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PRVNÍ POUŤ  
ČESKÉ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE  

DO SVATÉ ZEMĚ  
VE DNECH 24. – 30. ŘÍJNA 2022 

32. řádové setkání  

Místo konání: Jeruzalém, Betlém, Jericho 

Přítomni: doc. T. Parma, P. Mgr. M. Palkovič, dr. J. Lata, MUDr. J. Burešová, Mgr. 
A. Dadam, dr. P. Žůrek, Mgr. J. Pech, dr. M. Zahálka 

Rodinní 
příslušníci: 

Jana Latová, Vojtěch Lata, Matyáš Lata, Josefína Latová, dr. Pavel Bureš, 
Mgr. Ľubica Parmová, Marek Parma  

Omluveni: 

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

 

První pouť České magistrální delegace do Svaté země se odehrála ve dnech 24. – 30. října 
2022 a měla následující program: 
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1. den: pondělí 24. října 2022 

Přílet do Svaté země, ubytování v poutnickém domě Casa nova (patřící františkánské 
Kustodii Sv. země), mše sv. a společenské setkání na terase. 

2. den: úterý 25. října 2022 – svátek Panny Marie, Královny Sv. země 

8,30 odchod k Jaffské bráně, procházka arménskou čtvrtí na Sión. Modlitba Veni, Sancte 
ve Večeřadle, návštěva hrobu krále Davida, externí pohled na baziliku Dormitio (zavřena 
pro rekonstrukci) 
kostel sv. Petra in Gallicantu, prohlídka a modlitba 
přechod k Hnojné bráně, návštěva chrámového návrší, průchod arabskou čtvrtí ke kostelu 
sv. Anny – návštěva a modlitba.  
Lví brána (brána sv. Štěpána), hrob Panny Marie. 
Údolím Cedronu na pahorek Ofel. Davidovo město – 3D film o historii Jeruzaléma. 
Sestup k pramení Gichon, průchod CHizkijášovým (Ezechiášovým) tunelem k rybníku 
Siloe. Výstup „zelenou“ cestou směrem ke Zdi nářků, návštěva Zdi nářků. 
Večerní mše sv. s oslavou Panny Marie, Královny Sv. země v Casa nova 
Po večeři společenské setkání na terase. 

3. den: středa 26. října 2022 

Ráno po snídani pěsky na Olivovou horu, mešita Nanebevsotupení Páně, Eleona (Pater 
noster) 
11.00 přijetí u apoštolského nuncia Mons. Adolfa Tita Yllany, spojená s návštěvou 
rezidence apoštolského delegáta pro Jeruzalém a Palestinu, která se nachází v budově 
Cyrilometodějské smírné kaple a bývalého kláštera Těšitelů na Olivové hoře. Modlitba 
s nunciem v kapli, krátké pohoštění. 
Návrat na hotel, oběd, 15,00 odchod na Olivovou horu: jeskyně spících učedníků, DOminus 
flevit, vyhlídka z Olivové hory (velbloudi pro děti), večeře na Olivové hoře. 
20.00 modlitba svaté hodiny v bazilice národů v Getsemani 
návrat na hotel 

4. den: čtvrtek 27. října 2022 

Odjezd do Betléma. V Betlémě mše sv. v grottě sv. Josefa františkánského kostela sv. 
Kateřiny. Setkání s poutníky jihoitalského místodržitelství Řádu Božího hrobu. 
Prohlídka baziliky Narození Páně. Mléčná jeskyně. 
Herodion. Šalamounovy rybníky. Salesiánské opatství Cremisan – ochutnávka a nákup 
vína. 
Po večeři v Casa nova zřízena facebooková stránka České magistrální delegace. 

5. den: pátek 28. října 2022 

9.00 mše sv. v konkatedrále Latinského patriarchátu jeruzalémského, slavená Mons. 
Williamem Shomalim, generálním vikářem a světícím biskupem patriarchátu 
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Předání poutnických mušlí dámám a rytířům (Jindřiška Burešová, Jan Lata, Alexandr 
Dadam, Petr Žůrek, Michal Zahálka, Jan Pech). 
11.15 Kustodie sv. země, předání dvou poutnických křížů (bronzový – Marek Parma, 
stříbrný – A. Dadam) sekretářem kustodie. 
Po obědě odchod směrem k bazilice Božího hrobu, prohlídka baziliky, chrám sv. 
Alexandra Něvského – zbytky Brány soudu, ucho jehly 
klášter Getsemany (sv. Kontantina) na střeše baziliky Božího hrobu, závěr františkánské 
via Crucis, příchod do baziliky Božího hrobu a účast na každodenním františkánském 
procesí bazilikou (17,00-18,00) 
po večeři účast na zavírání baziliky Božího hrobu v 19,30, pak vigilie v bazilice Božího 
hrobu až do 5,00 hod. druhého dne.  

6. den: sobota 29. října 2022 

Účast některých na mši sv. v bazilice v 6,00, odpočinek, odjezd k Mrtvému moři, 11,00 
oběd v Jerichu, pláž Mrtvého moře, po návratu do Jeruzaléma mše sv. v Casa nova, 
večeře a závěreční zhodnocení pouti na terase. 

7. den: neděle 30. října 2022 

check-out v Casa nova 
9.00 mše sv. v kapli Sv. Rodiny rakouského poutního domu na Via Dolorosa. Výhled 
z terasy poutního domu. 
Konvent Ecce homo – Hadriánův oblouk, Lithostrotos, nádrž Struthion 
františkánský konvent Flagellatio 
modlitba křížové cesty na Via Dolorosa a v bazilice Božího hrobu 
15,00 odhod z hotelu na vlak do Tel Avivu, odlet směr Vídeň. 
 
V Olomouci dne 4. 11. 2022 

doc. T. Parma,  
magistrální delegát pro ČR 
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Příloha: Kázání Mons. Williama Shomaliho 28.10.2022 (krátké shrnutí) 

Pouť do Svaté země má mezi všemi poutními výpravami výjimečné místo. Jedná se o pouť 
na místa, spojená s dějinami spásy, na místa židovské a křesťanské tradice. Mám rád 
starověké mytologie – řeckou, římskou, egyptskou nebo indickou, ale naše víra je vírou 
zakořeněnou v historii, v dějinách: Ježíš byl skutečný člověk, narodil se, žil, kázal, konal 
zázraky, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil do nebe v konkrétním okamžiku lidských 
dějin, a na konkrétních místech. Ve Svaté zemi se tak protíná historie spásy s geografií 
spásy, a právě to vytváří zvláštní charakter pouti do Svaté země. Až se navrátíte do vaší 
krásné země, zjistíte, že vaše víra je nová, obnovená, proměněná. Četba biblických textů a 
zvlášť evangelií, pro vás dostane nový rozměr, konkrétní rozměr, Písmo vám bude daleko 
bližší, pochopíte mnohé, co jste dříve nechápali.  

Při pouti do Svaté země nejde pouze o to, abychom poznali místa, kde se odehrávaly 
dějiny spásy, po nichž kráčel Ježíš, ale setkáváte se zde také s církví, která je zde přítomná 
již od dob Ježíšových, více než dva tisíce let. Nejde nám pouze o uchování 
archeologických památek a historické atmosféry svatých míst: jde o uchování přítomnosti 
křesťanů, živých kamenů, které vytváří společenství Církve. Děkujeme Vám za 
velkodušnost, s níž nám jako rytíři a dámy Božího hrobu pomáháte budovat a udržovat 
živou církev v Jeruzalémě a v celé Svaté zemi! 


