
Jiří Pořízka 

Od: mio@emáil.cz 
Odesláno: 7. řljna 2017 9:15 
Komu: 
Předmět: 

jiri. porizka@bezdrat.net 
ŘBH - na vědomi 

Zápis z IX. setkání členů České magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu v Jeruzalémě, 
dne 19. září v 14 hod. v arcibiskupském paláci v Olomouci 

Přítomni: Velkopřevor J. E. Mons. Jan Graubner, magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka, Dr. Petr Pořízka 
,Miroslav Pišťák, ing. Jaroslav Battaglia, ing. Daniel Battaglia, Mgr. Jana- Marie Battaglia, P. Mgr. Ryszard 
Bockowski, P. Milan Pálkovič 

Program: 

1. Informace o finančních záležitostech ŘBH 
2. Příprava na vydání publikace o ŘBH 
3. Zpráva o investituře v Salzburgu 
4. Referát Dr. Laty na téma Spravedlivé války 
5. Příští setkání na Velehradě 
6. Závěrečná modlitba a předání jmenovacího dekretu Dr. Pořízkovi ml. 

1. Dr. Pořízka informoval přítomné o finančních příjmech a výdajích do období předání pokladny ing. 
Jaroslavu Battagliovi. Převod finančních prostředků ve výši 66 120 Kč byl realizován dne 6. 6. 2016. 
Nový pokladník ing Battaglia informoval o založení účtu pro Magistrální delegaci u Komerční 
banky. Číslo účtuje 115 -2036780247 I 0100. Tento účet obsahuje veškeré příjmy a výdaje. 
Příjmová část je složena z ročních příspěvků členů a 

jejich darú Řádu. Výdajovou položku tvoří proplácené faktury. Jejich proplacení může být pouze se 
souhlasem magistrálního delegáta. K datu 17. 9. 2017 byl zústatek na běžném účtu 54 622, 04 Kč. 
Od Mgr. Bockowskeho dostal pokladnik 500,- Kč k uložení na účet ŘBI-I. 

2. Dr. Pořízka hovořil o připravovaném vydání brožurky o ŘBI-I. Navrhl, aby součástí publikace byl 
jednak příspěvek pana arcibiskupa, dále statut Řádu, otázky insignií, historie Řádu i řádové 
modlitby. Témata jednotlivých článků bude zadávat sám. Na přípravě vydání se bude podílet dr. 
Lata a dr. Pořízka ml. Finanční odhad činí 50 000 Kč. 

3. Dr. Daniel Battaglia referoval o investituře v Salzburgu, jíž se zúčastnil se svými rodiči. Investitura 
se konala ve dnech 16. - 18. června. Do řad členů ŘBI-I bylo přijato dalších 36 z Rakouska a 
Švýcarska. Investitury se celkově zúčastnilo 720 rytířú a dam. Mši svatou celebroval velmistr Řádu 
J. Em.Edwin kardinál O'Brien. Při následném rautu byly navázány přátelské kontakty se 
zahraničními místodržiteli z Rakouska, Německa, Španělska a Portugalska. 

4. Dalším bodem jednání byl referát o spravedlivých válkách, který přednesl dr. Lata. Jeho podkladem 
byla disertační práce Tomáše Holuba z roku 2008. 
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5. Zvažovala se možnost dalšího duchovního cvičení. Bylo rozhodnuto, že se uskuteční ve dnech 16. -
18. března na Velehradě. 

6. Po závěrečné modlitbě v arcibiskupské kapli převzal dr. Petr Pořízka z rukou pana arcibiskupa 
jmenovací predikát z Říma jímž byl potvrzen rytířem ŘBH. 

Zapsala : J. - M. Battaglia 

2 



Program devátého setkání členů řádu Božího hrobu v arcibiskupském 
paláci v Olomouci dne 19.9.2017 ve 14. hod. 

14. 00 Přivítání velkopřevorem 

(Moderuje delegát) 

1. Raport o financích řádu a přehled vlastních financí- seznam 
dárců /JP a JB/ 

JP:Finační raport z Říma jsem za třetí čtvrtletí ještě nemohl 

dostat, takže s tímto raportem počkám až po celoročním 

vyúčtování. Naše finanční odvody. 

Za rok 2016 je šest ročních poplatků což je 36.000,- vstupní 

poplatek Petra Pořízky 20 000,- a poplatek za povýšení 6 000,

celkově tak posláno Řádu 62 000,- Kč 

JB: Vlastní dary, seznam dárců jmenovitě a stav účtu 

k dnešnímu dni 

2. Plánování tiskoviny/IP/ Statut, obrázky insignií atd. Dr. Sklenář 
3. Raport o delegaci v Salzburku/DB/ 

4. Přednáška dr. Laty na téma Koncepce spravedlivé války 
5. Příští přednáška a její obsah? 
6. Diskuze 
7. Účast při biskupském svěcení 
8. Velkopřevorova exhortace a předání diplomu P.Pořízkovi 

s modlitbou v kapli 
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Finanční příjmy a výdaje Magistrální delegace - chronologicky od jejího 
vzniku pro předání pokladny rytíři Jaroslavu Battagliovi dne 2.6.2016 na 
konto 115-203 678 0247 /0100 u Komerční banky. 

1. 10.6.2013- výdaj /Fa.20130030/ za překlad stanov z angličtiny do 

češtiny.................................................................. -9. 126,00 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

Dar Dr. S. Ahrenstedta, mimo bankovní konto 

Na můj osobní účet bylo v březnu 2015 zasláno 6x20 tis. 

17.3.2015 zaslán řádu do I<.íma vstupní poplatek za 6 členů 
Poplatek za zahraniční platbu a nezpoplatněný výběr ... 

Dále šest členi'.! zaplatilo 6.000„- Kč ročního poplatku 2015 

Pět členi'.! přispělo dobrovolným darem 10.000,-Kč/JP,MP,B/ 

+9.126,00 

+120.000,00 

-120.000,00 

-1.643.00 

+36.000,00 

+50.000.00 

8. Za překlady do angličtiny, firma Eko-Překlady, podle složenek - 5. 727,00 

9. Nákup reálií v Římě od Dr. Laty /meč, ostruhy, praporec/ - 37.881,00 

10.Ubrusy na oltář s Jeruz. křížem, 3 ks od firmy Param. - 1.973,00 

Převod do roku 2016 .... „„„„ „ „. „„„„. „ „ „„ „ .. „. „ „„„ „ „„+38.776,00 

11.Roční příspěvky od 6 členů ........................................... +36.000,00 

12.18.5.2016 zaslán řádu do !Zíma roční poplatek .................... -28.800,00 

13. Poplatek za zahraniční platbu a nezpoplatněný výběr......... ~? ('3 ~ (' 
14.Dary-obětiny od .TP +10.000,00 

I S.Dary-obětiny od MP 

16.Dary-obětiny od rod. B 

17.Dary-obětiny od JL 

18.Náklady na vigilii a investituru /doprava a strava/ 

19.Náklady na chrámovou hudbu 

20.Dar velkopřevora 

21. Náklady na fotografa /P. Kovál" z Prostějova/ 

22.Náklady na 1 O ks kopií fotomateriálu /I)'f Jevíčko/ 

23.Náklady na 10 ks CD záznamu mše ze 17.4.16 Noe 

24.Cena kulatého razítka s nápisem Česká magistrátní delegace 

25.Jmenovky ke slavnostnímu stolu -pořídil DB 
17 c?-1\J 1N' · l,0;.-lr-J 

Převést na pokladníka rytíře Jaroslava Battagliu 
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+10.000,00 

+ 15.000,00 

+ 3.000,00 

-13.055,00 

-21.100,00 

+21.100,00 

-3.000,00 

- 700,00 

- 1.000.00 

- 559,00 

- 495,00 
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.Finanční příjmy a výd1ije- Magistrátní delegace·- chronologicky od předání účctniclví rytíH 
Jaroslavu Battagliovi - č. ú. 115-2036780247 I 010() 

1. Převod.fin. prostfodldi.od magistrálního delegáta Jiřího Pořízky 6. 6. 2016„.„66120,-Kč 

2. Poplatek zahraniční platby (J. Pořízka), 14. 6. 2016 . „ ... „ .. „ ..•..•. „„ .. „.„„ ... „ ... „ .• .491,- Kč 

3. Zhotove1úrazítka.ŘBH, 14. 6. 2016 ... „ ... „ ..... „ ... „.„„ .. „ .. „.„ ...... „„.„ ... „ .. „„.„„„„.798,-Kč 

4. Brožma RBH, 27. 6. 2016 .... „„ ... „„„„.„„„ .. „„ ... „„ .. „„„.„„ .. „„„„„.„„ ... „.„.„„. 6 072,-Kč 

5. Obálky ŘBH, 20. 7. 2016 .„„.„„.„.„„„„ .. „„.„„.„ ... „„„„.„„.„.„.„„.„„ .. „„„„. 496,-Kč 

Poštovné, 26. 9. 2016 .„„.„„ .. „ .. „.„ .... „ .... „ ••••.• „ .. „.„ .. „„.„„„ ..... „„.„„„ .. „.„ 574,- Kč 
Úprava webových stránek, 26. 9. 2016 ... „.„„ .... „ ...... „„ ........... „.„ .. „ ..... „ ..... „„. l 600,- Kč 
Vklad-Dar od p. Palkoviče, 12. 12. 2016 .. „„.„.„.„.„.„.„„„„.„.„„„„„„„„„.„„ 4 000,- Kč 
Novoročenky, 20. 12. 2016 .„„„.„„„„„„„„„„„.„„„.„.„„.„.„„„.. 320,-Kč 

.ŘBH roční příspěvek Battagliové, 6. I. 2017 „„„„.„„„„„,..„„„„,„„„.„„„.„„.„„ 18 000,- Kč 
{IBH roční příspěvek Lata Jan, 21.3.2017 „„„„„„.„„.„„„.„„.„ .. „„.„„„„ .. „„ 6 000,- Kč 
RBH roční příspěvěk Pišťák Mlroslav, 23. 3. 2017 „ „ .„„ „„„„„. „.„ .. „„„.„.„.„.„ 6 000,- Kč 
Vklad v hotovosti , 24. 3. 2017, dary : Velkopřevor 21 100,- Kč, d1: Lata 3 000,- Kč, Ryzsard 
Palkovičovi 4 000," Kč, 32 000,- Kč 
Poplatek za zaln:aniční platbu, 27. 3. 2017 „„ .. „„„„„„„„„„.„„„„ .. „„.„„„„.„„„„. 1 657,95,- Kč 
Poplatek řádu do Říma, 27. 3. 2017 .. „„„ .. „„„.„„„„.„.„„„„„„.„„„„„„ ... „„„„„. 63 185,01,-Kč 
Poštovné, 18. 4. 201.7 .. „ .•. „.„„„ ... „„ .. „„„„.„„„ .. „„„.„„„.„„„„ .. „„„„.„„„„ ... „.„„„.„ 222,- Kč 
Kniha pro jernzalémského patriarchu ... „„„„„„„„„.„„„„„„„.„„„„„„„.„„„„ .. „„„„„. 650,- Kč 
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