
DEKLARACE 
 
Na základě Ústavní listiny Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského (dále 
„Řád“) a v naprosté shodě s Velkým Magisteriem Řádu, Řádová vláda složená z hlav všech 
národních jurisdikcí, tímto prohlašuje, že: 
 
Světská ochrana Řádu, zaručená JKV Hrabětem pařížským, Vévodou Francie, hlavou 
královského domu Francie, jako jeho fons honorum zajišťuje tradiční historickou legitimitu 
Řádu; 
 
Jednomyslná a právně platná volba JKV Charlese-Philippa d´Orléans, vévody z Anjou, všemi 
členy Řádu s volebním právem na Generální kapitule 2004 na královském zámku v Blois, a 
jeho slavnostní inaugurace jako Magnus Magister citra et ultra maria, Praeceptor Boignaci 
v orléanské katedrále poskytla Řádu v souladu s dávnou vznešenou tradicí jeho výhradní 
nejvyšší hlavu; 
 
Jmenování JEm László kardinála Paskaie OFM, emeritního primase maďarského, JKV 
princem Charles-Philippem duchovním protektorem Řádu, formálně přijaté Jeho Eminencí při 
slavnostní mši v basilice sv. Marka v Benátkách, zaručuje duchovní legitimitu Řádu a jeho 
historické vazby na katolickou církev, a tím zajišťující autentický ekumenický charakter 
Řádu, jehož členové pocházejí z katolických, protestantských, ortodoxních a anglikánských 
tradic; 
 
Ústavní listina připravená řádně jmenovanou Ústavní radou s mandátem Řádové vlády, 
písemně potvrzená Světským protektorem a jednomyslně přijatá všemi členy Řádové vlády 
s hlasovacím právem na jejím zasedání v Praze 21. září 2006 v přítomnosti Duchovního 
protektora je, schválena Generální kapitulou 2006, jedinou ústavou, kterou se Řád řídí; 
 
Všichni, kteří jsou věrni svému slibu při investituře a jsou poslušni hierarchie Řádu, zůstávají 
ctihodnými členy, naplňujícími duchovní, dobročinné a tradiční cíle Řádu; 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského 
neuznává a nemá nic společného s jakýmkoliv společenstvím nebo samozvaným „Řádem“, 
které, byť se reprezentují podobnými jmény a zvyklostmi, není pod jurisdikcí jediného 
legitimního Velmistra Řádu, JKV Prince Charles-Philippa d´Orléans, vévody z Anjou. 
Seznam takových organizací, které rozsévají zmatek ve veřejném mínění a tím poškozují 
pověst Řádu, je k dispozici na Velkém kancléřství. 
 
Schváleno ve Vídni, Rakousko, 17. března 2007 a podepsáno členy Řádové vlády 
s jednomyslnou podporou všech jurisdikcí. 
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