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RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 7. BŘEZNA 2020 

18. řádové setkání  

v průběhu duchovní obnovy ve dnech 6. – 8. 3. 2020 

Místo konání: Velehrad, Mariánum 

Přítomni: 
dr. T. Parma, dr. J. Pořízka, Miroslav Pišťák, ing. dr. D. Battaglia, dr. J. 
Lata, P. Mgr. M. Palkovič, MUDr. J. Burešová 

Omluveni: 
J. E. Mons. J. Graubner, P. Lic. Ryszard Boćkowski, Mgr. J. M. Battaglia, 
ing. J. Battaglia, dr. P. Pořízka, Mgr. A. Dadam 

 

Ve dnech 6.–8. 3. 2020 se na Velehradě konala již čtvrtá duchovní obnova České 

magistrální delegace Řádu Božího hrobu, kterou vedl řádový kněz P. Milan Palkovič. 

Tématem bylo v Roce Bible, v němž si připomínáme 1600 let od smrti sv. Jeronýma, 

učitele Církve, Písmo svaté. Uskutečněný program duchovní obnovy je přiložen. 

Dne 7. března ve večerních hodinách se také konala schůze ČMD, na jejímž programu byly 

následující body. 

1. Žádosti o členství 

Jsme vyzýváni, abychom věnovali mimořádnou pozornost náboru nových členů. Kardinál 

velmistr zdůrazňuje, že „je třeba věnovat mimořádnou pozornost individuálním přístupu k 

novým členům, rytířům, dámám a duchovním, kteří žádají o vstup do této velké ‚farnosti‘, 

jak Jeho Eminence nazvala náš řád.“ Proto místodržitelé i všichni členové „se budou aktivně 

snažit poznávat co nejlépe nové kandidáty, především prostřednictvím osobních setkání, 

které se budou vztahovat i na jejich manžele nebo manželky, aby osobně, z první ruky 

poznali dispozice, očekávání a motivace postulantů. … mimořádnou pozornost je třeba 
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věnovat mladým lidem, kteří projevují svůj zájem o řád, a je zapotřebí také případně 

vyvinout alternativní postupy, aby se ulehčil jejich vstup do řádu.“1 

 nemáme žádné zprávy od Mgr. Otto Holečka, který vede Azylový dům sv. Vincence ve 

Starém Městě a projevil zájem 28.1.2019  

 Přemysl Zamazal (*1979), Malhotice (Valašsko), zažádal o členství 25. 6.2019, ve své 

farnosti se připravuje na přijetí biřmování, k němuž dojde někdy na podzim, vše 

probíhá dobře – mohli bychom pomalu začít vyřizovat papíry a začít jej zvát na některé 

z našich akcí  

 Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D., žádost 20.12.2019 p. arcibiskupovi 

 ing. arch Dominik Tomáš Petr (*1991) žádost 2. 2. 2020, sekretář ČMD dr. Petr Pořízka 

se s ním setká dne 16. 3. 2020 

 Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. (*1966) žádost 3. 3. 2020, laicizovaný kněz doporučený p. 

arcibiskupem, 6.3.2020 poslal motivační dopis 

2. Finanční záležitosti 

 Řád v roce 2019 vybral rekordní částku 14.743.685,77 €, zaslal 14.106.087,34 € 

Latinskému patriarchátu jeruzalémskému. Z toho bylo asi 4,7 mil. € na institucionální 

výdaje LPJ, 4,1 mil na školy LPJ a 2,1 mil. na zvláštní projekty. 

 ČMD zaslala celkem 5.426,93 €, za námi jsou Chorvatsko (3,5 tis. €), Venezuela (3,2 tis. 

€) a Lotyšsko (1,4 tis. €). 

 Všechny místodržitelství jsou vyzývána, aby se zamyslela nad tím, jak více podpořit 

Latinský patriarchát. Generální guvernér Visconti di Modrone zdůrazňuje, že by roční 

poplatky měli hradit i kněží, v ČMD platí dohody uzavřené s generálním guvernérem 

Borromeem při jejím vzniku, týkající se i toho, že kněží – i vzhledem k jejich finančním 

podmínkám v ČR – roční poplatky hradit nebudou. 

 Pokladník ČMD ing. Daniel Battaglia, Ph.D. vyzývá ty laické členy, kteří roční poplatek 

ještě neuhradili, aby tak učinili nejpozději do konce března 2020, a to na konto tzv. 

„domácího fondu“, č. 115-2036780247/0100. Minimální výše ročného poplatku je již 

tradičně stanovena na 6.000,- Kč. 

3. Plánované akce 

 so 9.5. diecézní pouť k Janu Sarkanderovi, v olomoucké katedrále bude sloužit 

v olomoucké katedrále kardinál Duka, p. arcibiskup nás zve 

 v červnu setkání ČMD, kde budou prezentovány informace ze setkání evropských 

místodržitelů v Římě (plánováno na 28.-29.5. 2020), bude spojeno s žehnáním kaple sv. 

Jana Sarkandera na zámku v Dobromilicích, navrhované termíny jskou v pátek 19. 6. 

nebo v pátek 26.6. 2020, magistrální delegát termín upřesní s velkopřevorem ČMD. 

                                                        

1 Citace z dopisu Řádového kancléře Alfreda Bastianelliho všem místodržitelům a magistrálním delegátům 
ze dne 24. února 2020, Prot. 244/2020. 
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 Svátek Povýšení sv. Kříže 14.9. připadá letos na pondělí, setkání v Jaroměřicích by bylo 

možné spojit s tamní hlavní poutí a bylo by možné realizovat investituru Mgr. 

Alexandra Dadama. Magistrální delegát termín upřesní s velkopřevorem ČMD. 

 So 24. 10. svátek řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země bude slaven na 

Svaté Hoře u Příbrami, mši sv. bude sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles 

Balvo. Přede mší sv. je možné zajistit komentovanou prohlídku poutního komplexu 

s průvodcem. Po mši sv. bude obvyklá krátká pobožnost s loretánskými litaniemi, 

společné agapé (nabízí exerciční dům), na kterém předběžně přislíbil účast p. nuncius. 

Počítá se s účastí rodinných příslušníků členů ČMD vč. dětí. Je zde možnost přespání 

v exercičním domě na Sv. Hoře a případného dalšího programu.  

 Zatím je nejasné datum prezentace nové knihy T. Parmy o dějinách a současnosti řádu 

(viz následující bod). 

 na předvánoční setkání v arcibiskupském paláci navrhuje dr. Lata pozvat jako 

přednášejícího dr. Jaroslava France z CMTF, odborníka na současný islám a východní 

křesťanství. Zajistí dr. Parma.  

4. Kniha 

Rukopis knihy T. Parmy „Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu 

Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích“ je hotov, má celkem 485 

normostran. Dokončuje se recenzní řízení, chybí ještě jeden posudek ze tří (dva posudky 

jsou příznivé), probíhají intenzivně jazykové korektury, dokončuje se práce na ilustracích. 

Po dodání posudků, zapracování jejich poznámek a dokončení jazykových korektur již 

bude možné začít se sazbou knihy. Po dokončení sazby bude možné plánovat případnou 

veřejnou prezentaci knihy.  

5. Web ČMD 

Díky úsilí dr. Petra Pořízky již finišujeme s přípravami nové podoby webu, ještě nehotový 

náhled webových stránek s předběžným návrhem nového obsahu je možné shlédnout na 

adrese http://oessh.sestihran.cz/. Pokud máte nějaké podněty k obsahu či podobě 

stránek, adresujte je prosím dr. Parmovi nebo dr. P. Pořízkovi. Bude zachována doména 

oessh.cz, a to v hostingovém programu Český hosting, která umožňuje kvalitní přístup a 

bezpečnost webových stránek za sponzorskou roční cenu 500,- Kč + DPH (trvalá sleva 

50%). Ostrý provoz stránek by mohl být spuštěn v průběhu několika týdnů, určitě do 

velikonoc. 

6. Pozvánky na řádové akce v okolí ČR 

 investitura maďarského místodržitelství, Budapešť 21. 3. 2020 

 investitura německého místodržitelství, Regensburg, 15.–17. 5. 2020 

 Budapešť: 52. mezinárodní eucharistický kongres 13.–20. 9. 2020 

 Celořádová pouť do Lurd v příštím roce (17.–21. 6. 2021) 

http://oessh.sestihran.cz/
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7. Aktivity Velmistra a Rady velmistra 

Podle sdělení na webových stránkách Rady velmistra, ve „Velmistrově koutku“, 

experimentuje Jeho Eminence s novou podobou řádové investitury, srv. 

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/angolo-del-gran-maestro/-

il-simbolo-di-un-servizio-altissimo-.html (v pěti jazykových mutacích).  

Problematika Palazzo della Rovere: Palác je konečně celý k dispozici Radě velmistra, která 

se snaží o jeho restaurování a dohodě s nějakým řetězcem hotelů, která by pro Řád byla 

výhodná.  

8. Náměty k uspořádání duchovní obnovy 

Jako nevýhodné se jeví zařazení konference na druhý den: členové řádu se stejně zajímají 

o aktuální problematiku, a tak je konference na druhý den většinou již jen opakováním a 

sumarizací řečeného. Proto bylo navrženo zařazení konference již v den příjezdu. 

Navržený denní řád duchovní obnovy je zařazen jako příloha č. 2 tohoto zápisu. 

V Olomouci dne 8.3.2020 

Zapsal a schválil: dr. T. Parma, magistrální delegát ČMD,  

 

Příloha č. 1: Uskutečněný program duchovní obnovy 

Příloha č. 2: Navrhovaný program příští duchovní obnovy 

 

  

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/angolo-del-gran-maestro/-il-simbolo-di-un-servizio-altissimo-.html
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/angolo-del-gran-maestro/-il-simbolo-di-un-servizio-altissimo-.html
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Příloha č. 1: Uskutečněný program duchovní obnovy 

 

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO  

Duchovní obnova, Velehrad – Marianum 

Pátek  
6. 3.2020 

17.00 mše svatá  

18.00 večeře 

19.00 1. meditace 

20.00 večerní modlitba v kapli 

Sobota  
7. 3.2020 

7.30 ranní modlitba 

8.00 snídaně 

9.00 2. meditace 

10.30 3. meditace 

12.00 mše svatá 

13.00 oběd 

15.30 křížová cesta 

16.30 možnost k přijetí svátosti smíření 

18.00 4. meditace 

18.30 večeře 

19.00 konference (možnost dotazů) 

20.30 večerní modlitba (kompletář) 

Neděle  
8. 3. 2020 

7.30 ranní modlitba (ranní chvály) 

8.00 mše svatá  

9. 00 snídaně 
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Příloha č. 2: Navrhovaný program duchovní obnovy (v roce 2021) 

 

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO  

Duchovní obnova, Velehrad – Marianum 2021 

Pátek  
 

17.00 mše svatá  

18.00 1. meditace  

19.00 večeře 

19.30 konference (možnost dotazů) 

21.00 večerní modlitba  

Sobota  
 

7.30 ranní modlitba 

8.00 snídaně 

9.00 2. meditace 

10.30 3. meditace 

12.00 mše svatá 

13.00 oběd 

15.30 křížová cesta 

16.30 možnost k přijetí svátosti smíření 

18.00 4. meditace 

19.00 večeře 

20.30 večerní modlitba  

Neděle  
 

7.30 ranní modlitba  

8.00 mše svatá  

9. 00 snídaně 
 

Pozn.: Konferenci je vhodné zařadit na začátek programu, tedy na pátek, protože je 

stejně nutné již na začátku odpovídat na dotazy členů, a proto je konference až v sobotu 

večer spíše opakováním již řečeného. 


