
Zápis z dvanáctého setkání dne 15.2.2019 v arcibiskupském paláci v Olomonci. 

Přítomni: J.E. velkopřevor Mons. Jan Graubner, delegát Dr. Jiří Pořízka, sekretářka Jana 

Marie Battaglia 

Rytíři a dáma: Miroslav Pišťál(, Dr. Ing. Daniel Battaglia, Ing. Jaroslav Battaglia, P. Milan 

Pálkovič, Dr. Tomáš Parma, Dr. Petr Pořízka, P. Ricardo Bockowski, Ing. Jiří Bureš, Dr. 
Jindřiška Burešová. 

Omluven: Dr. Jan Lata 

Program: 

1. Dr. Tomáš Panna: Mé výzkumy v římském a jeruzalémském archivu se zřetelem na 
českou organizaci řádu. S promítanými obrázky. 

2. Oznámení delegáta o jeho pověření Dr. Parmy do funkce kancléře,který byl 

schválen v Římě. Funkční období našeho delegáta bylo velmistrem prodlouženo do 

konce září t.r. 
3. Duchovní obnova na Velehradě ve dnech 5. až 7. dubna.Povede velkopřevor. Příjezd 

účastníků v pátek 5.4. do 17. hod.Ukončení po mši a obědě v neděli 7.4.2019 

4. Plánovaná setkání: 
a/v červnu buď 14.6. nebo 21.6. záleží na termínu ve kterém se má delegát nebo jeho 

zástupce/Dr. Parma/účastnit sjezdu místodržitelů v Římě( [b.-AÁ J,. t<t) 
b/ Liturgický den řádu dne 14.9.2019 odpoledne na Kalvarii v Jaroměřicích. 

c/ Šestnácté setkání dne 8.11.2019 ve 14. hod. v arcibiskupském paláci 

Informace o žadatelích členství v řádu: 

Marcel/Jan Pavel II./ Feranec, žádost podaná v září 2018 nebyla kladně vyřízena. 

Mgr. Otto Holeček, v řízení. 

Počet návštěv na našem webu 28 800 a dvou videí na You Tube 953 

Náše dosavadní webové stránky budou změněny a s novým aktuálním obsahem, web 
master bude pověřen v Olomouci. 

Zapsala: J.M.B 
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Před dvanáctou společnou schůzi 15.2.2019 

Setkávání nejméně 4x do roka. 

1. Dne 15.2.2019 ve 14. hod. Bude oznámeno, že dr. Parma je od 9.3. tedy konce mého 
funkčního období jmenován do funkce kancléře. Má funkce delegáta byla velmistrem 

prodloužena do 28.9. 2019. Dr. Parma mne v tom čase pokud bude potřeba zastupov:al. 

2. Ve dnech 5.-7.4. Obnova Vele~ad. Kdo ji povede? Je ubytování zajištěno? C{)..,O't !t1 -
3. Návrh na setkání v červ1;m1. ~.-„ „ „. r_„ „.Parma by měl jet do Říma, ale váš 

předběžný čas? .?lJlAJ- b O 1. Ct: - (,I · 

4. Dne 14.9. 2019 Povýšení sv. Kříže, liturgický den řádu v Jaroměřicích.Zároveň 

bude předán diplom Dr. Parmovi na funkci delegáta od 28.9.2Rl9 'Ll {"1 

5. Návrh na další setkání v listopadu. Kdy se vám to hodí? 6, · ~ I 1 

6. Rádi bychom vám dali biskupskou mitru se znakem řádu. Velikost? 

l. __ 

Žadatelé o vstup do řádu. 

Žádosti v roce 2018 od Ing. Josef Vacula, Aleš Pen,paní Benická,Roman Berglovec 
nebyly kompletovány a zůstalo takjen u informace. 

Kompletovány byly: 
-Marce.LJanPavel II. Feranec. Jeho žádost podaná v září 2018, nebyla kladně vyřízena. ---.._ . 

jMgr. Pavel Komínék, žWfóst podaná v roce 2016 nebyla dosud vyřízena. 
,._.,.____.-

V řízení. 
Mgr. Otto Holeček, žádost z 28.1.2019 

Počet návštěv na našem webu k dnešnímu dni 28 800,- dvou videí na YOU Tube 953 
Dohodnuto s T.P a P.P„ že náš web bude zaktualizován a web master bude 

z Olomouce. 

Dnešní program a přednáška: 
Tomáš jParma bude hovořit o svých archivních výzkumech a připravované 
!mize. 

Dr. Lata omluven. Je s rodinou na dovolené. 


