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Zápis ze s~tkání členů České magistrátní clelegace Rytířského
30.11.2016 ve 14. hocl. v arcibiskupském paláci.

řáclu Božího hrobu v Jeruzalémě, cine

Přítomni: Velkopřevor

J.E. Mons. Jan Graubner, magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka, Mgr. Jana
Marie Battaglia, Miroslav Pišťák, Dr.Danie!Battaglia, P. Mgr. Milan Pálkovič, Ing. Jaroslav Battaglia, p.
Richard Bockowski, Dr. Petr Pořízka
Dr. Jan Lata - omluven

Program:
1. Zpráva magistrálního delegáta Dr. Pořízky
2.Informace civilního ceremoniáře o absolvovaných akcích
3.Návrh Mons. Jana Graubnera
4. Referát ing. Daniela Battaglii
5. Návrh Dr. Pořízky na propagaci ŘBH
6. Modlitba

1. Jednání zahájil magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka. Seznámil přítomné s dopisem
Boromea, který obsahoval také přehled příspěvků jednotlivých místodržitelství
a magistrálních delegací v celosvětovém měřítku. Příspěvek naší magistrální delegace
činil 1 045, 94 E, v příštím roce by měl být tento příspěvek zdvojnásoben.
Ze všech států bylo posláno do Jeruzaléma 9 270 676, 26 E.
V současné době je stav na našem účtu, vedeném u KB ,celkem 55 021 Kč. V průběhu
jednání věnoval spolubratr páter Palkovič Řádu finanční dar ve výši 4 000 Kč.
2.Druhým bodem jednání byla informace civilního ceremoniáře o akcích, jichž se naši

hraběte

členové zúčastnili.

V sobotu 1O. září to byla slavnostní mše svatá na Pražském hradě k výročí 180 let od
poslední korunovace v Čechách. Další akcí byla Svatováclavská mše ve Staré Boleslavi.
Následovala mše svatá v Brně a 12. 11. mše svatá v Českých Budějovicích.
3.V dalším bodě pohovořil pan arcibiskup o vhodnosti duchovních cvičení. Krátce se
zmínil o jejich zakladateli Ignáci z Loyoly i o jejich úloze v životě každého křesťana.
Navrhl konání duchovního cvičení ve dnech 17„ 18. a 19. března v Marianu na
Velehradě, s čímž všichni přítomní souhlasili. Příjezd v pátek 17.3. odpoledne, odjezd
v neděli odpoledne 19.3. 2017 .Podrobnosti o ubytování a oděvu budou ještě sděleny.
4. Následoval referát ing. Daniela Battaglii o estetice a etice.
S.Poté se ujal slova Dr. Pořízka, který hovořil o vhodnosti propagace ŘBH. Uvažovalo
se o uspořádání koncertu v Olomouci. O této akci ale dosud nepadlo konečné
rozhodnutí.Dalšíi plánované akce MD slavnsotní reprezentace při svátku sv. Jana
Sarkandra dne 6.5.2017 v Olomouci a Národní poutě na Velehradě v červenci 2017.
6. Závěrem setkání se všichni přítomní odebrali do arcibiskupské kaple, kde se po
krátké modlitbě rozloučili.

Zapsala: Jana - Marie Battaglia
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PROGRAM SEDMERO SETKANI CLENU RADU BOZIHO HROBU
DNE 30.11.2016 V OLOMOUCI
13.30 se dostaví JP
/Dr. Lata se omlouvá, je na služební

14.00

počátek schůze,

cestě/

moderuje delegát

1. Raport o finanční situaci řádu a
podpory do Palestiny od 1.1. do 30.9. t.r. a výzva hr. Boromea. /delegát/
2. Zpráva civil.

ceremoniáře

o

representacích MD /Dan Battaglia/
.Přednáška
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Etika a Etiketa /Dan Bat.

5. Plánovaná representace na Moravě sobota 7.5.2016 v katedrále sv. Václava při příležitosti pouti sv. Jana Sarkandra
Velehrad 4. a 5 července 2017(?)

české veřejnosti

5. Diskuse o propagaci řádu BH vůči
(viz. varhanní nešpory maltézských rytířů byly 21.11.2016

v 17.h)

6.
rok 2017brožury

řádový

Novoročenka

znak pana velkopřevora.

bude znak pana velkopřevora, pak můj,

Magistrální delegace na
Na zadní staně první Informační

byl znak pana velmistra. Na druhém
atd Rytíři a dámy, kteří svůj znak ještě

nemají, ale mají zájem, aby byl
zveřejněn v ostatních číslech se dohodnou s civ. ceremoniářem
7. Duchovní cvičení- návrh
(velkopřevor)

8.
exhortací pana arcibisknpa

Zakončení

v kapli s novou (?)

K bodu 1. Do 30.9.16 v Eurech: Češi 1 045.94,- Němci 1 432 171,.48,- Lotyši
v
850,- Maďaři 2 000,- Rakušani 129 606,05-Rusové 12 670,- Svédi 10 115,Celkem částka všech řádových organizací je
tj 228 942 990,-

kč

K bodu 4 Zlaté pravidla etiky- desatero

8 479 370,72 Euro -

