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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DNE 14. ZÁŘÍ 2022 

30. řádové setkání 

Místo konání: Jaroměřice – Kalvárie 

Přítomni: 
doc. T. Parma, dr. J. Pořízka, P. Mgr. M. Palkovič, dr. J. Lata, MUDr. J. 
Burešová, Mgr. A. Dadam, P. Paweł Wójcik, Mgr. J. Pech, ing. arch. D. T. 
Petr (postulant), 

Omluveni: 

J. E. Mons. J. Graubner, Miroslav Pišťák, P. Lic. Ryszard Boćkowski, ing. 
dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. P. Pořízka, dr. P. 
Žůrek, P. Zamazal, dr. Z. Kubík, dr. M. Zahálka, prof. J. Royt (postulant), 
prof. L. Jan (postulant). 

 

Setkání České magistrální delegace se uskutečnilo na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka, 
kde ve 14.00 hod. celebroval mši svatou o řádovém svátku Povýšení sv. Kříže řádový kněz 
P. Milan Palkovič, koncelebrovali řádový kněz P. Paweł Wójcik CP a P. Krzysztof Kuklinski 
CP. Po mši svaté a společném fotografování se konala ve farní rezidenci na Kalvárii schůze 
České magistrální delegace, během níž se jednalo o následujících bodech programu: 

1. Plánování dalších akcí 

- so 8. – ne 9. 10. 2022: investitura v olomoucké katedrále (dr. Zahálka, Mgr. Pech, 
P. Wójcik):  

o nácvik pro investované s ceremoniáři v sobotu 8.9. v 17,00; 
o sraz v sakristii katedrály nejpozději v 18,40 – možnost oblečení řádového 

oděvu, přesun do kaple sv. Anny (u vstupu do katedrály) 
o 19,00 vigilie v kapli sv. Anny u olomoucké katedrály, následuje společná večeře; 
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o dress code:  
 pro rytíře, kteří budou investováni: společenský oděv 
 pro řeholníky, kteří budou investováni: řeholní oděv 
 pro rytíře a dámy: společenský oděv, plášť, baret/závoj, insignie, 

rukavice.  
 pro členy zatím neinvestované a postulanty: společenský oděv (tedy 

pro pány tmavý oblek). 
o neděle 9. 10. v 10,00 hod: investitura v olomoucké katedrále, následuje 

společný oběd; sraz v sakristii pro všechny okolo 9,30 
o dress code:  

 pro rytíře, kteří budou investováni: white tie (frak) 
 pro řeholníky, kteří budou investováni: řeholní oděv (albu s sebou) 
 pro rytíře a dámy: společenský oděv, plášť, baret/závoj, insignie, 

rukavice.  
 pro členy zatím neinvestované a postulanty: společenský oděv (tedy 

pro pány tmavý oblek). 
- po 24. 10. – ne 30. 10. 2022: 1. pouť České magistrální delegace do Svaté země. Takřka 

všichni účastníci mají zajištěny letenky, ubytování je zajištěno, program bude 
specifikován. Bude vytvořena komunikační platforma pro účastníky pouti. 

- pátek 9. 12. 2022: předvánoční setkání ve 14,00 mše sv. v kapli arcibiskupské rezidence 
v Olomouci (Mons. J. Graubner), následně společná schůze a posezení v restauraci U 
Kristýna 

- pá 10. – ne 12. 3. 2023: exercicie na Velehradě, vedené Mons. Janem Graubnerem 
(exerciční dům Stojanov) 

2. Kandidáti a žadatelé o členství 

- žádost prof. Jana Royta byla odeslána do Říma 
- do ČMD bude z irského místodržitelství převeden Mons. Jude Thaddeus Okolo, který 
přichází do ČR jako apoštolský nuncius 
- o vstup do řádu zažádal Petr Šefl (*1952). 

3. Možnost separátního setkávání skupinek v Praze a v Olomouci 

Vzhledem k tomu, že počet členů pocházejících z české církevní provincie postupně 
narůstá (rodina Battaglia, P. R. Boćkowski, dr. Zahálka, Mgr, Pech, prof. Royt, ing. Petr, 
ev. žadatel Šefl), bylo by možné uvažovat o tom, že se některá setkání budou odehrávat 
paralelně v Olomouci a v Praze. Zůstala by zachována společná setkání celé magistrální 
delegace (exercicie, investitura, 14.9. v Jaroměřicích, oslava svátku Panny Marie Královny 
sv. země, předvánoční setkání, event. pouť do Svaté země), ale skupinky v Praze a 
v Olomouci by se scházely také samostatně, cca 5x do roka, tak, aby každý člen byl 
účastem minimálně 10 setkání ročně. Zatím by se nejednalo o formální rozdělení 
magistrální delegace na sekce, šlo by pouze o neformalizované rozdělení a společné akce 
ČMD by zůstaly zachovány. Pro pražské členy by bylo dobré nalézt osobu, která bude 
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setkávání organizačně zajišťovat, místo pro setkávání, a výhledově i kněze, který by o 
pražské členy pečoval – zatím se o ně bude starat řádový velkopřevor. Setkávání v Praze i 
v Olomouci budou otevřena všem členům. 

4. Nedávný vývoj v Maltézském řádu 

Magistrální delegát stručně informoval členy o nedávném vývoji v maltízském řádu, kdy 
papež František dne 3.9.2022 promulgoval nový statut Suverénního řádu maltézských 
rytířů (SMOM), v důsledku čehož skončilo dosavadní vedení Řádu a bylo jmenováno nové. 
Zůstaly zachovány dvě základní charakteristiky maltézského řádu, tedy jeho povaha 
řeholní instituce a znaky jeho suverenity. Důraz je kladen na roli řeholních členů na vedení 
SMOM, a přístup do prvního stavu řádu byl otevřen i osobám bez šlechtického původu.  
 
Na závěr magistrální delegát poděkoval za milou společnost a přijetí P. Pawlu Wójcikovi.  
 
V Olomouci dne 14. 9. 2022 

doc. T. Parma,  
magistrální delegát pro ČR 
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