
Zápis ze IV. setkání členů České magistrátní delegace Rytířského řádu Božího hrobu v 
Jeruzalémě, dne 26. listopadu 2015 ve 14 hod. v arcibiskupském paláci 

Přítomni: Velkopřevor J. E. Mons. Jan Graubner, magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka, Miroslav 
Pišťák , P. Mgr. Milan Palkovič, Dr. Jan Lata, ing.Dr. Daniel Battaglia, Mgr. Jana - Marie Battaglia 

Omluveni: Ing. Jaroslav Battaglia,CSc. 

Program: 

1. Úvodní modlitba 
2. Informace magistrátního delegáta Dr. Pořízky o finančním podpofe Řádu Svaté zemi. 
3. Projednání návrhu data investitury 
4. Informace dr. Laty o návštěvě Říma 
5. Přednáška Dr. Pořízky o historii rytířských řádů 
6. Diskuse 
7. Určení termínu příštího setkání 
8. Závěrečná modlitba 

l. Setkání členů řádu BH bylo zahájeno společnou modlitbou. 
2. Na úvod seznámil magistrátní delegát Dr. Jiří Pořízka přítomné členy s finančním obnosem, 
který Řád získal pro své účely. Jedná se o celkovou částku 9.377 887,96 Euro v období od ledna 
letošního roku do konce září. USA přispěly částkou 4. 808 602 Euro, Německo 1. 351 883 Euro, 
Rakousko 113 838 Euro, Švédsko 14. 040 Euro, Rusko 12. 485 Euro, Maďarsko 1000 Euro. Naše 
magistrátní delegace přispěla částkou 4 320, 12 Euro. Této částky jsme dosáhli na základě 
vstupního poplatku. 
3. Dalším bodem programu bylo projednání návrhu data investitury. Dr. Pořízka navrhl dva 
termíny- oba v dubnu roku 2016. Ku této příležitosti zamýšlí vydat brožurku o vzniku Ť{ádu BH u 
nás. 
4. Následně informoval dr. Lata přítomné o své návštěvě v Římě, odkud přivezl meč, ostruhy a 
vh\jku. 
5. Vyvrcholením celého setkimí byla velmi obšírná přednáška magistrálního delegáta Dr. 
Pořízky o historii rytířských řádú od jejich prvopočátku až po současnost. 
6. Poté se rozvinula diskuse, jíž se zúčastnili všichni přítomní. 
7. Termín příštího setkání byl stanoven na 10. březen r. 2016. 
8. Na závěr se všíchni členové odebrali do arcibiskupské kaple, kde si vyslechli meditaci pana 
arcibiskupa: O poslušnosti. Pak po krátké pobožnosti s modlitbou k Paně Marii Jeruzualémské bylo 
nám jím požehnáno! 

Dub28. ll.2015 

Zapsala: Jana - Marie Battaglia 



Čtvrté setkání členů Magistrální delegace dne:26.ll.2015 ve 14.hod.-arcibiskupský palác 
v Olomouci 

Program: 

1. Velkopřevor: Přivítání a modlitba 

2. Delegát: .Informace o současném dění. Dr. Jan Lata : O římské cestě 

3. Jiří Pořízka: Raný středověk, vznik rytířských řád li a jejich dnešní presentace. 

4. Diskuse /Web/ 

5. Zakončení modlitbou a meditací v arcibiskupské kapli 

Srdečně zdraví 

Jiří Pořízka 

Navrhnout thema na příští setkání: 

Např. Katolická církev a ospravedlnitelné války. 
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