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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DNE 20. KVĚTNA 2022 

29. řádové setkání 

Místo konání: Olomouc, arcibiskupský palác 

Přítomni: 

J. E. Mons. J. Graubner, doc. T. Parma, dr. J. Pořízka, Miroslav Pišťák, P. 
Lic. Ryszard Boćkowski, P. Mgr. M. Palkovič, ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. 
M. Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. P. Pořízka, MUDr. J. Burešová, 
P. Zamazal, P. Paweł Wójcik, dr. Z. Kubík, Mgr. J. Pech (postulant), dr. M. 
Zahálka (postulant) 

Omluveni: 
dr. J. Lata, Mgr. A. Dadam, dr. P. Žůrek, ing. arch. D. T. Petr (postulant), 
prof. J. Royt (postulant), prof. L. Jan (postulant). 

1. Gratulace J. E. velkopřevorovi 

Magistrální delegát pogratuloval Mons. Janu Graubnerovi k jeho jmenování pražským 

arcibiskupem a primasem českým, k němuž došlo v pátek 13. 5. 2022 a popřál mu mnoho 

úspěchů v jeho novém pastoračním působení. 

2. Plánování dalších akcí 

Všichni rytíři a dámy jsou zváni na oslavu blahoslavení Sr. Marie Paschalis Jahnové a 

družek, mučednic z kongregace šedých alžbětinek v Sobotíně dne 18. 6 (podrobnosti viz 

níže v přehledu akcí; konkrétní údaje dodá P. Palkovič). 

Intronizace Mons. Graubnera proběhne v sobotu 2. července: na mail magistrální 

delegace je zapotřebí co nejrychleji nahlásit, zda budete chtít dostat pozvánku.  
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Prap. Zamazal je vyslán na zahraniční misi NATO, odjíždí 13. června, a vrátí se zřejmě na 

konci roku. V souvislosti s tím vznikla otázka, zda nepřesunout podzimní investituru tak, 

aby se jí mohl zúčastnit. Pak by ovšem někteří rytíři nemohli jet na pouť do Svaté země 

jako investovaní, a nakonec se tedy dopělo ke konsenzu, že podzimní investitura bude 

realizována ve dnech 8. - 9. října v olomoucké katedrále, a investitura P. Zamazala se 

odehraje po jeho návratu.  

Pouť do Svaté země bude realizována v předpokládaném termínu.  

3. Role a činnost rady ČMD 

V současné době diskutujeme o zvýraznění role a činnosti Rady magistrální delegace, 

která se bude pravidelně scházet a podílet se na procesu rozhodování o činnosti a 

směřování magistrální delegace. Do kompetencí Rady patří především projednávání 

žádostí o členství a finanční plánování činnosti magistrální delegace, stejně jako příprava 

výročních zpráv o činnosti a hospodaření za uplynulý rok. Podle čl. 28. řádového Statutu 

„Rada místodržitelství je konzultativním orgánem, který pomáhá místodržícímu při vedení 

místodržitelství, především při rozvoji duchovního života jeho členů, při vedení jeho 

charitativní činnosti a při péči o jeho správu.“ Rada ČMD bude z tohoto hlediska muset být 

restrukturována a doplněna, aby měla lichý počet členů.  

4. Kandidáti a žadatelé o členství 

- žádosti MUDr. Zahálky a Mgr. Pecha byly odeslány do Říma 

- do ČMD bude z irského místodržitelství převeden Mons. Jude Thaddeus Okolo, který 

přichází do ČR jako apoštolský nuncius 

- žádost pana Pavla Nováka a paní Martiny Novákové byla zamítnuta z důvodu 

pozitivního lustračního osvědčení pana Nováka 

- Theodor Lukšík (*2005) – žádost pokračuje, asi jej pozveme na podzimní investituru, 

s přijetím mezi kandidáty počkáme na jeho plnoletost (to je stanovisko generálního 

guvernéra, i když kardinál velmistr by asi chtěl přijímat kandidáty již dříve) 

5. Povyšování do vyšších stupňů rytířů a dam 

Taxa za povýšení je podle direktiv rady velmistra stejná jako vstupní taxa, tedy 20 tis. Kč.  

V souvislosti s nutností financování běžných činností magistrální delegace si podle 

předpisu Rady velmistra bude magistrální delegace ponechávat 20% ze vstupních 

poplatků a poplatků za povyšování.  

Přehled plánované akcí v roce 2022 

 ne 29. 5. v 15,00 hudební slavnost na zámku v Dobromilicích 

 so 18. 6. ve 14.00 v Sobotíně děkovná mše sv. za blahoslavení Sr. Marie Paschalis 

Jahnové a družek, mučednic z kongregace šedých alžbětinek. Sr. Paschalis zemřela 

mučednickou smrtí ve farnosti P. Milana Palkoviče, blahoslavena bude spolu 

s ostatními ve Vratislavi 11. června 2022. 
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 so 2. 7. dopoledne v pražské katedrále intronizace Mons. Jana Graubnera jako 

pražského arcibiskupa a primase českého 

 st 14. 9. oslava slavnosti Povýšení sv. Kříže v Jaroměřicích u Jevíčka 

 investitura se bude konat v olomoucké katedrále ve dnech 8. - 9. 10. 2022.  

 po 24. 10. – ne 30. 10.: pouť do Svaté země, v jejímž rámci proběhne oslava svátku 

Panny Marie Královny Sv. země. 

 datum a místo konání adventního setkání bude upřesněno. 

 další případné letošní akce budou upřesněny.  

V Olomouci dne 7. 6. 2022 

doc. T. Parma,  

magistrální delegát pro ČR 


