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J. Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, přijal nejvyšší řádovou hodnost 
pro duchovní, Církevní Velkokříž a stal se generálním kaplanem Řádu.
His Eminency Cardinal Dominik Duka, Archbishop of Prague, received the highest 
ecclesiastical rank in the Order, Prelate Grand Cross, and became Chaplain General 
of the Order.
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Otec arcibiskup sloužil mši sv. pro lazariánské rytíře 

 

Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka se v pátek 14. září 2012 stal hlavním kaplanem 
Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Během mše sv. v katerdále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, na které byl přítomen též apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza, přijal 
otec kardinál insignii nejvyšší řádové hodnosti – církevní velkokříž. 

Historie Řádu sv. Lazara je spojena s křížovými výpravami do Svaté země a péčí o malomocné. Řád se 
ve středověku angažoval zejména ve Francii, kde získal ve 14. století královskou ochranu a tento 
patronát trvá dodnes. Jeho členem byl též známý lékař Albert Schweitzer.  V Českých zemích se Řád 
znovu objevil v roce 1937, kdy jej založil kníže Karel VI.  Schwarzenberg. Během nacistické okupace a 
komunistické éry byli členové Českého velkopřevorství opakovaně persekvováni. Členy Řádu byli 
královéhradečtí biskupové Mořic Pícha a arcibiskup Karel Otčenášek. 

Ve dnech 13. – 15. září 2012 se v Praze konalo zasedání Mezinárodní řádové vlády, jemuž předsedali 
50. velmistr Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz a předseda řádové vlády princ Charles-Philippe 
d´Orléans, vévoda z Anjou. Byli přítomni zástupci všech evropských zemí, kde Řád existuje a též 
zástupce z USA. Řádoví představitelé jednali o dalších úkolech zejména v oblasti charity, efektivního 
řízení Řádu a naplňování jeho duchovního a rytířského poslání. Na večerní mši sv. v katedrále byli 
přijati noví členové Českého velkopřevorství a povýšeni či vyznamenáni další členové z různých zemí. 
Během homílie vyzdvihl kardinál Duka především oběť, kterou svatolazarští rytíři přinesli během 
druhé světové války a v době komunistické diktatury, kdy bylo větší množství umučeno (včetně 
tehdejšího duchovního převora Českého velkopřevorství kanovníka Antonína Bořka-Dohalského) či 
dlouhodobě vězněno v koncentračních a později pracovních táborech.  

V závěru investitury byl otec arcibiskup dekorován insignií řádového velkokříže a přijal významnou 
funkci „capellanus generalis“, a stal se tak vrcholnou duchovní autoritou Řádu. Nejvyšší světskou 
autoritou – protektorem je Henri, hrabě pařížský a vévoda francouzský. 

České velkopřevorství požívá kanonický status „soukromého sdružení křesťanů“ a je konzultantem 
OSN (výboru ECOSOC pro ekonomický a sociální rozvoj). Jeho necelých padesát členů se věnuje 
prohlubování křesťanských ideálů, rytířské tradici a zejména charitativní činnosti – podpoře 
terapeutických aktivit v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, spolupráci s Armádou ČR v rámci 
rekonstrukce společnosti v Afghánistánu, patronátu nad Nemocnicí v Měšicích a řadě dalších. 

 

Ondřej Vanke, bailli Českého velkopřevorství  | www.oslj.cz 
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ViGiLie | ViGiL
Kostel sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně
Church of St. Charles Borrom�us, Prague, Lesser Town
13. září 2012  |  13 September 2012

Z A S e D Á n Í  Ř Á D o V É  V L Á D Y
GoVerninG CounCiL MeeTinG
Italský kulturní institut v Praze
Istituto italiano di cultura, Praga  |  Italian Cultural Institute, Prague
14. září 2012  |  14 September 2012

ATAViS eT ArMiS!

Prezident Řádové vlády JKV princ Charles-Philippe d�Orléans při zasedání 
Mezinárodního globálního setkání v knihovně Italského kulturního insti-
tutu předvádí nové strategie, jak oslovit co nejširší veřejnost a seznámit ji  
s projekty Řádu.

President of Governing Council, HRH Prince Charles-Philippe d�Orléans 
leads the International Global Meeting conference in the library of Italian 
Institute presenting new strategies of publicizing Order�s projects on a 
worldwide basis.
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MŠe SVATÁ A
HoLY MASS A
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský Hrad
Cathedral of St. Vitus, Venceslas and Adalbert, Prague Castle
14. září 2012  |  14 September 2012

Poslední porada před průvodem.
Last briefing before the procession starts.

J. Em. kardinál Dominik Duka a papežský nuncius Mons. 
Giuseppe Leanza.
H. Em. Cardinal Dominik Duka and papal nuncio Mons. Gi-
useppe Leanza.

Prapory, kněžstvo a hodnostáři Českého velkopřevorství v prů-
vodu katedrálou.
Banners, priests and Grand Priory of Bohemia dignitaries in the 
procession.

Velitel Rakouské komendy Jörg 
Steiner s J. E. velmistrem a prezi-
dentem Řádové vlády JKV princem 
Charles-Philippem.
Commander of Commandery 
Ostarrichi Jörg Steiner flanked by 
H. E. the Grand Master and Pre-
sident of the Governing Council 
HRH Prince Charles-Philippe. inVeSTiTurY

nD inVeSTiTureS

Další fotografie z události najdete na www.oslj.cz v sekci Fotogalerie.
Further photographs you may find at www.oslj.cz, section Fotogalerie.
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J. Em. kardinál Dominik Duka při homilii.
H. Em. Cardinal Dominik Duka delivers his sermon.

Nově přijímaní s kancléřem ČVP. Zleva Jan Royt, Jan Hora a 
Antonia Končel.
Newly invested members of Grand Priory of Bohemia with 
its Chancellor (names L to R as above).

Mezi nově přijatými byl také veterán z Afghánistánu pplk. 
Petr Blecha.
Among newly invested members of Grand Priory of Bohemia 
was also Afghanistan veteran Lt.-Col. Petr Blecha.

Ředitel Italského institutu v Praze Paolo Sabbatini byl břijat 
v hodnosti justičního rytíře.
Director of Italian Institute in Prague Paolo Sabbatini was 
invested as Knight of Justice.



PRESS RELEASE, FOR IMMEDIATE PUBLICATION 

 

Archbishop of Prague celebrated the mass for knights of St. Lazarus 

Archbishop of Prague, Cardinal Dominik Duka, became on 14th September 2012 Chaplain General 
of the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. During the mass in cathedral of 
St. Vitus, Venceslas and Adalbert the Cardinal received the insignia of the highest ecclesiastical 
rank in the order – prelate grand cross – in the presence of papal nuncio Mons. Giuseppe Leanza.  

History of the Order of Saint Lazarus is connected with the Crusades and the care for the lepers. The 
Order, after withdrawal from the Holy Land developed its activities in France where it enjoyed since 
the 14th Century the protection of French kings and this protection lasts to this day. Renowned 
physician and musician Albert Schweitzer was also in the ranks of the Order. In Czech lands the Order 
appeared again in 1937, founded by prince Karel VI. Schwarzenberg. During Nazi occupation and 
subsequent communist era the members of the Order were repeatedly persecuted. Among members 
of the Order were bishops of Hradec Králové Mořic Pícha and Karel Otčenášek. 

From 13th to 15th September 2012 a regular meeting of the Governing Council took place in Prague 
with the 50th Grand Master Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz and president of the GC, HRH prince 
Charles-Philippe d´Orléans, Duc d´Anjou, presiding. Representatives from all European countries 
where the Order is established were present as well as a representative from the USA. The 
representatives of the Order discussed further tasks especially in the fields of charity, effective 
management of the Order and in fulfilling its spiritual anf knightly mission. At the evening mass in the 
cathedral new members of Grand Priory of Bohemia were invested and several members from other 
countries were promoted and/or awarded. During the sermon the Cardinal emphasized the sacrifice 
brought by Lazarian knights during the WWII followed by absolutely intolerant communist regime, in 
which time many were tortured to death, including the then Spiritual Prior of the Grand Priory of 
Bohemia, Canon Antonín Bořek-Dohalský, or served a long time sentences in concentration and later 
in the communist era in labour camps. 

Closing the investiture ceremony, Cardinal Dominik Duka was awarded the highest rank in the order 
for priests, Prelate Grand Cross and accepted the office of Chaplain General by which he became the 
supreme spiritual authority of the Order. The highest temporal authority is the protector of the 
Order, Henri the Count of Paris, Duke of France. 

Grand Priory of Bohemia has the status of „private christian association“ according to CIC and is a 
consulting body for UN committee ECOSOC. Its ca. fifty members commit themselves to deepening 
Christian ideals, knightly traditions and especially to charity work – support of Children Mental 
Hospital in Opařany, cooperation with the Army in Afghanistan, partnership with Hospital Měšice etc. 

Ondřej Vanke, bailiff 
Grand Priory of Bohemia 

www.oslj.cz 


