
Zápis z III. setkání členů České magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu v 
Jeruzalémě, dne 15. 9. 2015 ve 14 hod. v arcibiskupském paláci 

Přítomni: Velkopřevor J. E. Mons. Jan Graubner, Delegát Dr. Jiří Pořízka, primátor Miroslav 
Pišťák, Dr. Daniel Battaglia, P. Mgr. Milan Palkovič, Dr. Jan Lata, Ing. Jaroslav Battaglia, 
CSc., Mgr. Jana- Marie Battaglia 

Program: 
1. Přivítání 
2. Zpráva dr. Pořízky o možnostech přijímáni dalších kandidátu 
3. Informace dr. Laty o jeho setkání se spolubratrem z Polska 
4. Diskuse 

a) Stanovení počátku členství v rytířském řádu 
b) založení webových stránek 
c) přednáška na příští setkání 
d) problematika migrantů 

5. Referát otce Palkoviče o jeho návštěvě Božího hrobu 
6. Stanovení data dalšího setkání 
7. Závěrečná modlitb a předání diplomu 

1. Úvodem setkání členů České magistrální delegace přivítal pan arcibiskup všechny 
přítomné. 

2. Dr. Pořízka informoval členy o možnostech přijímání dalších kandidátů. Konstatoval 
nemožnost rychlého přijímání bez důkladné znalosti a prověřeni eventuálnlch 
zájemců o členství. Tito lidé, kromě předchozího, by k žádosti o členství měli mít 
n~víc doporučení alespoň dvou kmotrů, kteří by žadatele mohli do Řádu doporučit. 
V současné době projevili zájem o členství čtyři lidé, z nichž perspektivní se jevi 
pouze jeden. 
3. Spolubratr dr. Lata sdělil přítomným, že v České republice žtje jeden člen ŘBH 

polské národnosti, který by uvítal spolupráci s námi. 
4. V diskusi se řešilo hned několik témat: 

a) V prvním tématu se hovořilo o stanovení počátku členství. Bylo 
konstatováno, že členství v Řádu začíná vystavením diplomu, nikoliv až 
investiturou. 

b) Další téma se týkalo založeni webových stránek. Bylo rozhodnuto, že 
tyto budou publikovány až po investituře členu Řádu Božího hrobu. Veškeré 
publikované údaje musí být písemně odsouhlaseny magistrálním delegátem dr. 
Pořízkou. 

c) Příští přednáška, kterou přednese dr. Pořízka bude zaměřena na rytířské 
řády. 

d) Dalším bodem diskuse byla otázka migrantů. Na toto téma diskutovali 
prakticky všichni členové a podpořili názor .T.E. pana arcibiskupa v jeho projevu v 
Parlamentních Listech, že je nutno imigraci zastavit. 
5. Program pokračoval referátem otce Palkoviče o jeho cestě do Jeruzaléma. 



' ' 

Spolubratr poutavým a zajímavým vyprávěním seznámil přítomné s otázkami, 
které zajímají všechny křesťany a s místem, které by chtěl navštívit snad každý 
člověk. 

6. Další setkání členu České magistrální delegace ŘBH bylo stanoveno na 26. 11. 2015 
na 14 . hodinu. 

7. V závěru setkání se všichni členové odebrali do arcibiskupské kaple, kde po modlitbě 
byl spolubratru Palkovičovi předán diplom s jeho jmenováním rytířem. 

V Dubu dne 17. 9. 2015 zapsala 
Jana - Marie Battaglia 



Jiří Pořízka 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Jiři Pořlzka Uiri.porizka@bezdrat.net] 
2. záři 2015 11:25 
'mio@email.cz'; Mirek Pišták (miroslav.pistak@prostejov.eu); 'Milan Palkovič'; 'Jan Lata' 
ŘBH 15.9.2015 

Setkání členů Magistrátní delegace dne: 15.9.2015 ve 14.hod.-arcibiskupský palác v Olomouci. 

Program: 

1. Velkopřevor: Přivítání a modlitba 

2. Delegát: Informace o současném dění a přijímání nových kandidátú 

3. Mgr. P. Milan Pálkovič: O cestách do Svaté země 

4. Diskuze I Web/ 

5. Zakončení modlitbou a předání dekretu spolubratru Milanu Pálkovičovi v arcibiskupské kapli. 

Srdečně zdraví 
Jiří Pořízka 


