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RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 26. ČERVNA 2020 

19. řádové setkání  

Místo konání: Dobromilice – zámek  

Přítomni: 
J. E. Mons. J. Graubner, P. Lic. Ryszard Boćkowski, P. Mgr. M. Palkovič, 
dr. T. Parma, dr. J. Pořízka, ing. dr. D. Battaglia, dr. J. Lata, MUDr. J. 
Burešová, Mgr. A. Dadam 

Přítomní 
kandidáti: 

Mgr. E. Morav, Dr. P. Žůrek, dr. J. Mikulášek, ing. arch. D. T. Petr 

Omluveni: M. Pišťák, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. P. Pořízka 

 

Setkání České magistrální delegace se uskutečnilo na zámku v Dobromilicích. Započalo 

mší svatou, kterou sloužil velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během mše svaté proběhlo 

i požehnání zámecké soukromé kaple a uložení ostatků sv. Jana Sarkandera. Při mši svaté 

se přítomní také modlili za nedávno zesnulého spb. Jiřího Bureše, iniciátora obnovy 

dobromilického zámku a zřízení kaple. Po mši svaté následovala schůze České magistrální 

delegace, spojená s pohoštěním, na níž se jednalo o následujících bodech programu: 

1. Sbírka na Sv. zemi (humanitární fond COVID-19) 

Na úvod všechny přivítal magistrální delegát dr. Tomáš Parma a vyjádřil radost nad tím, že 

epidemie koronaviru COVID-19 nezasáhla nikoho z členů řádu v ČR, ani kńikoho 

z rodinných příslušníků.  

Sbírka na pomoc Svaté zemi v situaci humanitární krize, kterou na začátku května 2020 

vyhlásil velmistr kardinál Filoni a pro niž byl Radou velmistra zřízen zvláštní fond, vynesla 

v České magistrální delegaci 60.500,- Kč, které budou zaslány na účet Rady velmistra. 

Všem dárcům upřímné díky. 
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2. Informace z Rady velmistra 

Jak již bylo sděleno e-mailem, dne 11. května 2020 papež František podepsal nový Statut 

Řádu Božího hrobu, který bude po přeložení do světových jazyků a vypracování 

prováděcích nařízení zaslán jednotlivým řádovým místodržitelstvím a magistrálním 

delegacím. 

3. celořádová pouť do Lurd v příštím roce (17.–21. 6. 2021) byla dne 26.6.2020 kardinálem 

velmistrem přesunuta sine die, tedy zrušena. 

52. mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti byl přesunut na rok 2021.  

3. Představení kandidát na členství  

Magistrální delegát představil velkopřevorovi a přítomným členům nové kandidáty 

členství: 

 Mgr. Emil Morav (*1946), trvalý jáhen ostravsko-opavské diecéze – připravuje se 

zaslání dokumentace Radě velmistra; 

 Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. (*1966) – jeho dokumentace byla zaslána Radě velmistra ke 

schválení a vystavení diplomu, a dne 25. 6. 2020 ji prověřila Komise pro přijímání a 

povyšování a schválil řádový velmistr; 

 Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D. (*1975), pracovník Moravské zemské knihovny; 

 ing. arch. Dominik Tomáš Petr (*1991), architekt. 

Přítomní kandidáti se krátce představili vlastními slovy, načež jim magistrální delegát 

představil přítomné členy České magistrální delegace. Tím byla schůze ukončena. 

4. Další program 

Za přítomnosti hostitelů, členů rodiny Burešovy, a dalších přítomných vystoupil doc. Jan 

Král z brněnské JAMU, společně s některými členy rodiny Burešovy (z nejmladší 

generace) na improvizovaném koncertu skladeb na přání přítomných. Poté setkání 

ukončil velkopřevor Mons. Jan Graubner slovy díků a požehnáním. 

5. Plánované akce 

 Svátek Povýšení sv. Kříže 14.9. připadá letos na pondělí, setkání v Jaroměřicích bude 

spojeno s investiturou Mgr. Alexandra Dadama (a možná i dr. Petra Žůrka). Předběžně 

byl stanoven následující program: 

o 14.00 vigilie (za přítomnosti členů řádu a kandidátů) 

o 15.00 občerstvení u dr. Pořízky v Úsobrně (členové řádu, kandidáti, příp. 

členové nejbližší rodiny) 

o 17.00 investitura a mše sv. (Jaroměřice) – i s hosty a rodinnými příslušníky 

o po investituře by byla možná večeře v restauraci v Jaroměřicích, pro ty, kteří 

budou moci, a pro případné rodinné příslušníky. Je zapotřebí zjistit kapacitu 

restauračního zařízení, bude upřesněno. 
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 So 24. 10. svátek řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země bude slaven na 

Svaté Hoře u Příbrami, mši sv. bude sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles 

Balvo. Přede mší sv. je možné zajistit komentovanou prohlídku poutního komplexu 

s průvodcem. Po mši sv. bude obvyklá krátká pobožnost s loretánskými litaniemi, 

společné agapé (nabízí exerciční dům), na kterém předběžně přislíbil účast p. nuncius. 

Počítá se s účastí rodinných příslušníků členů ČMD vč. dětí. Je zde možnost přespání 

v exercičním domě na Sv. Hoře a případného dalšího programu.  

V Olomouci dne 30. 6. 2020 

Zapsal a schválil: dr. T. Parma, magistrální delegát ČMD 


