
 

 
 

    ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI 
SUB ALTO PATROCINIO DOMINI PARIENSIS COMITIS, FRANCIÆ DUCIS AC DOMUS REGIÆ CAPITIS  

MAGNUS L MAGISTER, CITRA ET ULTRA MARIA, PRÆCEPTOR BOIGNACI JAN COMES DOBRZENSKY Z DOBRZENICZ 
 

ACTING GRAND SECRETARY 
 
 

 

Oxford 5 February 2011 
 
Notification n° 02/011 
Declaration of Legitimacy 
 
 
In accordance with the Constitutional Charter of The Military and Hospitaller Order of Saint 
Lazarus of Jerusalem ("The Order") and in full concordance with the Constitutional Council, the 
Governing Council of Heads of all national Jurisdictions wherein the Order is represented, and with 
the Grand Magistry of the Order hereby declare: 
  

i. That the Constitutional Charter drawn up by the duly appointed Constitutional 
Council under mandate of the Governing Council of the Order, confirmed in writing by 
the Temporal Protector, and unanimously adopted by all members of the Governing 
Council entitled to vote at its meeting held in Prague on September 21, 2006 is, as 
approved by the 2006 Chapter General, the sole Constitution Governing the Order. 
  
ii. That the temporal protection of the Order guaranteed by H.R.H. the Count of Paris, 
Duc de France, Head of the Royal House of France, as its fons honorum assures the 
traditional and historical legitimacy of the Order, with the added grace of ensuring that 
The Order is not in the patrimony of the Royal House of France. 
  
iii. That this sole and unique legitimacy of the Order is represented exclusively by the 
Grand Master of the Order and provides the Order, according to ancient tradition, with 
its sole Supreme Head. 
  
iv. That the unanimous and lawful election by all members of the Order entitled to vote 
in the Chapter General held in 2004 in the Chateau Royal de Blois of H.R.H. Prince 
Charles-Philippe d'Orléans, Duc d'Anjou, as the legitimate and legal 49th Grand Master 
of the Order. 
  
v. That according to The Constitutional Charter Article 20, paragraph 20.1 and to article 
24, paragraph 24.6 H.E. Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz was lawfully elected by 
all members entitled to vote in the Chapter General held in November 2010 in the 
Chateau La Ferté near Orléans and installed in the Cathedral of Orléans as the 50th 
Magnus Magister citra et ultra maria, Præceptor Boignaci. 
  
vi. That the Order professes and continues to maintain its historic ties with the Roman 
Catholic Church and its Spiritual Protection, thus ensuring the authentic ecumenical 
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character of the Order, whose members are drawn from the Catholic, Orthodox and 
Protestant traditions as a Christian Brotherhood. 
  
vii. That all members of the Order remain free to practice their Christian Faith 
according to the ecclesiastical tradition of their choice, in ecumenical harmony with 
their fellow brothers and sisters, and for the greater glory of God and the service of the 
Order. 
  
viii. That all who are loyal to their investiture oath of obedience to the hierarchy of the 
Order remain honourable members, fulfilling the spiritual, charitable, and traditional 
aims of the Order. 

  
In Consequence of the above, The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem 
neither authorises nor has any relation with any association or self-styled Order which, though 
representing itself with similar names, customs, or symbols, is not under the jurisdiction of the sole 
legitimate Grand Master of the Order, H.E. Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz, 50th Grand 
Master. 
  
A list of such associations, which sow confusion in the public perception and thus bring themselves 
and the Order in disrepute, is maintained by the Grand Secretariat. They, and they alone, bear the 
full responsibility of their acts. 
  
The Order, its Officers, and Members strongly condemn those who under the pretext of the Green 
Cross indulge in words and actions that, in the end, replace the true raison d'etre of the Order of 
Saint Lazarus of Jerusalem, which is to assist the Poor, the Sick, the Needy, and especially those 
who are in need of a Compassionate Heart. 
 

Proclaimed in the month of February in the year of Our Lord 2011 
 
 
 
 
 

The Constitutional Council      The Governing Council      The Grand Magistry      The Membership 
 

 
 

ATAVIS ET ARMIS 
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Vyrozumění č.02/011 
 
Deklarace legitimity 
 
Oxford, 5. 2. 2011 
 
V souladu s Konstituční listinou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského 
(dále také jen Řád) a v plném souhlase s Ústavní radou, Řádová vláda tvořená hlavami všech 
národních jurisdikcí, kde je Řád reprezentován, spolu s Velkým magisteriem tímto prohlašují, 
že: 
 

1) konstituční listina připravená tehdy pravomocně zřízenou Ústavní radou s mandátem 
Řádové vlády, písemně potvrzená světským protektorem a jednomyslně přijatá všemi 
členy Řádové vlády s právem volby na zasedání v Praze dne 21. září 2006 je tak, jak 
byla schválena Velkou generální kapitulou 2006, jedinou konstitucí, řídící Řád; 
 

2) světská ochrana Řádu, garantovaná J. K. V. Hrabětem pařížským, Vévodou Francie a 
Hlavou královského rodu Francie zajišťuje jako jeho fons honorum tradiční a 
historickou legitimitu Řádu s doplněným slavným ujištěním, že Řád není patrimoniem 
francouzského královského domu; 
 

3) tato jediná a jedinečná legitimita Řádu je exkluzívně reprezentována Velmistrem Řádu 
a poskytuje Řádu, podle starobylé tradice, jeho jedinou nejvyšší hlavu; 
 

4) J. K. V. princ Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou, byl zvolen legitimním a 
právně platným 49. velmistrem Řádu jednomyslnou a právně platnou volbou všech 
členů Řádu oprávněných volit na Velké generální kapitule v roce 2004 na královském 
zámku v Blois; 
 

5) podle článku 20, odstavce 20.1 a podle Článku 24, odstavce 24.6 Konstituční listiny 
byl Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz právně platně zvolen všemi členy s volebním 
právem na Velké generální kapitule, konané v listopadu 2010 na zámku La Ferté 
poblíže Orléans a instalován do úřadu v katedrále v Orléans jako 50. Magnus Magister 
citra et ultra maria, Præceptor Boignaci; 
 

6) Řád pokračuje v udržování historických vazeb s římskokatolickou církví a její 
duchovní ochranou a tyto vazby nadále praktikuje, čímž zajišťuje autentický 
ekumenický charakter Řádu, jehož členové se rekrutují z katolické, ortodoxní a 
protestantské tradice jako křesťanské bratrstvo; 
 

7) všichni členové Řádu požívají svobody vyznávat svou křesťanskou víru podle církevní 
tradice jejich výběru v ekumenickém souzvuku s jejich spolubratry a spolusestrami 
k větší slávě Boží a službě Řádu; 
 

8) všichni, kdož jsou věrni své investiturní přísaze poslušnosti hierarchie Řádu, zůstávají 
ctihodnými členy, kteří naplňují duchovní, dobročinné a tradiční cíle Řádu. 

 
V důsledku shora uvedeného, Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského ani 
neautorizuje, ani nemá žádné styky s jakoukoliv asociací nebo samozvaným Řádem, které, ač 
se prezentují podobnými názvy, zvyky nebo symboly, nejsou pod jurisdikcí jediného 
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legitimního Velmistra Řádu, J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz, takto 50. 
Velmistra. 
 
Seznam takových asociací, které zasévají zmatek do vnímání veřejnosti a tím vtahují sebe a 
Řád do ostudy, je k dispozici u výkonného Velkého sekretáře. Jen a jen ony nesou plnou 
zodpovědnost za své činy. 
 
Řád, jeho hodnostáři a členové důrazně odmítají ty, kteří pod záminkou zeleného kříže se 
oddávají takovým slovům a činnostem, které v konečném důsledku nahrazují skutečný raison 
d’être Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, což je pomoc nebohým, nemocným, potřebným 
a zvláště takovým, kteří mají nouzi o soucitná srdce. 
 

Prohlášeno v měsíci únoru Léta Páně 2011. 
 
 
 
 
 
Ústavní rada              Řádová vláda           Velké Magisterium               Členstvo 
 
 
 

Atavis et Armis 
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