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Děkuji autorovi za velkorysé úsilí, které věnoval přípravě dějin našeho Řádu Božího hrobu 
v českých zemích. 

Magistrální delegace Rytířského řádu pro Českou republiku je ještě mladičká a  teprve dělá své 
první kroky, prožívá však zásadní období utváření pevného duchovního základu, který spočívá 
v  uchopení významu smrti a  zmrtvýchvstání Páně, aby byla dobře motivována a  zacílila svou 
činnost správným směrem.

Jsem si jistý, že tato kniha umožní naplnění tohoto cíle, z celého srdce jí to přeji a žehnám 
všem, kdo ji budou číst!

V Kristu

Edwin kardinál O’Brien
emeritní velmistr Řádu Božího hrobu
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Teprve nedávno se podařilo v Česku obnovit Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského a zatím 
jde jen o  malou skupinu, sazeničku, která má však naději, že se brzy rozroste v  košatý strom. 
Velké stromy už nepotřebují velkou péči, pokud bylo na začátku vybrané vhodné místo a stromek 
měl dostatek živin, ochranu před škůdci i  správné prořezávání. Jsme si vědomi, jak důležité je 
pro budoucnost období začátků. Proto nespěcháme a budujeme společenství lidí rozhodnutých pro 
Krista, k  jehož hrobu se hlásíme. Prázdný hrob je pro nás znamením Krista vítězného, živého, 
oslaveného v nebi, ale taky přítomného mezi námi. On naplňuje náš život a dává mu smysl. On za 
nás dal život a my hledáme, jak na jeho velkorysý dar odpovědět adekvátním způsobem, protože 
nechceme být jen podpůrnou organizací zajišťující hmotnou podporu církvi ve Svaté zemi, i když 
i to je našim velkým úkolem.

Velmi děkuji dr. Tomáši Parmovi, magistrálnímu delegátovi řádu, za tuto publikaci a velkou práci, 
která jí předcházela. Kniha je nejen dobrou odbornou prací a po dlouhé době první důstojnou re-
prezentací řádu v českém prostředí, ale i velkou pomocí pro naši formaci, protože poznáváme naše 
kořeny, pravidla i spiritualitu. Nalézáme v ní například výzvu místodržitele dr. Rükla kandidá-
tům na rytířské pasování v roce 1932: „Máte se stát vyvolenými služebníky a rytíři Ježíše Krista, 
máte se stát jaksi duchovní gardou našeho Spasitele. Vaše srdce má v budoucnu mít rezervováno 
své nejcitlivější místo, schopné nejvyšší lásky, pro toho, který je i vaším Bohem a Spasitelem, který 
i za vás obětoval svůj vlastní život.“

Při této příležitosti děkuji také dr. Jiřímu Pořízkovi, který byl iniciátorem obnovy řádu v našich 
zemích a prvním magistrálním delegátem. 

Ze srdce žehnám všem členům řádu, této knize i všem jejím čtenářům

podpis Graubnera

      Jan Graubner 
arcibiskup olomoucký  

a velkopřevor České magistrální delegace  
Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
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Ze středověké náboženské vroucnosti i ze zápalu zpřístupnit svatá místa a zajistit zejména jejich 
ochranu se v 11. a 12. století zrodila silná křesťanská hnutí, která dala vzniknout původně vojen-
ským organizacím, rytířským řádům. Jedním z nich je i náš řád Božího hrobu, který spolu s řády 
maltézských a německých rytířů patří k těm, které dnes oficiálně uznává a podporuje Svatý stolec.

Po návratu z emigrace (v letech 1968–1989) začala pod mým vedením charitativní organizace 
Švédská mise úzce spolupracovat s Českým velkopřevorstvím Řádu maltézských rytířů. S rytíři 
Božího hrobu jsem se ale setkal již v  exilu a  jejich aktivní a  smysluplná činnost zaměřená ze-
jména na školství ve Svaté zemi mně vskutku imponovala. Shodou okolností se později můj přítel 
MUDr. Stefan Ahrenstedt stal místodržícím tohoto řádu pro Skandinávii. Od této události byl už 
jen krůček k tomu, abych se i já pokusil o znovuobnovení a etablování řádu Božího hrobu v České 
republice, jehož první samostatná řádová jednotka vznikla na našem území již v r. 1929 za místo-
držitele Jana Jiřího Rückla, ale důsledkem událostí druhé světové války a následného politického 
vývoje zanikla a řád u nás upadl v zapomnění. Pro obnovu činnosti řádu v českých zemích byla 
rozhodující především podpora Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa 
a moravského metropolity. K první veřejné a slavnostní investituře došlo v olomoucké katedrále 
sv. Václava v roce 2016, a to za účasti velmistra řádu Jeho Eminence Edwina Fredericka kardinála 
O’Briena.

Když rok předtím Česká magistrální delegace vznikla, neexistovala po dlouhé prodlevě žádná 
historická paměť o dění či působení řádu v českých zemích z prvního období, zároveň zde chybělo 
i povědomí o řádu Božího hrobu obecně. Úkolu zaplnit tuto mezeru se ujal církevní historik dr. To-
máš Parma z teologické fakulty olomoucké univerzity, dnes již můj nástupce ve funkci řádového 
delegáta pro naši zemi. Výsledek jeho úsilí, který držíte v rukou, je určen široké čtenářské veřej-
nosti, které se poprvé v češtině může seznámit s dějinami a vývojem rytířstva Božího hrobu a jeho 
řádu, ale i jeho současným posláním a činností. Kniha je však určena také odborné historické obci, 
protože na odborné rovině uvádí téma řádu Božího hrobu do naší historiografie. V neposlední 
řadě je určena i nám, členům řádu, kteří se snažíme prohloubit vědomí naší příslušnosti a identity, 
jež jsou tak úzce spojeny s našimi dějinami. 
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Díky našemu duchovnímu představenému, J. E. Mons. Janu Graubnerovi, ale i díky vzájemné, 
dobré a fungující spolupráci rytířů a dam a s vroucným přáním Božího požehnání vidím budouc-
nost řádu v České republice v hřejivých barvách. Jsem přesvědčen, že k jeho rozvoji přispěje i tato 
kniha.

podpis Jirího
PhDr. Jiří Pořízka 

emeritní magistrální delegát  
Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského 

pro Českou republiku
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