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ŘBH zápis

Od:
Odesláno:

Komu:
Předmět:

Zápis z II. setkání členů České magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu v J cruzalémě, dne
13.5.2015 ve 14. hod. v arcibiskupském paláci.

Přítomni:

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

Program:
1.

Přivítání

a modlitba

2. Zpráva pana arcibiskupa o možném datu investitury a církevním
3. Raport magistrátního delegáta o dočasném
předpokládaných nákladech investitury

rozdělení

ceremoniáři

funkcí, aktuálních financích a

4. Návrh spolubratra Jana Laty na program a formu budoucích setkání
5. Diskuse
6.

Ukončení

l. Setkání

a předání

diplomů

v arcibiskupské kapli

členů

přítomných

MD se řídilo navrženým programem delegáta dr.
se pan arcibiskup krátce pomodlil.

Pořízky.

Po

přivítání

všech

2. Dalším bodem programu bylo navržení termínu investitury.Pan arcibiskup navrhl tři možné
termíny. Přítomní se shodli na tom, že mohou akceptovat termín buď 24. nebo 31. říjen 2015. Tato
data budou zaslána do Říma s tím, aby termín investitury vyhovoval zástupcúm Svatého stolce, kteří
se investitury zúčastní.
3. Delegát dr. Pořízka informoval členy ŘBH o schť1zi evropských místodržitelú a magistrátních
delegátú v Římě v Paláci della Rovere, která se konala 11. a 12. května 2015. Na základě dohody
zastupoval českou MD dr. Ahrenstedt místodržitel ze Švédska.
Poté byli všichni seznámeni se současnou situací Řádu. Členství všech je již Římem potvrzeno,
takže už nic nestojí v cestě budoucí investituře, která bude oficiálním a slavnostním potvrzením
řádových členú.

Dále delegát pověřil pfedběžnými funkcemi některé členy. Pokladníkem bude spolubratr Pišťák,
církevním ceremoniářem p. Palkovič a civilním ceremoniářem spolubratr D. Battaglia. Funkci IT
referenta bude zastávat Jan Lata a sekretářky J.-M. Battaglia.
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Dr. Pořízka seznámil ve svém projevu přítomné i s popisem funkcí. Uvedl, že místodržitel či delegát
je volen na čtyři roky a je jak jmenován, tak i odvoláván velmistrem. Duchovním vlidcem Řádu je
velkopřevor a rovněž i on je volen na funkční období čtyř let.Rada je složena ze šesti členi'.! a
potvrzuje ji velmistr Řádu.
Roční poplatek členi'.! Řádu bude činit 6000 Kč . Kromě tohoto poplatku se od každého člena
očekává dobrovolný dar určený Řádu. Dobrovolný dar dr. Pořízky činí 1O000 Kč.

Na setkání členi'.! ŘBH se řešily i předpokládané náklady investitmy. Hovořilo se o ceně meče s
pochvou a ostruhách. Doposud není známa cena standarty.
4. Dr. Lata informoval členy Řádu o tom, že jsou již připraveny webové stránky. Dále podal návrh
na četnost jednotlivých setkání. Členové se dohodli, že se budou scházet 6x ročně, přičemž jedno
setkání by mělo být vícedenní.
Byla zmíněna i možnost spolupráce se zahraničními partnery I s Rakouskem, Polskem,
atd./

Německem

5 Diskuse se zúčastnili prakticky všichni přítomní. Vedení MO bude v ÚSOBRNĚ na adrese J.E.
PhDr. Jiří Pořízka 679 31 Úsobrno 58, sekretariát bude umístěn na zámku Dub 1, 384 25 Dub.
Diskutovala se i struktura jednotlivých setkání. Do úvahy bylo vzato zařazení mše svaté v úvodní
části schúzek a zařazení rlizných přednášek. Hovořilo se také o rozšiřování členské základny Řádu.
Byl stanoven termín dalšího setkání na 15. září 2015.
6. Na závěr setkání se všichni členové odebrali do arcibiskupské kaple, kde po úvodní
provedeno slavnostní předání diplom li jednotlivým účastníki'.1111.

V Dubu dne: 15. 5. 2015 Zapsala: Jana-Marie Battaglia
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modlitbě

bylo

Setkání členů ŘBH v Olomouci dne 13.5.2015 ve 14. hod.

Program:
1. Přivítání a modlitba
2. Zpráva pana arcibiskupa o možném datu investitury a církevním
ceremoniáři

3. Raport magistrátního delegáta o dočasném rozdělení funkcí, aktuálních
financích a predpokládaných nákladech investitury
4. Návrh spolubratra Jana Laty na program a formu budoucích setkání.
5. Diskuze
6. Ukončení a předání diplomu v are., kapli

Přítomni:

Mons. JG, JP, JL,3Bat,P.MP. Mir.P

Všichni přítomni jsou již členy ŘBH, protože jejich diplomy jsou
vyhotoveny., kromě diplomu P. MP, kde ovšem mám potvrzení od
kancléře, že jeho diplom je na cestě. Investitura je oficielním a
slavnostním potvrzením tohoto stavu a teprve po ní se mohou nosit pláště
a insignie, informaci o tom jak, dostanou ode mne všichni písemně.
Toto pondělí a útery proběhla v Řimě schůze evropských místodržitelů a
magistrátních delegátů v Paláci della Rovere. Přítel SA švédský
místodržitel tam „bude hájit naše zájmy" Poslal jsem jemu tak i kancléři
anglický text o ŘBH v českých zemích z historie po současnost, která
bude přítomným rozdána do jejich „kongresových materiálů".
Cesta a pobyt v Římě stojí od 15 do 20 tisíc a platí si ponejvíce
představitel lokální organisace sám.
K funkcím v naší MD. Všechny kromě potvrzených t.zn. velkopřevora a
mé, jsou předběžné. Nejde o ozdobení se novými tituly, ale o rozdělení si

o{~~st\~~ .~~~ ~{.QJ...vo~

~ M~\'Q,

t

°"·

\l ,;_)f~o..+- \.Ú\.~\~

~ o~b ~e.ul,

I

f<

0

k

Do nich jsem navrhl:
Spolubratra Pištáka do funkce pokladníka. Moje představa je tato: do
investitury se budu financemi zabývat já ovšem s předáváním dokladů o
všech transakcích pokladníkovi, který již všechny dosavadní podklady
obdržel. Já se s penězi dál nechci zabývat. Co se týče bankovního
konta. Stanovy říkají, že přístup ke kontu mají mít tři osoby.Delegát,
kancléř a pokladník. Konto si ovšem nemůžeme založit, protože nejsme
registrováni jako organizace a registrovat se nemáme! Tuto situaci
musíme ještě řešit. Ovšem kontrolu a audit by měl dělat pracovník
Arcíbiskuství, kterého by pan velkopřevor určil.
Sekretář /vicekancléř/

"*·Podle popisu funkcí. Prozatímní jmenování pro paní baronku Janu Marii
Battaglia. Také po zveřejnění řádu na webu, bude uvedena její adresa na
zámku Dub, ne moje v Úsobrně.
Církevní ceremoniář.
Prozatímně

jmenován reverend Palkovič.

Civilní ceremoniář.
Prozatímně

jmenován Daniel Battaglia

Referent pro IT a Web
Prozatímně

jmenován

Jan Lata
Příspěvky.

Základní podmínku vstupního poplatku splnili všichni přítomní. Zbývá
zaplatit 6.000,- ročního poplatku tedy na mé konto a dobrovolných darů.
Já sám dám dobrovolný dar ve výši 10.000,- Kč. Na termínu zaplacení
bychom se měli nyní dohodnout.

Předpokládané

náklady investitury:

Meč a pochva, ostruhy a standarta. Meč s pochvou a ostruhami stojí
37.000,- Kč cenu standarty ještě neznám. Ubrusy do kostela /3 ks/ se
znaky řádu, vyrobené v Letovicíchjseu zahrnuty do mého výše
zmíněného daru.

K tomu musíme počítat náklady na investituru. Podle zprávy SA si
velmistr, jeho sekretář a generální guvernér platí náklady na cestu a
ubytování sami. Jakmile bude dohodnut datum investitury, budu se ptát na
jejich požadavky, co se týče délky jejich pobytu, požadavků na program,
stravu a ubytování, abychom se mohli dostatečně připravit!
Dá se předpokládat, že po investituře bude nějaký slavnostní oběd.
Tento bude pořádán jen pro členy, protože po něm se očekává přátelská
diskuze s představiteli řádu o životě a problémech řádu.
Jde ovšem o další výdaj, který musí být naplánován.

„.*

Popis funkcí ŘBH

Místodržící- Magistrální delegát.( Stanovy, část V, Čl.40)

Úkolem místodržitele je vést organizaci a udržovat její odpovědnost a
odpovědnost jejich členů vůči řádovým stanovám a pravidlům.
Místodržitel je jmenován a odvolávám Velmistrem.
Podle Stanov je místodržitel jmenován na 4 roky. I po této periodě může být
znovu jmenován.
Místodržiteli pomáhá velkopřevor a rada.
Místodržitel udržuje spojení mezi svou organizací a velmistrem v Římě
Místodržitel má pravomoc poskytnout výjimku co se týče členských poplatků a
obětních darů.

Podle řádových stanov má nárok na titul Excelence.
Po svém odchodu z funkce podrží nadále tento titul pod! článku 50

Vclkopřcvor

Velkopřevor pomáhá místodržitelovi v jeho vedení organizace.

Velkopřevor je duchovním vůdcem. Vede a kontroluje duchovní a religiozní
aktivity organizace a má za úkol pozorovat, aby byly v řádovém duchu stanov a

pravidel dodržovány.
Velkopřevor je jmenován a odvoláván velmistrem.

Velkoppřevor je jmenován na dobu 4 let a po uplynutí této doby může být znovu
ve funkci potvrzen velmistrem.

Pokud je místodržitel dočasně nebo trvale neschopen zastávat funkci přebírá
velkopřevor jeho funkci do doby, než je místodržitel opět schopen pokračovat
nebo alternativně velmistr jmenuje nového.
V souhlase s místodržitelem vydává velkopřevor pokyny a pravidla týkající se
církevních ceremonií, které se členové zúčastňují. V těchto případech
/investitury/ řídí jak církevního, tak i civilního ceremoniáře.
Velkopřevor

dále plní úkoly, které předepisují Stanovy a místní soubor pravidel.

Vyvstane-li potřeba má místodržitel právo navrhnout velkopřevorovi jmenování
pomocného převora, jehož úkolem by bylo mu pomáhat.

Rada.

Podle stanov( čl.42) je místodržitel podporován radou, kterou si sám vybere a
kteráje potvrzena velmistrem. Eventuelní zproštění funkce v radě patří též do
jeho pravomoci. Složení rady je z těchto funkcí:
Kancléř
Vicekancléř

a sekretář

Pokladník
Církevní
Civilní

ceremoniář

ceremoniář

-Při potřebě může

být počet v

radě zvětšen,

nikoliv však více než jeden na sto

členů.

Úmrtím místodržitele, nebo když na základě jiných skutečností opustí svou
funkci, podrží všichni členové rady svá místa do doby, než je jmenován nový
místrodržitel. Při jmenování nového místodržitele opustí všichni dosavadní
členové své funkce, aby si nový místodržitel zvolil novou radu, kterou by
velmistr mohl potvrdit.

Kancléř

Pomáhá místodržiteli v jeho vedení organizace
Kancléř má právo stejně jako místodržitel a pokladník právo podpisu při správě

financí organizace. /bankovní konto/?
Pokud místodržitel a velkopřevor nemají možnost se zúčastnit, vede setkání rady
kancléř.

Vicekancléř/Sekretář

Pomáhá místodržiteli a kancléři
Vede protokol při setkáních rady a členských schůzích a dbá nato, aby jejich
činnost byla dokumentována, archivována a distribuována členům vhodným
způsobem.

Má za úkol vést diaře všech přicházejících a odcházejících dokumentů a
udržovat aktuální členský registr.
Sekretář rozšiřuje aktuální informace podle stanov a pravidel.

Pokladník

Jeho úkolem je starat se o ekonomii místodržitelství, rozpočet a výroční
zprávy.Do této povinnosti je přehled o členských darech a poplatcích, které mají
být placeny s souladu s pokyny a pravidly, stejně jako povinnost odvádět
finanční příspěvky orgnizaci Velkého magisteria v Římě. Pokladník má stejné
právo jako místodržitel a kancléř nakládat s pěnězi organizace.

Církevní ceremoniář.

Musí být vysvěceným knězem a v souladě s pokyny místodržitele a
velkopřevora a pod jejich kontrolou vést církevní ceremonie, do které je
organizace a její členové zapojeni.

Civilní ceremoniář

V souladě s pokyny místodržitele a velkopřevora a jejich kontroly vede
ceremome.
V případě, že jde o církevní záležitosti spolupracuje s církevním veremoniářem.
Jeho povinností, aby dbal na pořizování uniformních záležitostí a insignií, aby
byla v souladu. Je povinností členů, aby se na něho v těchto záležitostech
obraceli.
Civilní ceremoniář má kromě toho povinnost heraldického experta a poradce
místodržitelství, podle dodatku stanov II.
Jiné aktuální funkce

Mnohá místodržitelství mají i funce Data a IT odpovědnost a odpovědnost za
Web. Spolupravují s civilním ceremoniářem.

