ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM
SOUS LA PROTECTION TEMPORELLE DE MONSEIGNEUR LE COMTE DE PARIS, DUC DE FRANCE, CHEF DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE
MAGNUS L MAGISTER CITRA ET ULTRA MARIA, PRÆCEPTOR BOIGNACI, S. E. JAN COMTE DOBRZENSKÝ Z DOBRZENICZ

LE GRAND MAÎTRE
Chotěboř, prosinec 2011
Mí přátelé v Řádu svatého Lazara!
Přišel čas k obnovení našich křesťanských slibů a tradice.
Doba adventní a čas vánoční nám dovolují zamyslet se
nad tajemstvím a zázrakem našeho Ježíška a mít na
paměti, že to je právě teď, kdy se zrodil Spasitel.
Když jako členové Vojenského ma špitálního řádu
svatého Lazara Jeruzalémského oslavujeme tuto událost,
činíme tak s vírou v naše spolukřesťany a s nadějí do
budoucnosti. Za méně než 12 měsíců jsme spolu
uskutečnili velkou část našeho poslání následovat hodnoty
našeho řádu. Přes tyto fenomenální výsledky našeho
snažení od listopadu 2011 v Orléansu je naše práce ještě
daleko od dokončení.
Setrvávám pevně na svém rozhodnutí, že bychom měli v nadcházejících měsících a
letech pokračovat s jasným ůčelem: následovat příklad našeho Spasitele. Jako rytíři a
dámy svatého Lazara pod egidou zeleného kříže znovu upevňujeme naše sliby starosti o
slabé, otevírajíce naše srdce se soucitem s nemocnými, potřebnými a trpícími. Od
tohoto úkolu nás nic neodradí.
‐ Máme povinnost znovu ujistit společnost o našem neposkvrněném křesťanském
obraze
‐ Musíme zachovat loajalitu k oněm zásadním křesťanským hodnotám a
principům uvedených v Konstituční listině a pozvedat je jako náš prapor
‐ Musíme dokázat, že soucit s ostatními lidskými bytostmi a respekt k nim
zůstávají páteří naší cesty.
V předvečer narození Našeho Pána Ježíše Krista se modleme společně za naše poslání,
jako členové jedné velké rodiny. V duchovním i světském úsilí Řádu, obzvláště když

vstupujeme do nového roku 2012, naše motivace a nadšení zůstávají netknuty. Nemáme
strach! Naše důstojnost a statečnost převládne.
Kéž by toto nádherné období přineslo pokoj, radost a klid všem členům Vojenského a
špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a jejich rodinám.
Ve jménu Páně, Panny Marie a svatého Lazara, zůstávám váš
Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
50. velmistr Řádu svatého Lazara Jeruzalémského

