RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU V JERUZALÉMĚ
ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 13. PROSINCE 2019
17. řádové setkání
Místo konání: Arcibiskupský palác v Olomouci
Přítomni: J.E. Mons. J. Graubner, dr. J. Pořízka, dr. T. Parma, ing. D. Battaglia, dr. P. Pořízka,
P. M. Palkovič, P. R. Bockowski, dr. J. Burešová, Mgr. A. Dadam
Omluveni: J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. J. Lata, M. Pišťák
Host: dr. Stefan Ahrenstedt, švédské místodržitelství
Mše svatá
Prosincové setkání české magistrální delegace zahájila mše svatá v kapli Arcibiskupského
paláce, kterou celebroval Mons. J. Graubner a které byli účastni členové v řádovém oděvu.
Milým hostem byl dr. Stefan Ahrenstedt ze švédského místodržitelství OESSH. Po mši svaté
předal Mons. J. Graubner diplom papežského Řádu svatého Řehoře Velikého dr. Jiřímu
Pořízkovi, jenž byl povýšen do hodnosti rytíře – komtura s hvězdou.
Následovala schůze české magistrální delegace (ČMD) – hlavní body viz níže.
schůze ČMD
 Magistrální delegát dr. T. Parma seznámil přítomné s důležitými novinkami z Rady
velmistra a oznámil, že dne 8. prosince 2019 jmenoval papež František novým
velmistrem Řádu kardinála Ferdinanda Filoniho (dříve papežský diplomat a prefekt
Kongregace pro evangelizaci národů).
 Dr. Parma: krátká přednáška o poutnících a řádových poutích do Jeruzaléma coby
obrazu následování Krista; promluvil o existenci dokumentu Konzulty z roku 1998,
kdy se řád připravoval na velké jubileum roku 2000; dokument nazvaný „Direktivy pro
obnovu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí“ byl
přijat 27. května 1998; přestože mnohé jeho části jsou dnes již zastaralé, je možné
jeho obecné části použít při prohlubování našeho prožívání členství v řádu, a proto se
s ním budeme na schůzích průběžně seznamovat (blíže viz Příloha 2)
 Dr. Stefan Ahrenstedt představil severské řádové delegace ve Švédsku, Norsku a
Dánsku (aktuální webová adresa: https://www.oessh.dk/): 15 let existence, celkem
64 členů – konkrétně 35 Švédsko + 14 Dánsko + 15 Norsko; aktivní zejm. švédskodánská větev, pomáhají maltézskému řádu v Lurdech (poutní cesty), pravidelně se
účastní řádových cest do Říma a 2krát ročně do Jeruzaléma; není snadné získávat











nové členy. Jako výraz vděku za rozhodující úlohu při vzniku české magistrální
delegace věnoval Mons. Graubner dr. Ahrenstedtovi čestné uznání a svou knihu Rok
s církví.
Dr. D. Battaglia s P. Milanem Palkovičem krátce referovali o potížích na cestě do
Svaté země kvůli napjaté mezinárodní situaci nakonec Battagliovi do destinace
nedopluli.
Dr. Petr Pořízka podal krátkou zprávu o přípravě nového webu: poběží na novém
systému s možností administrace (WordPress); připravuje se nový návrh, jak vizuální,
tak z hlediska struktury; úkolem byl pověřen Mgr. Vojtěch Duda (pracovník Oddělení
komunikace UP a Referátu technické podpory na FF UP).
Dr. Jiří Pořízka a dr. Parma informovali přítomné o chystané knize Rytíři, dámy a
poutníci: rukopis je ve finální fázi před odevzdáním; zakázku zpracuje Vydavatelství
Filozofické fakulty UP, zajistí vše potřebné – grafický návrh obálky, návrh sazby,
jazykovou redakci a tisk (příp. distribuci); příprava knihy začne po odevzdání rukopisu
po Novém roce 2020. Po zprávě o připravované knize se přihlásil o slovo
dr. Ahrenstedt tím, že k tomuto účelu věnuje 15 000,- Kč.
P. Milan Palkovič sdělil nejbližší orientační termíny cest do Svaté země 2020 – a to
v měsících únoru a březnu (vítané je rozeslání konkrétních termínů členům ČMD
emailem).
Další setkání české magistrální delegace se uskuteční v březnu 2020 na Velehradě
v rámci duchovních cvičení ČMD ve dnech 6.–8. března; exercicie povede P. Milan
Palkovič (který zjistí, zda je v těchto dnech na Velehradě volný termín a podá o tom
zprávu dr. Parmovi).

Zapsal: dr. P. Pořízka, sekretář ČMD
Schválil: dr. T. Parma, magistrální delegát ČMD
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Poselství kardinála Edwina O´Briena z 8. prosince 2019
Úryvek z dokumentu Konzulty „Direktivy pro obnovu Rytířského řádu Božího
hrobu jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí“ (1988) vztahující se
k poutnictví

Příloha č. 1
POSELSTVÍ KARDINÁLA FREDERICKA EDWINA O´BRIENA
PŘI JMENOVÁNÍ FERNANDA KARDINÁLA FILONIHO VELMISTREM ŘÁDU BOŽÍHO HROBU,
8. PROSINCE 2019

Bez výhrad a s uspokojením přijímám rozhodnutí papeže Františka, jímž mne nahrazuje ve funkci
velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského. Jsem mimořádně šťastný, že Svatý otec
jmenoval mým nástupcem Jeho Eminenci kardinála Filoniho.
Byl jsem privilegován o mnoho déle, svou rezignaci jsem písemně podal před více než pěti lety.
V průběhu více než osmi let, kdy jsem byl řádovým velmistrem, jsem posílil svou osobní víru a lásku
k naší církvi, když jsem mohl vidět nasazení, s nímž se členové snaží o dosažení cílů našeho řádu.
Vyjadřují se v různých kulturách a jazycích, ale všichni jsou horlivými katolíky.
Jsem velmi vděčný oběma generálním guvernérům, kteří stáli po mém boku, Jejich Excelencím
profesoru Agostinu Borromeovi a velvyslanci Leonardu Viscontimu di Modrone. Je zapotřebí uznat i
zásluhy o růst řádu, které mají naši spolupracovníci v Radě velmistra a ti, kdož se každodenně zapojují
do naší úřední práce. Jejich pracovní nasazení pro místodržitelství a pro Latinský patriarchát bylo
neúnavné.
Konečně chci přivítat Jeho Eminenci kardinála Filoniho jako velmistra. Jeho dlouhá a rozsáhlá
pastorační a administrativní zkušenost ve službách naší všeobecné církve bude při vedení řádu na
jeho budoucí cestě velmi cenná. Nabízím mu svou plnou bratrskou podporu a modlím se za neustálou
přímluvu Blahoslavené Panny Marie, Královny Svaté země.

Příloha č. 2

Úryvek z dokumentu Konzulty „Direktivy pro obnovu Rytířského řádu Božího hrobu
jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí“ (1988) vztahující se k poutnictví
Za základní pilíře řádové spirituality dokument považuje následující:







centralita prázdného Hrobu Kristova – Zmrtvýchvstání jako základ veškeré křesťanské
existence
Miles Christi
být svědkem víry, kterou jsme přijali ve křtu
Poutníci a poutnictví do Svaté země
úcta k Panně Marii
mír, ekumenismus a spravedlnost

Z těchto pilířů magistrální delegát dr. Parma vybral pro 17. řádové setkání otázku poutí do
Svaté země. Dokument je řeší na dvou místech a mluví o nich takto:
Pouť ke Svatému hrobu našeho Pána a do Svaté země je morálním závazkem, který by s Boží
pomocí měl naplnit každý rytíř i každá dáma alespoň jedenkrát za život. Pouť nám pomáhá
lépe chápat význam našeho života jako „pouti ve víře“ a chápat jeho založení na
zmrtvýchvstání Páně. Činí nás vnímavými ke vzájemnému sblížení s našimi sestrami a
bratřími ve víře, k plnému ekumenismu a křesťanské lásce a také nám připomíná, že „křížová
cesta“ je cestou života a naděje. Pouť k Hrobu našeho Pána a na další svatá místa je také
úkonem solidarity s našimi bratřími ve Svaté zemi. Naše přítomnost mezi nimi je povzbuzením
křesťanskému lidu, který v této zemi žije jako menšina uprostřed tolika problémů, tlaků a
obtíží. Po návratu, s posílenou vírou a novou zkušeností země Bible a lidu, který v ní žije,
budeme schopni přinést mimořádné svědectví těm, s nimiž žijeme a pracujeme.1
Kromě návštěvy Božího hrobu, ostatních svatých míst a patriarchátu by každá pouť měla mít
časový prostor na setkání s místní církví, např. návštěvu jedné z farností, účast na nedělní
mši, po níž následuje setkání s farářem a farníky, návštěvu univerzity v Betlémě a setkání
s jejími učiteli a studenty. Malé skupinky poutníků mohou také navštívit domy křesťanských
rodin v některé z farností nebo v určité oblasti. Je vhodné, aby byl za tímto účelem
kontaktován Patriarchát, vyžádána jeho pomoc a jeho rada. Místodržitel má používat služeb
cestovních kanceláří a průvodců, kteří jsou si vědomi, že cesta do Svaté země je pouť a nejen
turistická událost, a kteří budou schopni zajistit výše popsané kontakty s místní církví.2

Direktivy pro obnovu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí, čl. 37 (Pouť do Svaté
země).
2 Direktivy pro obnovu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí, čl. 65 (Organizace poutí
do Svaté země).
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