


Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského 
Pod vysokou ochranou pana Hraběte pařížského, Vévody Francie, hlavy královského domu 
Francie 
Duchovní protektor, Jeho Eminence László kardinál Paskai OFM, emeritní primas maďarský 
 
VELMISTR EMERITUS 
 
Budapešť, sobota 13. března 2010 
Řádové vládě 
 
Vaše Excelence, 
Sloužil jsem Řádu svatého Lazara jako velmistr šest let. Práce pro Řád je jedinečnou 
zkušeností, které se nevyrovná žádná v kterékoliv jiné organizaci. Je neobvyklá, protože je 
tolik specifická, svou sílu bere ze svých hodnot. 
 
S politováním vám oznamuji, že včera jsem podal Velkému Magisteriu rezignaci z úřadu 
velmistra. Toto rozhodnutí jsem učinil z osobních důvodů. Jak víte, jsem čerstvě ženat a můj 
život se změnil, aby mohl pojmout tři nové priority: 
starat se o mou manželku, 
plnění nových závazků v Portugalsku, specielně v Évoře, 
věnovat více energie mým novým profesním zájmům. 
 
Obnovuji svou důvěru ve Velké Magisterium a jeho hodnostáře. Jsou, každý na svém poli, 
s to přinést Řádu sv. Lazara vyrovnanost a know-how potřebné pro jeho prosperitu a rozvoj. 
 
Moje rezignace z úřadu neznamená, že opouštím Řád. Přeji si pokračovat jako normální člen, 
jeden z mnoha, pokračovat ve službě Řádu pod jeho třemi pilíři: duchovností, charitou a 
tradicí. 
 
Rád bych poděkoval vám všem zde přítomným za úžasnou práci, kterou jste udělali během 
mého funkčního období. Nebylo to vždy lehké, ale vždy se vám podařilo překážky odstranit. 
Byl jsem velmi šťasten, že jsem s vámi pracoval a byl jsem pyšný na to, že jsem mezi vámi. 
Těším se na shledání na příští Velké generální kapitule. 
 
Do té doby pokračujte v práci na rozvoji. Svět patří vám; je na vás jej dobýt, ve jménu těch 
nejpotřebnějších, ve jménu svatého Lazara. 
 
Atavis et Armis! 
 
Princ Charles-Philippe 
Vévoda z Anjou 





Drazí přátelé! 
 
Dostaly se ke mně zprávy, které mne naplnily hlubokým smutkem. 
 
Jako světský protektor Řádu svatého Lazara Jeruzalémského vám chci říci, že by bylo 
nanejvýš politováníhodné pro celý řád i pro jeho budoucnost, kdyby snahu o jeho obnovu, 
kterou inicioval hrabě Piccapietra a započal 49. velmistr, můj synovec, vévoda z Anjou, měly 
narušit osobní spory o moc uvnitř řádu. 
 
Budoucnost vás všech, malých i velkých v hierarchii řádu, závisí na tom, jak důsledně se 
budete držet svých stanov a jak plně se přihlásíte každý ke své konstituci, ale i na vaší 
rozvaze, abyste nepřijímali nové, předpojaté směry, které jsou pro Řád svatého Lazara 
Jeruzalémského smrtící. 
 
Třebaže řád získal mezinárodní rozměr, jeho srdce je francouzské a bez Francie, bez 
historické ochrany, jakou mu poskytuji v rovině světské, by ztratil své podstatné jádro, co víc, 
svou duši. 
 
Za několik měsíců se máte zúčastnit generální kapituly a zvolit budoucího velmistra; pokud 
bude volba probíhat ve Francii, jak by to podle mne mělo být, zúčastním se také. 
 
Pro dobro Řádu svatého Lazara Jeruzalémského budou muset někteří přinést tu oběť a 
ustoupit a postavit se do řady, aby tak byla umožněna volba kandidáta z mé rodiny, do nějž 
bych mohl vložit svou plnou důvěru. 
 
Přeji si, aby vyhovoval všem a aby tak řád mohl i nadále požívat vysoké světské ochrany 
potomka francouzských králů. 
 
 
Všem posílám srdečné pozdravy 
 
Henri 
Hrabě pařížský 
Vévoda Francie 
Světský protektor Řádu sv. Lazara Jeruzalémského 
 
 
Paříž, 10. května 2010  
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