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Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, od 
12. století zavázaným k vyvíjení dobročinných, humanitárních a duchovních aktivit po ce-
lém 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, zvoleným 20. 
listopadu 2010 a instalovaným 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 Kinský, třetím velkopřevorem Václav hrabě  Bořek-Dohalský. Od roku 
2004 je jediným reprezentantem řádu v České republice České velkopřevorství pod vede-
ním čtvrtého velkopřevora J. E. Jan hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. 

České velkopřevorství požívá jako církevní právnická osoba statusu soukromého sdružení 
křesťanů dle Kodexu kanonického práva (kánon 322). Je součástí římskokatolické církve re-
gistrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb. Jeho zřizovatelem je Česká biskup-
ská konference. Z hlediska občanského práva je mezinárodní nevládní organizací. Je zároveň 
konzultantem Ekonomické a sociální rady osn (ecosoc). 

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor

Ondřej F. Vanke, bailliPetr J. Řehoř, kancléř

A Profil AA Úvodní slovo A

Milí přátelé,
vážení čtenáři,

stojíme sice na počátku roku, avšak prostřednictvím této výroční zprávy se ohlížíme za ro-
kem uplynulým. Již pošesté dostáváte do ruky útlý svazek, v  letošním roce s hlavním gra-
fickým motivem XX. velmistra Řádu Jacquesa de Besnes (náhrobek v Boigny-sur-Bionne). 
Můžete se zde seznámit s profilem Řádu sv. Lazara a v následujícím oddíle s hlavními body 
naší celoroční činností. Není to výčet kompletní, ale napomůže Vám udělat si přesnější ob-
rázek o širokém spektru našeho záběru. Podstatnou je část s uveřejněním finanční bilance, 
sloužící nejen jako podklad pro kapituláře na podzimní jednání Generální kapituly, ale 
doslova pro všechny, které tato skutečnost zajímá. Jsme sice duchovním řádem, tvořeným 
laiky, ale život v ekonomické realitě je tím, čemu se samozřejmě nemůžeme vyhnout.
České velkopřevorství mělo v r. 2014 celkem 76 členů v průměrném věku 48 let a průměr-
nou „služební“ délkou 6 let a 5 společníků (CompLJ). Z tohoto počtu je 10 osob starších 70 
let a 11 osob slouží Řádu již více než 20 let. V ČR máme 52 členů (prům. věk: 54, služeb-
ní délka: 10), na Slovensku 6-44-6 a v Polsku 18-47-3. Vyjadřujeme své přesvědčení, že  
i v následujících letech se bude naše velkopřevorství rozrůstat o mladé lidi, angažované 
křesťany, kteří se ztotožnili s našimi ideály pokorné služby potřebným. Také již nyní víme, 
že v následujícím roce se vydají na pouť samostatné národní jurisdikce naši polští spolu-
bratři, které v posledních několika letech doprovázíme na jejich lazariánské pouti.
Závěrem přijměte poděkování za spolupráci, přátelství, modlitbu a podporu.
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A Události 2014 A

 15. ledna_ 
Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: účast členů Řádu na mši k výročí Karla 
Velikého a na semináři k této osobnosti, pořádaném Poslaneckou sněmovnou PČR. 

 25. ledna_
Slovenská komenda předává kapucínům v Žilině záložku se svatým obrázkem. 

 Leden_/ January_
Akce „Kasičky pro DPN Opařany“ pokračuje. V jihočeských městech vylepeny další 
plakáty na DMS pro Opařany, letáčky v regionálním tisku, obnoven billboard v Praze  
Na Knížecí. 

 13. února_
Jednání s představiteli Vojenského historického ústavu o pravidlech nošení řádových 
insignií příslušníky ozbrojených složek. 

 12. března_/ March 13_
Mše k svátku sv. Sophronia s hojnou účastí nových postulantů. 

 18. března_
Polská komenda získává církevní status ve dvou diecézích – PrzemyŚl a Bydgoszcz. 

 24. března_/ March 24_
Setkání bailliho a kancléře s J. J. Karlem knížetem Schwarzenbergem, kteří jej informovali 
o řádových projektech, předali mu sadu pamětních medailí. Jeho Jasnost přislíbila záštitu 
na oslavou 900. výročí trvání Řádu v roce 2016. 

 28. března_
Řádové rekolekce v Hejnicích (víkend do 30. 3.). 

 Duben_/ April_
Slovenská komenda vydává kancionály s řádovou symbolikou. 

 26. dubna_
Slavnostní večer k 75. narozeninám prof. F. X. Thuriho. 

 1. června_/ June 1_
Slovenská komenda zkrášluje okolí kostela sv. Ondřeje a jeskyně P. Marie Lourdské – 
Zelený projekt. 
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 14. června_/ June 14_
Panna Maria Lidická: plastika P. M. Lidické byla osazena do venkovního oltáře, který navrhl 
chev. Zd. Čech , a který stojí v půdorysu bývalého lidického kostela

 14. června_/ June 14–15_
Formační setkání postulantů, Chotěboř (do 15. 6.) 

19. června_/ June 19_
Slavnost těla a krve Páně v Praze (členové Řádu nesou baldachýn). 

 16. července_
Slavnost Panny Marie Karmelské, Lysá nad Labem. 

 17. července_
Slavnost Panny Marie Karmelské, Slovenská komenda. 

 5. září_
Vernisáž výstavy 75. výročí prohlášení české šlechty (Řád partnerem výstavy). 

 13. září_
Generální kapitula Českého velkopřevorství v Hejnicích. 

 20. října_/ October 20_
Zádušní mše za biskupa Kajetána Matouška, preláta Řádu sv. Lazara. 

 Listopad_/ November_
Vychází 2CD duchovní hudby F. X. Thuriho Liturgický rok – vydáno s podporou Řádu. 

 18. listopadu_/ November18_
Členové Moravské komendy v Afghánistánu: předání potřebného materiálu v hodnotě 
300 USD afghánským dětem na letecké základně Bagram. / Commandery of Moravia 
brings matériel worth USD 300 for Afghan children to Bagram Air Base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. prosince_/ December 4_
Adventní koncert pro DPN Opařany, předání šeku na 30 000 Kč na terapeutické programy. 
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 16. prosince_/ December 16_
Řádový den k poctě sv. Lazara (mše ve voj. kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17. prosince_/ December 17_
Dobročinný bazárek v DPN Opařany

A Slovenská komenda A
Činnosť Slovenskej komendy ČVP sa aj v kalendárnom roku 2014 zameriavala predovšetkým 
na aktívne praktizovanie nášho rádového poslania Kresťanstvo – rytierstvo - charita. 

Našim najväčším projektom na poli obrany viery a dobročinnosti bola postupná obnova 
kaplnky v Novej Bystrici, ktorú naša komenda realizuje v spolupráci s miestnou obcou 
a farou. Dňa 19. júna 2014 sme na audiencii u biskupa žilinskej diecézy J. Exc. Tomáša Galisa 
dostali oficiálne požehnanie k projektu obnovy a zasväteniu nášmu patrónovi sv. Lazarovi 
z Betánie, na čo nadväzovalo získanie stavebného povolenia v júli 2014. Pri príležitosti 
veľkého rádového sviatku sv. Ľudovíta IX. dňa 25.8.2014 sme zástupcom obce odovzdali dar 
1.100 EUR na stavebné práce, pričom celková podpora obnovy kaplnky za rok 2014 prevýšila 
zo strany komendy sumu 3.800 EUR. Dokončenie stavby je plánované na leto 2015.
Výnimočnou akciou bola účasť komendy dňa 20. septembra 2014 na posviacke obnovenej 
kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v žilinskom kapucínskom kostole Obrátenia sv. 
Pavla. V rámci slávnostnej procesie a za prítomnosti médií preniesli naši rádoví rytieri 
sochu Sedembolestnej z hlavnej lode kostola do obnovenej kaplnky. Komenda tiež pri 
tejto vzácnej príležitosti vydala a počas agapé rozdávala obrázok s podobizňou pápeža 
Františka a s modlitbou k Panne Márii. Podobne výnimočnou udalosťou bola spoločná púť 
bratov a sestier svetských františkánov Žilinského rádového regiónu, zástupcov kapucínov, 
nemeckého rádu a členov Slovenskej komendy OSLJ k ostatkom sv. Alžbety Uhorskej vo 
Viedni  na sviatok tejto spoločnej rádovej patrónky.    
Lazariánska pomoc v roku 2014 zrealizovala 8 výjazdov prevažne so zaistením predlekárskej 
pomoci a bezplatného studeného a teplého pitného režimu na veľké mariánske púte 
v Starých Horách alebo agapé v DOMe Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici či v Dome 
núdznych v Žiline. V prospech Domu núdznych v Banskej Bystrici sme začiatkom roka 
zakúpili 42.000 ks plastových riadov a príborov na celoročný výdaj teplej polievky a čaju 
pre ľudí bez domova v hodnote 700 EUR.
Všetkým bratom Slovenskej komendy vyslovujem úprimné poďakovanie za aktívnu 
spoluúčasť na všetkých lazariánskych akciách a obetavej práci na našich dobročinných 
projektoch v prospech pútnikov a núdznych! 
Radovan Ocsovay, veliteľ Slovenskej komendy ČVP 
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A Zpráva špitálníka A
V roce 2014 byla zahájena 1. fáze výjimečného projektu „Apolinář“, kdy původní záměr 
příležitostné materiální pomoci se proměnil ve vizi stálé duchovní a odborné podpory. 
Byla zformována myšlenka špitální pomoci orientované na sociální a právní poradenství, 
včetně posilování finanční a právní gramotnosti pacientů kliniky adiktologie v průběhu 
jejich léčby, v období doléčování, které se může týkat jak samotných nemocných, tak jejich 
rodin a blízkých. Přípravu projektu vedli chev. MUDr. Michal Zahálka, csr. JUDr. Lenka Pav-
lová, prim. MUDr. Petr Popov a Mgr. Martin Vlček.
Jednání s vedením VFN vyústila ve smluvní zakotvení celého projektu v podobě Smlouvy 
o spolupráci uzavřenou mezi VFN v Praze zastoupenou Mgr. Danou Juráskovou Ph.D.,MBA , 
ředitelkou VFN a Lazariánskou pomocí – receptorií, zastoupenou chev.MUDr.Michalem Za-
hálkou KLJ. Smlouva zaručuje dobrovolnickou pomoc klientům adiktologie formou bez-
platného právního a sociálního poradenství.

Lazariánská pomoc – receptorie se zabývala restrukturalizací organizace ke zdokonalení 
práce v regionech své působnosti.  Nadále v průběhu roku plnila své stanovené poslání 
v oblasti zajištění zdravotní a pořadatelské pomoci na akcích (celkem cca 15 církevních, 
sportovních akcí, koncertů …), v oblasti zdravotnického školení v první pomoci (cvičení LP 
na Dětském dni v Kolíně, školení několika desítek pedagogů …)

Naší představou je pomoci s vydáváním odborných 
zdravotnických publikací. V roce 2014 jsme význam-
ně finančně pomohli s realizací reedice „Endokrinolo-
gie pro praxi“ předního českého endokrinologa prof. 
Václava Hány. Tuto knihu přivítala široká lékařská ve-
řejnost a také studenti medicíny

A Komunikace A
Hlavním komunikačním prostředkem interním i směrovaným k širší obci zájemců je i na-
dále časopis Reunion, který v roce 2014 vyšel pravidelně šestkrát. Časopis vycházel v roce 
2014 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 též pomocí webových stránek, kde uveřejňujeme dů-
ležité dokumenty, jako jsou sdělení a nařízení jak vedení Českého velkopřevorství, tak řá-
dového 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 svůj web.
Další informace o činnosti Řádu – zejména o pomoci potřebným – jsou šířeny prostřednic-
tvím webových stránek Lazariánské pomoci v ČR i na Slovensku. Polská komenda provozu-
je také své samostatné webové stránky v polštině.
Uzavřená skupina na Facebooku sdružuje členy a příznivce, využívající toto médium.

České velkopřevorství
www.oslj.cz

Slovenská komenda
www.rslj.sk

Polská komenda
http://lazaruskrosn.nazwa.pl/

Lazariánská pomoc Česká republika
www.lazarianskapomoc.eu

Lazariánská pomoc Slovensko
www.zelenykriz.sk

Nadační delegace Českého velkopřevorství
www.zelenykriz.cz
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A FInanční HoSpoDaření oSlJ–B, n.g.o. V roCe 2014 A
Rozvaha OSLJ-B 31. 12. 2014
AktivA PASivA
Pokladna 17 313,00 Vlastní jmění 264 834,08
Banka běžný účet 217 800,60 Ztráta 2014 -23 381,31
Banka sponzorský účet (DMS Opařany) 2 415,17 Závazky 26 076,00
Zaplacené zálohy (Kniha ceremonií) 5 000,00 Časové rozlišení (členské příspěvky zaplacené předem) 45 000,00
Pohledávky (Nezaplacená faktura Svatovít. kapituly za pamětní desku) 70 000,00
CELKEM 312 525,77 CELKEM 312 528,77

výsledovka 2014
NákLAdy výNOSy
Dary poskytnuté 122 700,00
Nákup řádových předmětů 605 688,89
Časopis Reunion 61 887,00 Tržby z prodeje řádových předmětů 50 713,80
Generální kapitula ČVP + Řádový den 135 552,00 Úroky z banky 346,49

Poplatky za kapitulu + příspěvky Řádový den 119 304,51
Ostatní: Přijaté dary 166 962,00
Údržba webu: domény, hosting 3 765,00 Členské příspěvky a poplatky za povýšení 801 805,44

Poplatky do mezinárodní pokladny 2014 161 646,00 DMS Lazarus 13 936,50
Ostatní výnosy 2 849,84

Poštovné a další náklady: bankovní poplatky, služby, překlady, 
ekonomické služby 88 061,00
SOUČET 1 179 299,89 SOUČET 1 155 918,58
Ztráta 2014 -23 381,31
CELKEM 1 155 918,58 CELKEM 1 155 918,58
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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 activi-
ties 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 or-
ganization. The Order is also a consulting body to ecosoc. In 2013 there were 76 members 
of Grand Priory of Bohemia with 5 companion members (CompLJ).
Pages 4 through 8 summarize the year 2014 in Grand Priory’s life, notable events being 
illustrated with photographs. Page 5, from top to bottom: Renewed billboards promoting 
gift SMS in aid of Children Mental Hospital Opařany; new postulants for 2014; Bailli and 
Chancellor meeting Karel Prince Schwarzenberg, son of the founder of Grand Priory of 
Bohemia; Slovak Commandery undertook a “Green Project” – overhaul of the surround-
ings of St. Andrew church and chapel of Virgin Mary of Lourdes in a village near the town 
Žilina. Page 7, clockwise from top left:  Raising of altar of Virgin Mary of Lidice, village in 
Central Bohemia annihilated by SS troops in 1942 during Nazi occupation, on the site of 
its destroyed church; Spiritual formation of new postulants; Corpus Christi procession at 
the Prague Castle where the members of the Order bore the baldaquin; A double CD of 
spiritual music titled “Lithurgical Year” composed by chev. F. X. Thuri released with the 
Grandpriory’s help; After the Advent concerto in Children Mental Hospital Opařany, Chan-
cellor and Hospitaller handed a cheque for 30,000 CZK over to the director of the hospital, 
Mrs. MUDr. Iva Hodková; Mass commemorating the deceased Prelate of the Order, Mons. 
Kajetán Matoušek was held in Prague. Page 8, top to bottom: Participants of the Order’s 
Day of 2014, the Holy Mass this time being celebrated by the Chaplain General of the Or-
der and Archbishop of Prague, His Eminency the Cardinal Dominik Duka, OP; Charity fair 
was organized by the Grand Priory in the Children Mental Hospital in Opařany just before 
Christmas.
Page 9, Commandery of Slovakia: The aid the Commandery distributed among different 
charitable and spiritual projects during 2014 was a total of 4,500 EUR worth.
Page 10, Hospitaller�s report: A contract was signed between the Grand Priory and Gener-
al Faculty Hospital in Prague regarding the Order’s aid to the clients of Addictology Clinic. 
The Grand Priory also contributed financial aid for publishing the book “Endocrinology for 
practice” by professor Hána.
Page 11, Communication: Main communication medium remains the bi-monthly reunion 
with circulation of 130 paper and 350 electronic (pdf) copies. Already well established in-
ternet presence through web pages www.oslj.cz, www.zelenykriz.cz, www.rslj.sk, and www.
lazarianskapomoc.eu, was further widened with new commanderies websites and a profile 
on Facebook. 
Pages 12–13, Finance: the year ended with a gross loss of 23,381 CZK.

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n. g. o.
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia, n. g. o. 

Adresa sídla / Seat address
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

České velkopřevorství je ve smyslu kanonického práva soukromým sdružením křesťanů, 
schváleným Českou biskupskou konferencí / Grand Priory of Bohemia is, according to Ca-
nonical Law, a Private Association of Christians, approved by Czech Bishops Conference.

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/ 

acting head of Jurisdiction
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/ Bishop of Ostrava-Opava
špitálník / Hospitaller: chev. MUDr. Michal Zahálka
sekretář a advokát / Secretary and Solicitor: chev. Zdeněk Kučera

České velkopřevorství působí v šesti regionech: Pražskou a středočeskou komendu vede 
chev. Stanislav Přibyl, Severočeskou delegaci chev. Antonín Schauer. Moravskou komendu 
vede chev. Zdeněk Kučera. Komendu Slovensko vede chev. Radovan Ocsovay, Komendu 
Polonia vede chev. Jan Szmyd. Tyto zahraniční komendy jsou pod dočasnou správou čvp a 
jsou zárodkem budoucích nezávislých národních jurisdikcí.

Grand Priory of Bohemia operates in six regions: Commandery Prague and Central Bohe-
mia is led by chev. Stanislav Přibyl, North Bohemian Delegation is led by chev. Antonín 
Schauer. Leadership of Commandery Moravia was assigned to chev. Zdeněk Kučera. Com-
mandery Slovakia is led by chev. Radovan Ocsovay, Commandery Polonia is led by chev. 
Jan Szmyd. The last two commanderies mentioned are administered by Grand Priory of 
Bohemia until they reach membership quora enabling them to become fully independent 
national jurisdictions.

A Údaje / Contact Data A A Summary of Contents A

A Poděkování A
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Náhrobek Jacquesa de Besnes (velmistr 1368–1384) v Boigny-sur-Bionne


