrtím jeho posledního 
člena v roce 1857, podle kanonického práva zaniká 
korporativní právnická osoba, kterou řád sv. Lazara 
do roku 1830 nesporně byl, až 99 let od úmrtí jejího 
posledního člena. Svatý stolec řád sv. Lazara nikdy 
formálně nezrušil, proto do roku 1956 trvala možnost 
jeho „oživení“. Tím samozřejmě nevznikl prostor pro 
svévolné přisvojení si této církevní právnické osoby 
(a i tento pokud se udál), ke znovuzahájení činnosti 
depersonalizovaného řádu je třeba součinnosti legi-
timní kanonické autority. Jak jsme již uvedli výše, 
dochází roku 1910 prokazatelně ke kanonické reor-
ganizaci (nikoliv znovuzaložení) melchitskými řec-

kokatolickými patriarchy, kteří jsou alespoň v rámci 
své církve potřebnou autoritou nadáni.
Zajímavou otázkou je otázka historické kontinuity 
obediencí a odštěpených větví našeho řádu. Roz-
kol do dvou obediencí (maltské a pařížské) z roku 
1967 se po dlouhých peripetiích podařilo roku 
2008 překonat. Sjednocenému řádu mohl v Keve-
laerské deklaraci roku 2012 melchitský řeckoka-
tolický patriarcha potvrdit historickou kontinuitu 
protektorátu jeho stolce k roku 1841. Avšak i na-
dále pokračují v činnosti mimo rámec sjednoce-
ného řádu některé skupiny, které sebe prohlašují 
v lepším případě za obedience, v horším za „jediný 
pravý“ lazariánský řád. Je otázkou, na čem staví 
tvrzení o své historické kontinuitě, když u nich 
chybí oboustranné uznání protektorské autority 
melchitských řeckokatolických patriarchů, jehož 
úřad je garantem a nepominutelným „svorníkem“ 
historické kontinuity řádu sv. Lazara.  

Fons honorum, vazby k církvím 
a legitimním řádům

Důležitým znakem každého sekulárního rytířské-
ho řádu je jeho fons honorum. Zpravidla jím bývá 
suverénní panovník, dědic vznešeného zaklada-
tele, jehož legitimní nástupci buď jako dědiční 
velmistři nebo jako protektoři garantují legitimitu 
jeho rytířského charakteru. Ačkoli řád sv. Lazara 
byl duchovním rytířský řádem papežského práva, 
kterému panovnického fons honorum nebylo tře-
ba, je protektorství francouzských králů, kteří zau-
jali tuto roli, dokladem jeho faktické sekularizace. 
O tento svůj fons honorum řád sv. Lazara během 
francouzské červencové revoluce roku 1830 přišel, 
neboť Ludvík Filip Orleánský, nástupce sesazené-
ho Karla X. Bourbonského, se jakou „občanský 
král Francouzů“ vzdal práva ke všem řádům fun-
gujícím v dosavadní bourbonské monarchii.
V současné době může jako fons honorum rytířské-
ho řádu působit pouze vládnoucí panovník reálně 
existujícího suverénního státu s monarchistickým 
zřízením. Všeobecně jsou jako fons honorum dynas-
tických rytířských řádů akceptovány také hlavy det-
ronizovaných panovnických rodů, jejichž suverénní 
stát se změnil v republiku, nebo zanikl (např. tzv. 
mediatizované rody, jejichž suverénní říšská knížec-
tví zanikla po Vídeňském kongresu r. 1815). Šlech-
tictví, které v době panování těchto rodů bylo s při-
jetím do dynastických řádů někdy spojeno, je však 
velmi sporné. Všeobecně se nepovažuje za možné, 
aby tyto rody zakládaly nové rytířské řády.
U self-styled-orders bývá častým jevem, že jako fons 
honorum vystupuje velmi vzdálený nebo předstíra-
jící příslušník detronizovaného rodu, velmi pochyb-
ný pretendent současných nebo i historických trůnů 
(např. skotského), nebo zcela obskurní „princ“ s titu-
lem, který nikdy neexistoval a v literatuře je obtížné 
jeho relevanci ověřit (např. balkánská knížectví). 
Tyto jevy se zřetelně projevují i u některých odštěpe-
ných lazariánských skupin. Jedna považuje za svůj 
fons honorum dům d‘Orléans, který se dělí s Bour-
bony o těžko představitelné pretendentství francouz-
ského trůnu. Tento fons honorum je vzhledem k his-
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torickému postoji krále Ludvíka Filipa k řádu sv. 
Lazara poněkud překvapivý; beztak měl jepičí život, 
neboť hlava tohoto rodu své řádové angažmá před 
nedávnem ukončila. Jiná lazariánská odštěpená sku-
pina zvolila do svého čela karlistického pretendenta. 
Karlisté jsou španělští monarchisté, kteří neuznáva-
jí nástupnictví Isabely II. na španělský trůn z roku 
1833 (sic!) a prosazují nástupnictví v linii jejího 
strýce Karla. Situace v karlistickém hnutí nabyla 
dnes tragikomických rysů. „Legitimní“ pretendent 
se zřekl ultrakonzervativních a politicky extrémis-
tických postojů tohoto hnutí a kandidátem karlistů 
na obsazený španělský trůn se stal jeho mladší bratr 
„legitimovaný zradou legitimistických ideálů legi-
timního pretendenta“ (jeho „pravověrnost“ dokládá 
mj. účast na lefebvristických schizmatických bis-
kupských svěceních). Tento zoufalý obraz obsahuje 
Bohu žel i kontury v lazariánské zeleni.
Uvedený příklad dokládá i další typický rys self-
-styled-orders, kterým je vazba na „self-styled-chur-
ches“. V důsledku rostoucích obtíží žít s nekompro-
misní věrností evangeliu v současném světě vzniká 
řada „ultrakatolických“ kvazicírkevních uskupení, 
které se upínají k historické liturgii z důvodů blud-
né víry v samospasitelný účinek rituálních úkonů 
a v magickou moc svátostí. V názvech takových obs-
kurních církví najdeme často přívlastky: „… 
nezávislá, národní, pravověrná, apoštolská, 
tradiční, (staro)katolická.“ V jejich čelech 
stojí pochybně vysvěcení vagantní bisku-
pové, kteří pouťovým leskem svých ponti-
fikálií zakrývají ubohost pastýřů bez stáda 
a svůj episkopát zakládají na simonistické 
nabídce biskupských úkonů mimo rámec 
kontroly seriózních církví s biskupským zří-
zením. Liturgické angažmá na investiturách 
samozvaných řádů představuje pro tyto zou-
falé existence typickou možnost uplatnění. 
„Ultrakatolické církve“ se dostávají zřetelně 
za hranici nebezpečné sekty, když se přiklo-
ní k názoru o nelegitimitě posledních papežů 
z důvodů jejich hereze (tzv. sedisvakantis-
mus), některé subjekty přistoupily k exko-
munikacím živých i zemřelých papežů, jiné 
se odhodlaly i ke kreaci vlastního „papeže“ 
(ve vztahu k těmto choromyslným „pontifi-
kátům“ ani nelze použít termínu vzdoropapež). Fe-
nomén sedisvakantismu zde zmiňujeme, neboť má 
patrně stejné psychiatrické pozadí, jako velmistro-
vání absurdních královských pretendentů v jejich sa-
mozvaných řádech, vyhlašování „nezávislých“ resp. 
„soukromých“ knížecích států (např. v Antarktidě), 
či hlásání kontinuálního trvání zaniklých státních 
útvarů. (V dnešním Německu např. paralelně „exis-
tuje“ několik druhých i třetích Německých říší vede-
ných samozvanými říšskými kancléři, někdy i císaři, 
současnou spolkovou republiku uznávají především 
jako zdroj sociálních dávek.) 
Díky globálním komunikačním technologiím se 
dnes politováníhodní blouznivci tohoto typu snadno 
navzájem vyhledají, poskytují si podporu a „mezi-
národní uznání legitimity“, pochopitelně nechybí 
ani čilá výměna faleristické bižuterie. Internet však 
vedle spojování a růstu těchto pofidérních společen-
ství napomáhá i jejich stálému štěpení a dalším pod-
vodům. Vytvořit v prostředí internetu virtuální fikci 
početného, celosvětově rozšířeného a všeobecně 
uznávaného rytířského řádu je totiž podstatně snazší, 
než vést funkční společenství několika desítek lidí. 

Státní uznání rytířských řádů

Pokud hovoříme o státním uznání, je potřeba roz-
lišit jeho tři roviny: mezinárodněprávní, veřejno-
právní a soukromoprávní.
Jediným rytířským řádem, který má některé (!) prvky 
subjektu mezinárodního práva, je Řád rytířů svatého 
Jana v Jeruzalémě na Rhodu a Maltě (maltézští rytí-
ři). Tento rytířský řád je jako jediný způsobilý uzaví-
rat smlouvy s vládami jednotlivých států a garanto-
vat příslušným členům některé diplomatické imunity. 
Veřejnoprávní uznání rytířského řádu je možné pou-
ze ve státech s monarchistickým zřízením. Náš řád 
se takovému veřejnoprávnímu uznání těší ve Španěl-
ském království. Avšak ani uznání veřejnoprávního 
typu neznamená královské resp. státní uznání řádo-
vého rytířství jako šlechtického titulu! 
Liberálně-demokratické republiky mohou uznat 
rytířský řád jen v soukromoprávní rovině a právní 
subjektivitu garantovat obdobně, jako komerčním či 
neziskovým korporacím. V rámci občanských práv-
ních forem politicky liberální republiky (včetně ČR) 
tolerují užívání názvů a vnitřního zřízení připomína-
jící monarchistické instituce. Takovouto „registraci“ 
není možné ovšem zaměňovat za veřejnoprávní státní 
uznání a už vůbec ne za mezinárodní. Pokud self-sty-

led-orders svou občanskoprávní registraci prezentu-
jí ve formulaci: „Řád je uznáván vládami států…“, 
je jejich tvrzení natolik zavádějící, že je lze označit 
za lživé. Není ovšem vyloučeno, že nějaký rytířský 
řád, i samozvaný, může dosáhnout veřejnoprávního 
uznání v některé ze zemí třetího světa. U nestabilních 
autoritářských režimů lze tohoto statutu dosáhnout 
celkem snadno, ovšem způsoby velmi pochybnými. 
Nejvíce naivní způsob předstírání uznání samozva-
ného řádu státními a jinými autoritami je zasílání 
blahopřejných dopisů k různým příležitostem, a poté 
prezentování hromadně vyhotoveného poděkování, 
v jehož záhlaví jsou strojově převzaty nacionále 
odesilatele gratulace. Podobným jednáním je i v ma-
toucím kontextu publikovaná fotografie se členy pa-
novnických rodin, církevními hodnostáři a jinými 
významnými osobnostmi na společenských akcích 
se širokou účastí, kde se pořízení společné fotografie 
nemohou tyto osobnosti dost dobře vyhnout.   
Samostatnou otázkou státního uznání rytířského 
řádu je i uznání jeho erbů ze strany heraldických 
autorit. Heraldické právo a heraldické autority mají 
v jednotlivých zemích rozličné podoby (viz např. 

poměrně mladý heraldický registr Slovenské repub-
liky). Velmi opatrně je třeba přistupovat k formula-
cím typu: „Tituly a erby udělené řádem jsou regis-
trovány státním archivem…“ Archivní legislativa 
řady zemí umožňuje za určitých okolností uložit do 
státních archivů i dokumenty soukromé provenien-
ce. Takové uložení řádového erbovníku však nelze 
zaměňovat za státní garanci v něm obsažených erbů. 
Veřejnoprávní charakter má pouze potvrzení heral-
dických autorit států s monarchistickým zřízením. 
Erby našeho řádu jsou registrovány skotským The 
Court of the Lord Lyon, což představuje i potvrzení 
historické kontinuity řádu sv. Lazara.

Závěr s otazníkem i vykřičníkem

V sérii článků o obsahu pojmu rytířský řád, kterou 
v tomto čísle uzavíráme, jsme se pokusili shromáž-
dit a uspořádat fakta, která umožňují vést hranici 
mezi pravými a předstíranými rytířskými řády. Dále 
jsme zasadili do kontextu mezinárodním vedením 
našeho řádu zastávaná stanoviska dokládající opráv-
něnost tvrzení, že se naše řádové společenství pohy-
buje v prostoru pravých rytířských řádů, třebaže na 
jeho okraji. Zcela otevřeně si přiznejme, že některý-
mi projevy své existence (zejména odštěpené skupi-

ny) i za okrajem. Není však na místě zakončit 
tuto úvahu pouze podtržením faktů a závěrem 
o legitimitě naší řádové identity. Je třeba polo-
žit mnoho dalších otázek na toto téma a pokra-
čovat v jiných, důležitějších rovinách, než je 
historicko-právní diskurs. 
Velmi poučný je následující příklad z dějin 
rytířských řádů. V první polovině 19. století 
vznikla za velmi pochybných okolností v An-
glii johanitská skupina. Její vazba na legitimní 
řád maltézských rytířů byla volná a v mnoha 
ohledech sporná, najdeme v ní i momenty ne 
nepodobné štěpným procesům, které později 
provázely i historii řádu sv. Lazara; v žád-
ném případě toto uskupení nešlo považovat 
za legitimní rytířský řád. Nesporná kvalita 
charitativní práce však anglickým johanitům 
získala postupně patronát mnoha význačných 
britských aristokratů. V roce 1888 byl již ce-
lospolečenský význam tohoto self-styled-or-

der zcela nepřehlédnutelný a královna Viktorie vy-
dala tomuto samozvanému řádovému společenství 
královskou listinu. Britští monarchové jsou od té 
doby dědičnými velmistry Most Venerable Order 
of the Hospital of Saint-John of Jerusalem. Britská 
panovnice dovršila proces, kdy se z nelegitimního 
protestantského uskupení se svévolně přisvojenou 
identitou existujícího katolického řádu stal pres-
tižní britský rytířský řád. Dnes britský johanitský 
řád působí ve čtyřiceti zemích světa a garantuje 
rozsáhlou síť zdravotnických zařízení, spolu s pů-
vodními protestantskými odnožemi johanitského 
řádu a katolickým řádem maltézských rytířů tvoří 
společně mezinárodní Alianci sv. Jana.  
Považujme příběh britských johanitů za memento 
pro všechny legitimní i samozvané rytířské řády. 
Ve vztahu ke křesťanstvu a lidské společnosti exis-
tují jen dvě důležitá kritéria křesťanského rytířské-
ho společenství: navenek kvalita služby a dovnitř 
upřímnost křesťanského společenství. Jen takto lze 
dosáhnout důstojenství, kterému náleží odpovída-
jící heraldické, faleristické a titulární vyjádření.     

Filip Dostál  (dokončení článku z čísla 2)



5

S rodinou a několika přáteli jsme prožili ne-
opakovatelný týden na Celostátním setkání 
mládeže v Olomouci. Atmosféra nadšení 

mladých lidí pro Krista, radost, upřímnost… As-
pekty, na které tak často a ochotně zapomínáme. 
Nechci ale nyní psát o duchovním rozměru setkání, 
který byl někdy až strhující. Zejména animovaná 
závěrečná noční adorace byla nepopsatelně numi-
nosní. Chci psát o něčem jiném, poněkud méně 
radostném, o to více však bolestivějším. 
Já, nedochůdče, poslední z posledních, 
služebně nejmladší z komendy, obyčej-
ný řádový kaplan bez zásluh a medailí, 
přesto cítím potřebu psát a hovořit…
Součástí programu bylo tzv. „Expo“–  
– po vzoru mezinárodních setkání jde 
o jakýsi „veletrh“ řádů, řeholí, spole-
čenství, hnutí. Na olomouckých ná-
městí vyrostly stánky, kde nejrůznější 
společenství seznamovaly mladé se svou spi-
ritualitou, akcemi, posláním. Viděl jsem misijní 
nadšení mladých u stánku pallotinů, zanícenost 
pro víru u františkánů, oddanost u vincentek a bo-
romejek, upřímnost a charisma u Koinonie Jan 
Křtitel a komunity Blahoslavenství, povolání mla-
dých k mladým u Salesiánů, odhodlání nést víru 
běžným světem u mnoha laických společenství… 
A mně se na mysl drala jakási (řečeno s Evagri-
em) až „logismoi“ otázka – A kde jsme my? Kde je 
Řád sv. Lazara Jeruzalémského? Kde je náš zelený 
kříž? Kde je naše krásná a v radikalitě nenapodobi-
telná spiritualita pomoci, vydání se, doprovázení, 
odvahy a naděje?

Zabýváme se řádovými událostmi, nejčastěji smrtí 
některého z významných členů. Píšeme nekrology, 
možná pokládáme věnce a modlíme se za zesnu-
lé… To vše zajisté patří k úctě, kterou si spolubrat-
ři zaslouží a je to tedy dobré. Ale moje otázka, je-
jíž odpovědi se možná sám trochu děsím – jdeme 

mezi mladé lidi ukázat, jaká je naše 
spiritualita, jaké místo má náš 

řád? A když ve svém mla-
dém nadšení a buřič-
ství půjdu ještě dál 
(a někteří možná už 
sahají po kamenech 
a hledají dobrý úhel 
hodu), co vlastně 
může náš řád nabíd-
nout mladým lidem? 
Určitou identitu 

a sounáležitost – za-
jisté. Vědomí společenství 

– pokud komenda funguje, tak 
ano. Vnější odznaky moci a zásluh? No 

bezesporu, faleristická touha k řádu přivedla řadu 
lidí…  A teď otázka do pranice (a už zvedám paže 
proti kamenům) – myslíme si, že to stačí?
Sociologicky řečeno, jsem narozen v generaci Y, 
můžeme říct „generační mileniál“ (byť k „mileni-
alismu“ mám chvála Bohu dost daleko). A mezi 
svými vrstevníky vidím, že to je málo. Mladí 
lidé potřebují vědět, že někam patří, zajisté, ale 
potřebují také vidět dílo, chtějí nejen „pracovat“, 
ale realizovat se v práci takoví, jací jsou, hledat 
a nalézat obdarování, prožívat společenství, pořá-

dat akce a duchovní obnovy (mimochodem, kdy 
měl náš Řád společnou duchovní obnovu?)… Ko-
mendy budou dál stárnout, dokud náš Řád neudě-
lá krok směrem k mladým lidem, kteří jej v 99 % 
vůbec neznají a když narazí na FB na nějaký odkaz 
a hledají na Googlu, co že je ten zelený kříž, tak 
se na internetu dozví jen nějaké nejasné informace 
o rozkolu a dvou společenstvích. A teď nechci, aby 
to vypadalo, že haním „starší a pokročilé“ členy 
Řádu a už vůbec ne vedení, nemá to být kritika. 
Má to být impuls! Setkáváme se pravidelně? Ho-
voříme o službě? Máme vůbec nějaký druh služ-
by, ve kterém se realizuje naše povolání? Žijeme 
svatolazarskou spiritualitu? Máme mladým lidem 
co nabídnout, ukázat, předat? Jsme vůbec ochot-
ni vystoupit ze své komfortní zóny a vyrazit mezi 
lidi do ulic, uspořádat duchovní obnovu, cokoliv 
pro mládež, aby vůbec mohli poznat, kdo jsme? 
Pokud mohou mít na setkání mladých „propagační 
stánek“ společenství od hnutí Fokoláre, přes sa-
lesiány a kapucíny, až po Opus Dei, proč by tam 
nemohl být stánek sv. Lazara?
Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém 
Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás 
v Duchu Svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes bu-
doucnost člověka. Svěřujeme ti především mladé 
lidi ze všech národů a jazyků. Veď je bezpečně po 
klikatých cestách současného světa a dej jim milost 
plodného prožití svého života a povolání. Nebeský 
Otče, na přímluvu Panny Marie a sv. Lazara, učiň 
z nás svědky tvého milosrdenství. Amen. 

Vojtěch Měřička              

Celostátní setkání mládeže 2017 v Olomouci. Kde byl sv. Lazar?

Pozdrav novice

Čtrnáctého října se v Plzni završila doba 
mého postulátu, takže nyní je mi ctí se 
oficiálně podílet na řádovém díle, hleda-

je ho v kontextu dnešní doby. Jsa mladým otcem, 
upínám své síly k cílům nejprve malým, mně dosa-
žitelným a nediktovaným.
Jako první jsem s nejbližšími spolubratry zacílil 
na zlepšení naší vzájemné informovanosti a ko-
munikace, zpočátku na úrovni komend pražského 
města, protože zde si můžeme v malém vyzkoušet, 
co by se mohlo osvědčit i v měřítku větším. Spo-
lečně máme též několik podnětů na oživení naší 
spirituality, která musí být nedílnou součástí naše-
ho veškerého působení. V blízkých časech proto 
uvedeme načrtnuté vize s pomocí shůry a požeh-
náním našich velitelů do života. Budeme-li účin-
něji organizovaní uvnitř, odrazí se to na práci pro 
společnost jen kladně.
Jako člen komendy sv. Anežky České jsem si 
rovněž vytkl za cíl udržovat a rozvíjet partner-
ství s Řádem Křižovníků s červenou hvězdou, 
kde mám přítele mého věku a kde vnímám, že 
bychom se mohli na akcích spjatých s patronkou 
naší komendy a zakladatelkou jediného původně 
českého řádu přiměřeným způsobem spolupodílet. 
Již jsem obdržel pozvání na pondělní křižovnické 

mše s přímluvami za rozvoj díla naší 
patronky a jejích následovníků. Ty 
vyvrcholí 13. listopadu v pražské ka-
tedrále. A těším se na další výročí se 
svatou Anežkou spjatá.
Z kolegiality jsem se proto zúčastnil 
zádušní mše k 350. výročí odchodu 
kardinála Arnošta Vojtěcha hraběte 
Harracha, 28. velmistra křižovníků, 

z tohoto světa a mohl pak vyslechnout poutavou 
přednášku dr. Marka Pučalíka O.Cr. o životě tak 
význačného může své doby.
Jako delegát komendy jsem mohl reprezentovat 
Řád na vzpomínkové mši sv. k 75. výročí obětí 
heydrichiády, kde 294 zapálených svící nemlčelo 
k srdci přítomných.
A povzbuzením mi byla účast na bohoslužbě vede-
né vojenským kaplanem v mé domácí farnosti. Ne-
měl jsem tušení, co všechno práce takového kně-
ze, občas téměř nepochopitelně, zahrnuje! Jen si 
představte sloužit o poledni každý všední den mši 
svatou, na kterou vám nikdo nemůže přijít, protože 

vojáci ve výkonu služby do „polního koste-
la“ nesmějí. Vše je o neustálém nácviku pro 
akci, o roli firemního psychologa a prosté 
pomocné síle, kterou je vhodné nějak vyu-
žít, dokud na ni máte kontrakt.
V naší matce měst se zkrátka pořád něco 
děje, kde bychom mohli naši existenci re-
prezentovat, ale pro všudypřítomnou zane-
prázdněnost a leckdy i nedisciplinovanost 
je těžké se sejít v těch příslovečných dvou 
či třech a nezbývá než se nebát být sám, 
protože ve výsledku nikdy nejsme sami.
Atavis et Armis! Zdeněk Bohdanecký
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Pomoc křesťanským sirotčincům v Sýrii

Společenství pomocníků řádu sv. La-
zara bylo založeno vedením naše-
ho řádu v roce 1994 s určením pro 

pomoc do zahraničí. LPS – Lazariánská 
pomocná služba, zaměřená na domácí pro-
blémy, již velmi úspěšně pracovala, ale se-
sterská organizace pro pomoc do zahraničí 
tehdy scházela. 
   Doba se mění, a tak např. dříve podpo-
rovaní sirotci po občanské válce ve Rwan-
dě již vyrostli a tato země se stala jednou 
z nejlépe prosperujících v Africe. Je tak 
problém jak pomáhat tam, kde je to sku-
tečně zapotřebí. V Sýrii prakticky každý 
bojuje s každým a je tam řada skupin s růz-
nými zájmy. Muslimské země jsou blízko 
a pomáhají svým souvěrcům. Nejhůře jsou 
na tom křesťanské děti, zejména pak sirotci. Ti si 
skutečně zaslouží naši pozornost a pomoc.
   Náš spolubratr bailiv J. Kratka má čestnou funk-
ci v Mezinárodním dětském kříži, který pomáhá 
dětem i v Sýrii. Jejich ředitelka nás pak informo-
vala o celkové situaci. Přes naše velvyslanectví 
v Sýrii jsem získal informace o sirotčincích ve-
dených křesťanskými organizacemi, a to i našim 
patriarchátem. Tam potřebují lůžkoviny, matrace, 
zařízení do kuchyně, školní potřeby apod. Zjistil 

jsem, že naše MZV zajišťuje 
lety našeho vojenského letadla 
s humanitární pomocí do Sýrie. 
V létě letěli pro náš Červený kříž 
a další let uvažovali v září nebo 
v říjnu. Obrátil jsem se tedy na ředi-
tele Červeného kříže v naší republi-
ce. Ten mě informoval, že tam spolu-
pracují pouze s Červeným půlměsícem 
a jinou spolupráci zásadně odmítl. Dle 

získaných informací ale Červený půlměsíc 
pomáhá jen muslimům. Chtěli jsme tedy 
urychleně zaslat alespoň finanční pomoc, 
ale takové spojení se Sýrií prakticky ne-
existuje. Náš patriarchát používá banku 
v Sýrii, která má bohužel stejné problémy. 
O použití našich prostředků by však úřed-
níci patriarchátu rádi rozhodovali sami. Je 
to poněkud z ruky a s podobným řešením 
máme své špatné zkušenosti. Podařilo se 
však zajistit cestu s přispěním spolubratra 
poslance dr. Andrleho přímo a zkušebně již 
sirotčinec našeho patriarchátu dostal 2000 
US dolarů.  
   Nyní máme v plánu seznámit veřejnost 
s touto akcí prostřednictvím radia Pro-
glas a předpokládáme následný úspěch 
s finanční podporou i pro další syrské 
sirotčince, které jsou vedené křes-
ťanskými organizacemi.  Současně 
se pokusíme zjistit i materiální po-
moc. Kromě toho je ve hře i mož-
nost pobytu asi patnácti syrských 
sirotků na dalším mezinárodním 
letním táboře dětí u hamerské-
ho jezera poblíž Liberce.         
  Petr Jílek      

Investitura našich slovenských 
spolubratrů v Košicích

Veĺ koprioriát Slovensko pořádal tuto akci v  katedrálním chrámu 
řeckokatolické eparchie Košice společně s  odpustkovou slavností 
k  narození přesvaté Bohorodičky pod vedením J. E. vladyky Milana 
Chautura, CSsR, EGCLJ, dne 9. září 2017. Slavnostní bohoslužby se 
zúčastnilo přes 20 kněží a další klerici v přeplněném chrámu společně 
s celkem osmi členy Řádu. Dále tam byli tři hosté, a to jeden z Pra-
hy a dále dva zástupci Maltézského řádu. Jiné řády tam zastoupeny 
nebyly. Po skvěle provedené bohoslužbě bylo připraveno občerstvení 
v dalších místnostech katedrály.    Petr Jílek

Hygienické potřeby pro Hospic Štrasburk 
Ve čtvrtek 10. srpna 2017 byla za pomoci pražských řádových komend předá-
na zásilka plen pro dospělé pro Hospic Štrasburk, za který je na místě převzal 
chev. Tomáš F. Kordač, KLJ. Jednalo se o více než 270 kusů z pozůstalosti 
naší rodiny, které pracovníci hospice ocenili přibližně na 2500 Kč. Darování 
a převoz materiálu jsme mohli uskutečnit především díky obětavé pomoci cfr. 
Jana Cýrka, MLJ.  Lukáš Michael Vytlačil

Novomanželé Veronika a Lukáš 
Vytlačilovi vykročili na společnou 
cestu životem. 
Slíbili si věrnost 29. září 2017 
v kostele sv. Martina ve zdi v Praze. 
Blahopřejeme a vyprošujeme jim 
Boží požehnání. redakce
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Křesťanská veřejnost v Praze si 3. listo-
padu připomněla 99. výročí od stržení 
Mariánského sloupu na Staroměstkém 

náměstí. Tentokrát nešlo o akci zastánců či odpůr-
ců obnovy sloupu. Z iniciativy evangelického fa-
ráře Jaroslava Pechara se setkala skupina lidí, kteří 
se chtěli pomodlit za smíření a otevřený dialog.
Ekumenické setkání s názvem Kající modlitba se 
uskutečnilo ve čtyři hodiny odpoledne. Účastníci 
se nejprve zastavili před kostelem sv. Mikuláše 
na okraji Staroměstského náměstí, kde shromáž-
dění začali zpěvem písně Přijď již, přijď Duchu 
Stvořiteli. Poté se přesunuli k pomníku Mistra 
Jana Husa, zastavili na místě popravy sedmadva-
ceti vůdců stavovského povstání a nedaleko mís-
ta, kde stával Mariánský sloup – přímo na místě 
již probíhalo setkání zastánců obnovy sloupu. Při 
společném vyznání vin se doznávali také k tomu, 
že neprojevovali dost úsilí o zprostředkování 
komunikace mezi jednotlivými stranami sporu 
ohledně obnovení Mariánského sloupu. Celou 
akci slovem uzavřel Štěpán Filipec, pastorační 
asistent z farnosti při chrámu Matky Boží před 
Týnem, který zmínil potřebu snahy o konstruk-
tivní dialog a porozumění mezi konfesemi. „At-
mosféra je napjatá, pozice vyhrocené. Zastánci i 
odpůrci sloupu mají argumenty, které se nemají 

kde potkat a smířit. Jsou to ovšem argumenty lo-
gické a nedají se shodit ze stolu jako blábol,“ uvedl  
k setkání jeho iniciátor, farář ČCE v Praze-Braní-
ku Jaroslav Pechar pro zpravodaj Dingir.cz. Podle 
Pechara bylo záměrem akce usmíření, nikoli pod-
pora kterékoli strany v nedávné kauze. Shromáž-
dění bylo ukončeno společnou Modlitbou Páně. 
Možná obnova Mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí budí diskuze, kontroverze i zájem 
veřejnosti od roku 1989, kdy se poprvé tyto snahy 

objevily. Replika sloupu je již připravena, ale praž-
ské zastupitelstvo se v září tohoto roku vyslovilo 
proti jeho obnovení. Barokní sloup, dílo sochaře 
Jana Jiřího Bendla, byl vztyčen na Staroměstském 
náměstí na podzim roku 1648 jako projev vděčnos-
ti Panně Marii za to, že byla Praha ochráněna před 
vypleněním švédskými vojsky. V roce 1918 byl 
však stržen zfanatizovaným davem, který sloup 
považoval za symbol svrženého habsburského re-
žimu. Vladimír Němec

Členství v OSLJ je nenárokové, což znamená, že
▲ žádná osoba se sama nemůže „domáhat“ přijetí 
do OSLJ.
▲ žádný člen OSLJ se nemůže „domáhat“ přijetí 
určité osoby.

Členství v OSLJ je výběrové, což znamená, že
▲ o výběru vhodných potenciálních členů OSLJ 
rozhoduje velká rada, na výběru se podílí velitelé 
komend a každý člen, který je s potenciálním čle-
nem v kontaktu nebo má o něm nějakou povědo-
most.  

OLSJ vybírá
▲ ze zájemců z vlastní iniciativy, tj. z osob, kte-
ré o svém potenciálním členství začaly uvažovat 
sami a jako potenciální členové se OSLJ sami  
nabídli.
▲ z oslovených osob, tj. z osob, které o svém po-
tenciálním členství začaly uvažovat po oslovení 
(nabídce) některého člena OSLJ. Oslovující poten-
ciálního člena osobně zná, předběžně posoudil, že 
splňuje kritéria pro členství a členství bude přínos-
né pro OSLJ i pro potencionálního člena. 

Výběr z oslovených osob má přednost před výbě-
rem ze zájemců z vlastní iniciativy.

Každý potenciální člen prochází systematickým 
posouzením, které v sobě zahrnuje:
▲ Posouzení splnění všech nezbytných podmínek 
členství – kritérií, která jsou

pozitivní kritéria (člen musí být…) – vycházejí 
z řádové ústavy a dalších regulí OSLJ
negativní kritéria (člen nemůže být…) - stano-
vuje citlivě a v nezbytném rozsahu velká rada 
s ohledem na zkušenost s přijímáním členů a se 
znalostí aktuální společenské situace.

▲ Posouzení vhodnosti osoby pro členství (praxe 
křesťanského života, osobnostní a charakterová 
kvalita, kvalifikace a společenské uplatnění, časo-
vé a materiální možnosti k plnění základních člen-
ských povinností, …).

Potenciální člen před členstvím prochází semi-
formálním neritualizovaným třístupňovým při-
jímacím procesem. 
Přijímací proces strukturuje posouzení potenciál-
ního člena ze strany OSLJ a zrání jeho rozhodnutí 
do OSLJ vstoupit. Pro přijímací proces a struktu-
rované posouzení platí:
▲ Každý potenciální člen musí nezbytně projít 
všemi třemi stupni přijímacího procesu, stupně ne-
lze vypouštět, zaměňovat a spojovat.
▲ Délku jednotlivých stupňů přijímacího procesu 
stanovuje velká rada, délku ve třetím stupni navíc 

ovlivňuje postup mezinárodního vedení OSLJ. 
Velká rada délku jednotlivých stupňů přijímacího 
procesu stanovuje:

Obecně, přičemž 
může stanovit rozdílnou délku pro zájemce 
z vlastní iniciativy a oslovené osoby
přihlíží k plánovanému datu nejbližší investitury 
a potřebného času k mezinárodní administraci 
OSLJ  
Pro jednotlivé potenciální členy individuálně, 
přičemž přihlíží k výsledkům dosavadního po-
souzení   

▲ Posouzení v jednom stupni navazuje na posou-
zení ve stupni předchozím.
▲ Posouzení v neprospěch členství ve vyšším 
stupni neguje posouzení ve prospěch členství uči-
něné na nižším stupni.
Posouzení v neprospěch členství na kterémkoliv 
stupni vylučuje další posuzování na vyšším stupni, 
pokud se posouzená skutečnost nezmění natolik, 
že může být nově posouzena jinak.  
▲ Formálnost a náročnost přijímacího procesu 
stoupá od prvního do třetího stupně. 

Na prvním stupni se podmínky nastavují tak, 
aby byl pro potenciální vhodné členy vstup do 
OSLJ co nejsnazší.
Na druhém stupni se podmínky nastavují tak, 
aby do OSLJ nevstoupil nikdo, kdo nebude po-
zitivně přispívat k poslání OSLJ.
Na třetím stupni rozhoduje mezinárodní vedení 
OSLJ na základě podkladů českého velkobailiviku.

Principy přijímání členů do českého velkobailiviku OSLJ

K připomínkování a diskusi zveřejňujeme 
návrhy pravidel pro přijímání nových členů, 
které zpracoval náš generální sekretář 
PhDr. Filip Dostál.

Kající modlitba za smíření na Staroměstském náměstí
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