The Right Reverend R Garrard, GCLJ
26 Carol Close
Stoke Holy Cross,
Norwich
United Kingdom, NR14 8 NN

Chotěboř, May 22, 2010
Your Excellencies.
The Grand Priory of Bohemia, its Officers, and members have elected to
remain in The Order of Saint Lazarus of Jerusalem under the protection of
H.R.H Henri d'Orleans, Le Comte de Paris, Head of the Royal House of
France and H. E.Cardinal Laslo Paskai, our temporal and spiritual
protectors.
However, to avoid any further confusion, let it be clear that the Grand
Priory of Bohemia and its legal representative Oslj-Bohemia NGO do not
recognize the Swiss association Oslj- International, nor its administrators,its
representatives, and mandatees as the ligitimate and legal representatives
of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem.
Consequently,it has been decided by the entire Czech membership to
cease all contact with The Swiss association and its representatives as of
this day,May 22nd,2010.
The Czech membership further declares that it has no moral, financial, nor
legal commitments to the Swiss Association, thereby validating all
ceasing of contact with this body.
We urge all Grand Officers of The Order of Saint Lazarus to take heed of
the messages sent by the membership and return to their respected and
loyal positions; as provided by the Constitutional Charter.
Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz
President Oslj-Bohemia NGO

Riegrova 1, 583 01 Chotěboř,
Czech Republic.
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The Right Reverend R Garrard, GCLJ
26 Carol Close
Stoke Holy Cross,
Norwich
United Kingdom, NR14 8 NN
Chotěboř, 22. května 2010
Vaše Excelence,
České velkopřevorství, jeho hodnostáři a členové volbou rozhodli o tom, že zůstanou
v Řádu svatého Lazara Jeruzalémského pod ochranou J. K. V. Henriho, Hraběte
pařížského, hlavy královského domu Francie a J. E. László kardinála Paskaie, našich
protektorů světských a duchovních.
Aby se však předešlo jakýmkoliv dalším zmatkům, buď jasně řečeno, že České
velkopřevorství a jeho právní reprezentant OSLJ-Bohemia, n. g. o. neuznávají
švýcarskou asociaci OSLJ International, ani její administrátory, její představitele a
mandatáře jako legitimní a legální představitele Řádu svatého Lazara
Jeruzalémského.
Proto se celé české členstvo rozhodlo ukončit jakékoliv kontakty se švýcarskou
asociací a jejími představiteli počínaje dnešním dnem, 22. května 2010.
České členstvo dále prohlašuje, že nemá žádné morální, finanční ani právní závazky
ke švýcarské asociaci, čímž ukončení kontaktů s ní je platné a legální.
Naléháme na všechny Velké hodnostáře Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, aby
vzali v úvahu vzkazy poslané členstvem a vrátili se na své respektované a loajální
pozice podle Konstituční listiny.
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
President OSLJ-Bohemia, n. g. o.
Riegrova 1, 583 01 Chotěboř
Česká republika
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