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Úvodní slovo

Profil

Vážení přátelé,

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, od 12. století
zavázaným k vyvíjení dobročinných, humanitárních a duchovních aktivit po celém světě. Všichni členové jsou povinováni pomocí svým bližním,
potřebným, nemocným a vyděděncům. Vojenský
a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je
reprezentován padesátým velmistrem J. E. Janem
hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz, který byl
zvolen 20. listopadu 2010 a instalován následujícího
dne v katedrále v Orléans, a pracuje pod patronací
Královského domu Francie.
České velkopřevorství působí v České republice
od r. 1937, kdy je z pověření tehdejšího velmistra
založil Karel kníže Schwarzenberg. Druhým velkopřevorem byl v letech 1986 až 2004 Radslav hrabě

jako každoročně předkládáme všem členům a příznivcům našeho Řádu výroční zprávu, která ve stručnosti zachycuje život našeho společenství. O jednotlivých důležitých akcích se dozvíte v kapitole „Milníky“. Ta zároveň dokumentuje celý uplynulý rok tak, jak plynul v liturgickém i občanském kalendáři.
S radostí jsme se ujali organizace zářijového jednání Mezinárodní řádové vlády v Praze, kdy se také náš otec
kardinál, J. Em. Dominik Duka OP, stal členem našeho Řádu a kromě nejvyšší řádové hodnosti přijal funkci generálního kaplana Řádu sv. Lazara.
Vyprošujeme si i pro další roky naší činnosti Boží požehnání, mnoho energie a odhodlání sloužit všem potřebným
a zároveň se ctí spravovat České velkopřevorství tak, aby na něj mohly být příští generace hrdé.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor

Ondřej F. Vanke, bailli

3

Kinský, třetím velkopřevorem Václav hrabě BořekDohalský. Od roku 2004 je jediným reprezentantem řádu v České republice čtvrtý velkopřevor Českého velkopřevorství J. E. Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenicz.
České velkopřevorství požívá jako církevní právnická osoba statusu soukromého sdružení křesťanů
dle Kodexu kanonického práva (kánon 322). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb. Jeho zřizovatelem
je Česká biskupská konference. Z hlediska občanského práva je mezinárodní nevládní organizací. Je zároveň konzultantem Ekonomické a sociální rady osn
(ecosoc). V roce 2012 mělo České velkopřevorství jedenašedesát členů a 6 přidružených členů (CompLJ).
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Milníky roku 2012

Řádová mše ke sv. Basilu Velikému
5. ledna 2012
Členové ČVP tradičně zahájili rok společnou bohoslužbou ve Svatováclavské kapli naší katedrály.
*****
Lazariánská služba na Slovensku
20. února 2012
Členové Lazariánské pomoci podpořili na počátku
roku patronátní Dom Božieho milosrdenstva předáním jedné palety (800 ks) stoprocentních přírodních šťáv.
*****
Otec arcibiskup Duka kardinálem
25. února 2012
Týden po převzetí kardinálského biretu byla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena slavná
mše svatá, které se zúčastnila také početná delegace
našich členů
*****
České velkopřevorství konzultantem OSN
Získání konzultačního statusu bylo dlouhodobým
a náročným projektem. V rámci Ekonomické a sociální rady osn (ecosoc) může čvp lépe naplňovat
dosavadní zahraniční činnost. Koordinací byl pověřen cfr. Jakub Holman.



(čísla u odstavců odkazují k obrázkům na str. 10–11)

Memorandum s Armádou České republiky
Podepsáním memoranda se stal Řád sv. Lazara oficiálním partnerem armády při zajišťování humanitárních akcí. Za armádu pověřil ministr obrany
podpisem generálmajora Hynka Blaška, velitele
společných sil.
*****
Lazariánská služba na Slovensku
15. dubna 2012
Členové Lazariánské pomoci podpořili patronátní
Dom Božieho milosrdenstva předáním další dodávky (400 ks) stoprocentních přírodních šťáv.
*****
Barokní opera na bludovském zámku
21. dubna 2012
Uspořádali jsme charitativní večer s barokní operou na bludovském zámku. Tato akce podpořila
propagaci Řádu v regionu s cílem získání nových
příznivců a finančních prostředků.
*****
ČVP soukromým sdružením křesťanů
24. dubna 2012
Česká biskupská konference schválila čvp jako soukromé sdružení křesťanů dle kánonu 322 cic s působností na celém území čr.
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Severočeské aktivity
Členové naší Severočeské delegace se tradičně podíleli na přípravě a realizaci Mezinárodní pouti smíření v Hejnicích (8. května) a setkání Svatojakubské
cesty (8. května). Do mezinárodního koordinačního
výboru byl zvolen cfr. Jan Jeřábek, CompLJ.
*****
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
15. května 2012
Členové čvp se tradičně zúčastnili mše svaté a procesí při příležitosti mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého.
*****
Ustavení Nadační delegace
a Lazariánské pomoci
16. května 2012
Velká rada schválila stanovy Nadační delegace a
jmenování MUDr. Zuzany Zahálkove její ředitelkou.
Nadační delegace je samostatná jednotka, sloužící
k získávání podpory, finančních darů a grantů. Velká rada schválila také finální verzi stanov Lazariánské pomoci. Byli jmenováni hlavní činovníci Lazariánské pomoci: velitel cfr. Michal Zahálka, metodik
cfr. Pavel Ondráček, který je zároveň zemským velitelem pro Moravu. Pro Čechy je zemským velitelem
cfr. Jan Hora a pro oblast Prahy cfr. Martin Janda.
*****
Zemřel chev. Antonín Kinský
28. květen 2012
Chev. Antonín Kinský, člen Řádu od r. 1991, zemřel
po dlouhé nemoci ve věku 57 let. Antonín „Tonio“
Kinský se narodil 8. listopadu 1955, vzhledem k rodinnému původu nemohl vystudovat a po r. 1990
se stal restauratérem. V roce 1991 se stal společně
se svým bratrem Františkem členem Českého velkopřevorství při první investituře po návratu Řádu
z exilu.
*****
Ustavení Komendy „Polonia“
2. června 2012
Velkopřevor, bailli a kancléř byli účastni prvního
setkání polských rytířů v Kobylnikách u Kruszwice
a při této příležitosti byla oficiálně založena Polská
komenda.
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Oslavy Božího těla
7. června 2013
Členové čvp se podíleli na oslavách Božího těla
v katedrále sv. Víta. Při procesí se členové střídali
v nesení nebes s řádem Maltézských rytířů
*****
První vystoupení Lazariánské pomoci v Kolíně
15.–16. června 2013
Delegace čvp se zúčastnila oslav 100. výročí založení
skautingu v Kolíně. Kromě reprezentačních povinností to bylo zejména první oficiální vystoupeni Lazariánské služby na veřejnosti. Cfr. Pavel Ondráček,
Martin Janda a Tomáš Bednář prováděli instruktáž
návštěvníků při život zachraňujících úkolech. Velmistr v závěru oslav předal pohár vítězné hlídce
skautů, kteří byli nejlepší v bodovaném závodě.
*****
Koncert na Kuksu
29. června 2012
Pod záštitou Řádu a ve spolupráci s Hospitálním
řádem sv. Jana z Boha se konal za účasti otce kardinála Dominika Duky koncert v barokním areálu
na Kuksu. Tento areál bude procházet rozsáhlými
opravami a bude až do r. 2014 uzavřen pro veřejnost.
*****
Zřízení DMS
1. července 2012
čvp se stalo partnerem „Fóra dárců“ a získalo možnost získávat finanční prostředky pomocí dárcovských sms (dms). Výtěžek slouží k podpoře hipoterapie pro klienty Dětské psychiatrické léčebny
v Opařanech.
*****
Oslavy sv. Ludvíka IX. na Slovensku
25. srpna 2012
V Dome Božieho milosrdenstva si členové Slovenské komendy připomněli svátek našeho řádového
patrona sv. Ludvíka. Při této příležitosti byl zařízení předán šek na 500 €.
*****
Generální kapitula ČVP
a zasedání Mezinárodní řádové vlády v Praze
14.–15. září 2012
Jednání Generální kapituly schválilo činnost a hos-
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podaření ČVP v minulém období a jednalo o dalších úkolech a cílech. Novými členy Řádu sv. Lazara
se během investitury v katedrále sv. Víta za účasti apoštolského nuncia J. E. Giuseppe Leanzy stali
o. kardinál Dominik Duka, prof. Jan Royt, pplk. Petr
Blecha, kpt. Leoš Halbrštát, Ing. Jan Hora, ředitel
Italského kulturního institutu hr. Paolo Sabbatini
a csr. Antonia Končel společně s prof. Dietmarem
Lacknerem z Rakouska. Do hodností komtura byli
povýšeni spolubratři Zdeněk Kučera, Stanislav Přibyl a Michal Zahálka. Společníkem Řádu se stal cfr.
Michal Peroutka.
Otec kardinál se stal generálním kaplanem OSLJ,
tedy nejvyšší duchovní autoritou Řádu.
*****
Svatováclavská národní pouť ve Staré Boleslavi
28. září 2012
Členové ČVP se tradičně zúčastnili mše svaté k našemu národnímu světci sv. Václavu.
*****
Vojenská medailka sv. Michaela Archanděla
26. 9. 2012
Řád financoval raznici a výrobu ochranných medailek sv. Michaela Archanděla pro příslušníky Armády ČR. Sv. Michael je patronem vojáků. Medailka
byla posvěcena ve vojenském kostele Sv. Jana Nepomuckého o. k. Dominikem Dukou za přítomnosti
generality Armády ČR a všech vojenských kaplanů.
*****
Pamětní deska Antonína Bořka-Dohalského
Jedním z velkých úkolů roku 2012 byla realizace pamětní desky umučeného kanovníka Bořka-Dohalského a členů Řádu, pronásledovaných totalitními
režimy. K tomu byli na přání metropolitní kapituly
přiřazeni také umučení kanovníci Svatovítské kapituly. V průběhu roku docházelo k pravidelným
jednáním o podobě a materiálu pamětní desky, po
schválení Správou Pražského hradu pak byla vyhodnocena jako nejvhodnější a o. kardinálem schválena
varianta desky vytesané do sliveneckého mramoru.






Pietní akt v Milovicích
6. listopadu 2012
Jako každoročně se členové čvp podíleli na přípravě
pietního aktu na válečném hřbitově v Milovicích.
*****
Pouť do Říma
24. listopadu 2012
Na podzim vykonali členové čvp pouť do Říma, při
které byli oficiálními hosty při převzetí baziliky sv.
Marcelina a Pietra otcem kardinálem v Římě. Tato
pouť sloužila také k seznámení o. kardinála s představiteli Italského velkopřevorství a k pokračování
úzké spolupráce Českého a Italského velkopřevorství
*****
Kurs první pomoci,
pořádaný Lazariánskou pomocí
24. listopadu 2012
Jednotka Praha–Střední Čechy realizovala kurs
první pomoci pro vedoucí mládeže Sboru dobrovolných hasičů ve Skryjích u Rakovníka.
*****
Adventní koncert v Opařanech
11. prosince 2012
V závěru roku jsme uspořádali tradiční koncert pro
děti v dpl Opařany a zároveň měli možnost prohlédnout si „cvičný byt“, zbudovaný za přispění čvp.
Finanční podpora keramické dílny průběžně pomáhá dětem získat nejen estetické cítění, ale i manuální zručnost.
*****
Řádový den
15. prosince 2012
Během tradičního předvánočního setkání, konaného v areálu Nemocnice milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze, byla požehnána nová velmistrovská standarta. Do postulátu byli přijati csr.
Martina Tesaříková a cfr. Milan Čejka, společníky
Řádu se stali cfr. Aleš Randl a Petr Stříbrnský.






*****
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FINANčNÍ HOSPODAŘENÍ OSLJ–B, n. g. o. V ROCE 2012
Rozvaha OSLJ-B 31. 12. 2012
Aktiva
Pokladna
Banka běžný účet
Banka sponzorský účet
Pohledávky
CELKEM

53 534,20
274 551,25
46 379,35
68 096,14

Pasiva
Vlastní jmění
Ztráta 2012
Závazky
Časové rozlišení

174 263,83
-25 156,87
215 453,98
78 000,00

442 560,94

CELKEM

442 560,94

Výsledovka 2012
Náklady
Dary poskytnuté
276 698,00
Sponzorská večeře zámek Bludov
53 929,00
Podpora projektu Svatojánské Navalis
30 000,00
Generální kapitula ČVP + zasedání Mezinárodní řádové vlády
270 153,71
Řádový den
19 250,00
Ostatní:
Údržba webu: domény, hosting
10 855,00
Návrh pamětní desky pro katedrálu
30 000,00
Poplatky do mezinárodní pokladny 2012
131 588,10
Administrace Nadační delegace
140 279,00
Vybavení Lazariánské pomoci
10 994,50
Uniformy a insignie
76 630,08
Další náklady: překlady, kancel. potřeby, kurzové ztráty, bankovní poplatky,
časopis Reunion, poštovné
95 678,86
SOUČET
1 149 056,25
Ztráta 2012
-25 156,87
CELKEM
1 123 899,38

Výnosy
Tržby z reklamní plochy (web)
Tržby z prodeje řádových předmětů
Úroky z banky
Poplatky za kapitulu
Přijaté dary
Členské poplatky a poplatky za povýšení a vstup

68 000,00
121 642,72
983,76
203 115,39
252 730,00
477 427,51

SOUČET

1 123 899,38

CELKEM

1 123 899,38
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POMOZTE DĚTEM
k návratu do života
Podpořte program hipoterapie
v Dětské psychiatrické léčebně Opařany
Léčebnu v Opařanech můžete podpořit zasláním dárcovské SMS (DMS):
■ odesláním SMS ve tvaru DMS ROK LAZARUS na číslo 87 777 podpoříte léčebnu
částkou 27 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců (cena DMS je 30 Kč měsíčně);
■ odesláním SMS ve tvaru DMS LAZARUS na číslo 87 777 podpoříte léčebnu
částkou 27 Kč jednorázově (cena DMS je 30 Kč).

Hlavním komunikačním prostředkem interním
i směrovaným k širší obci zájemců je i nadále časopis Reunion, který v roce 2012 vyšel celkem sedmkrát (jedno mimořádné číslo bylo věnováno Generální kapitule a zasedání Mezinárodní řádové vlády).
Časopis vycházel v roce 2012 v průměrném nákladu
130 výtisků na číslo a dále byl jako v minulých letech
zasílán v počtu 350 exemplářů i elektronicky.
S veřejností i členy komunikujeme pomocí webových stránek www.oslj.cz a www.zelenykriz.cz, kde
uveřejňujeme důležité dokumenty, jako jsou sdělení
a nařízení jak vedení Českého velkopřevorství, tak
řádového vedení mezinárodního a aktuality, které
by vzhledem k dvouměsíční periodicitě časopisu
Reunion ztratily na informační hodnotě. Na webových stránkách je Reunion též ke stažení ve formátu pdf. Slovenská komenda samostatně spravuje
stránky www.rslj.sk.
V roce 2012 byla také zřízena nová internetová komunikační platforma v podobě stránek Lazariánské
pomoci, www.lazarianskapomoc.eu.

Děkujeme za vaši pomoc
Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského
České velkopřevorství
www.oslj.cz, www.zelenykriz.cz
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Údaje o organizaci ⁄ contact data

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n. g. o.
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia, n. g. o.
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
IČ: 75101068
č. reg. MV ČR: VS-9323/SDR/1–2005
DIČ: CZ75101068
č. ú. / bank account No.: 213613900/0300
Korespondenční adresa / Correspondence
OSLJ-B, n. g. o.
Vrážská 323
252 28 Černošice
Statutární orgány a struktura vedení / Statutory officials:
velkopřevor / Grand Prior J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
bailli / bailiff J. E. Ondřej F. Vanke, zastávající funkci velitele velkopřevorství
kancléř / Chancellor chev. Petr J. Řehoř
Vedení Českého velkopřevorství / Further leading officials:
duchovní převor / Spiritual Prior J. E. František Lobkowicz O. Praem., biskup ostravsko-opavský
špitálník / Hospitaller cfr. MUDr. Michal Zahálka
sekretář a advokát / Secretary and solicitor cfr. Zdeněk Kučera
České velkopřevorství působí v šesti regionech:
Pražskou a středočeskou komendu vede cfr. Stanislav Přibyl, Severočeskou delegaci chev. Antonín
Schauer. Vedení moravské komendy nebylo v roce
2012 obsazeno. Komendu Slovensko vede chev. Ra-

dovan Ocsovay, Komendu Polonia vede chev. Jan
Szmyd a Komendu Ostarrichi vede chev. Jörg Steiner. Tyto zahraniční komendy jsou pod dočasnou
správou čvp a jsou zárodkem budoucích nezávislých národních jurisdikcí.

•
Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost
je postavena výhradně na spolupráci s nadšenými
dobrovolníky. Důležitá je pro nás spolupráce se
skauty z různých skautských organizací (Junák, Federace evropského skautingu).

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří nám
přispěli a jejichž dary byly kumulovány a předány
potřebným.
Děkujeme také všem, kteří na nás, naše předchůdce
a naši činnost vzpomínají v modlitbě.

Grand Priory of Bohemia operates in six regions:
Commandery Prague and Central Bohemia is led
by cfr. Stanislav Přibyl, North Bohemian Delegation is led by chev. Antonín Schauer. Leadership of
Commandery Moravia was vacant in 2012. Commandery Slovakia is led by chev. Radovan Ocsovay,

Commandery Polonia is led by chev. Jan Szmyd and
Commandery Ostarrichi (Austria) is led by chev.
Jörg Steiner. The last three commanderies mentioned are administered by Grand Priory of Bohemia
until they reach membership quora enabling them
to become fully independent national jurisdictions.

SUMMARY
PAGE 3 Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is a catholic order of chivalry obliged
from as far as 12th century to develop charity, humanitarian and spiritual activities worldwide. The order
is represented by its 50th Grand Master, Jan Count
Dobrzenský z Dobrzenicz, and is enjoying the temporal protection of the Royal House of France. Grand
Priory of Bohemia, founded in 1937 by Karel Prince
Schwarzenberg is now, as a church law entity, enjoying status of private christian association according to
Canon 322 cic and according to the rules of civil law
it is registered as an international non-governmental
organization. The Order is also a consulting body to
ecosoc. In 2012 there were 61 members of Grand Priory of Bohemia with six companion members (CompLJ).
Text on PAGES 4-6 and photos on PAGES 10-11 summarize important events in the life of Grand Priory in
2012. The most remarkable ones were: Memorandum
about mutual coordination of humanitarian and relief operations with the Army of Czech Republic; First
public appearance of Lazarian Help on a festival com-
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memorating 100th anniversary of Boy Scouts in Bohemia; Chapter General of the Grand Priory with simultaneous International Event of the Order; Admission
of Prague Archbishop Cardinal Dominik Duka to the
order in the rank of Prelate Grand Cross, the Cardinal
at the same time assuming the post of Chaplain General
of the Order; Finishing the work on commemorative
plate situated in St. Vitus cathedral, commemorating
the persecution and violent deaths of Antonín BořekDohalský and other priests during Nazi occupation
1939-1945; In 2012, two new commanderies were established under the Grand Priory, Commandery Ostarrichi and Commandery Polonia.
PAGES 8-9 Finance: the year ended with a loss of ca.
25,000 CZK.
PAGE 12 Main communication medium remains the
bi-monthly reunion with circulation of 130 paper and
350 electronic (pdf) copies. Already well established
Grand Priory websites www.oslj.cz, www.zelenykriz.cz
and www.rslj.sk were in 2012 augmented by a new site of
Lazarian Help, www.lazarianskapomoc.eu.

