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Zápis z I.setkání členů Ceské magistrátní delegace Rytířského
řádu Božího hrobu v .Jeruzalémě, dne 4.3.2015 v arcibiskupském
paláci.

Příton1ni: Velkopřevor

J.E. Mons. Jan Graubner, sekretář Dr. Jiří
Pořízka, Dr. Jan Lata,prin1átor Miroslav Pišťák, Dr. Daniel
Battaglia,Mgr. Jana Marie Battaglia, ing. Jaroslav Battaglia.
Nově představeni:

P. Mgr. Milan Pálkovič, Mgr. Stanislav I-Iykyš a

Mgr. Tomáš K.onečný.

Prograin:
1. Velkopřevor

:Přivítání

a modlitba

2.Vzáje1nné představení
3 .Informace od sekretáře Dr. Pořízky o pořízení řádových náležitostí,
poplatcích, darech a setkání místodržitell'.1 v Římě ve dnech 11.-12.5.
4.Dr. Jan Lata: O dnešní palestinské církvi
5. Diskuze o progran1u a četnosti setkávání
6.

Zakončení

členů

nlodlitbou v arcibiskupské kapli

Jiří Pořízka

,...
Jiří Porfzka LJiri.porizka@bezdrat.net]
4. března 2015 10:25
'Jan Graubner'
dnešní setkání 4.3.2015

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Excelence,
Programový návrh dnešnímu setkání:
14.00 Pohovor s ing. Jaroslavem Battagliou
15.00 Setkání se všech kandidátů /6/
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/2. Má informace o reáliích/ pláště, insignie/, poplatcích, kcích a o setkání místodržitelú v Rímě
3. Jan Lata:O dnešní palestinské církvi
4. Vy--- a diskuze k programu na téma :duchovní cvičení a četnost setkání
5. Zakončení
---Po našem odchodu by s Vámi ještě rád pohovořil primátor.
Srdečně zdraví
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Mgr. Tomáš KONEČNÝ
ČINNOST
OBCHODNÍ, STAVEBNÍ, REALITNÍ

tel.: 608 183 165

1

Vzájemné představování se, já začnu
2. Cena náležitostí k

investituře:

v

Ceny v Rímě:
Frak, černé dlouhé šaty se závoje, bílé rukavice
Plášt rytíře, dámy

7.923

Dekorace rytíře - dámy

4.587

Baret

2.363

Hodnostní označení baretu

Poplatky

rytířů

Kč

Letovice do 5.000,- Kč

41 7

BH v Evropě

30.000,- vstupní, 10.000,- roční
Intervencí pa. Arb. 20 000,-+ 6.000,- Všichni už zaplatili 20, takže
čekám na pokyn k odeslání 120.000,- do Říma. Roční poplatek bude
pro tento rok tedy 6.000,- zůstane v pokladě MD. Zpočátkujs1ne
hovořili o placení 30+ 1O pro movité a méně pro ostatní, což hr.
Borromeo odmítl s tín1, že se nesmí vytvářet ryxtíři dvou kategorií.
Takže výše nad 20 tisíc je záležitostí daru závislá od každého
kandidáta. Z těchto peněz pak zakoupíme symbolické předměty řádu :
n1eč, ostruhy a vlajku I 35 tis/ vlajka nevím.

Funkce
Rada /koncil/se sládá s MD, kancléře, sekretáře, Pokladníka,
Duchovního ceremoniáře a Laického cere1noniáře. Zatín1 jsem pověřil
dr. Lata jako Web inastera se jmenovanýn1i funkcemni to příliš
nekoresponduje a Daniela jako laického cerejoniáře. Tyto funkce jsou
dočasné po dobu jednoho roku a pak se rozhodně znovu.

Zprávy od generálního guvernéra.
Setkání evropských místodržitelů v Římě 11-12.5.
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Jan Lata O dnešní paletinské církvi.

Duchovní cvičení a

četnost

setkání.

Jak si představuji farnost dnes.
V západním světě existují tři aktuální morální systémy: Aristotelova
morálka ctností, K.antova morálka povinnosti, kategorický imperativ,
což také koreponduje se Svatým písmem a Božími přikázáními I podle
názoru filosofické analýzy se nehodí jako t. zv. metamorálka, společná
svěětová sekulární etika, protože vyžaduje absolutní přednost ideálům
bez ohledu na důsledky. K.onečně utilitarismus- morálka většího
prospěchu. 4 nemocní jeden zdravý na orgány.

