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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DNE 9. PROSINCE 2022 

33. řádové setkání 

Místo konání: Olomouc, arcibiskupský palác 

Přítomni: 
J. E. Mons. J. Graubner, doc. T. Parma, P. Lic. Ryszard Boćkowski, P. Mgr. 
M. Palkovič, ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, 
MUDr. J. Burešová, dr. M. Zahálka, ing. arch. D. T. Petr (postulant) 

Omluveni: 
dr. J. Pořízka, Miroslav Pišťák, dr. J. Lata, dr. P. Pořízka, Mgr. A. Dadam, 
P. Zamazal, dr. Z. Kubík, Mgr. J. Pech, P. Paweł Wójcik, dr. P. Žůrek, prof. 
J. Royt (postulant), prof. L. Jan (postulant). 

1. Mše sv. a předání diplomu a insignií rytíře velkého kříže Mons. 
Graubnerovi 

V závěru mše sv., kterou v soukromé arcibiskupské kapli celebroval Mons. Jan Graubner, 
předal magistrální delegát Otci arcibiskupovi diplom rytíře velkého kříže, odpovídající 
insignii hvězdy velkého kříže a osobní dopis kardinála velmistra povýšenému. Tento 
stupeň je v případě duchovních vyhrazen obvykle kardinálům a je projevem ocenění 
mimořádných zásluh p. arcibiskupa o Ř8d Božího hrobu v ČR.   
Po mši sv. se přítomní přesunuli do restaurace U Kristýna, kde probíhala schůze ČMD. 

2. Kniha kardinála velmistra v českém jazyce 

Magistrální delegát nejprve představil členům nově vydaný český překlad knihy kardinála 
velmistra:  
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Fernando FILONI, „A celý dům se naplnil vůní toho oleje.“ Základy spirituality Řádu Božího 
hrobu, Olomouc: Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu 
jeruzalémského 2022. (Knihovna Řádu Božího hrobu, sv. 3) ISBN: 978-80-11-02334-8. 

Kniha je v prodeji za 117,- Kč, byla vydána v nákladu 500 výtisků, z nichž 200 výtisků je 
rezervováno pro vznikající slovenskou magistrální delegaci. 

3. Facebooková stránka ČMD 

V průběhu pouti do Svaté země byla zřízena oficiální facebooková stránka ČMD na adrese: 
https://www.facebook.com/oessh.cze. V současné době ji spravuje Mgr. Jan Pech, na nějž 
se můžete obracet s náměty na zveřejňování příslušných zpráv. Prosíme všechny členy 
Řádu, kteří mají facebookový účet, aby si stránku dali mezi sledované a označili ji likem.  

4. Zprávy z Říma 

Magistrální delegát seznámil přítomné členy s průběhem setkání evropských 
místodržitelů a magistrálních delegátů, které proběhlo online dne 22. 11. 2022 a se 
setkáním s generálním guvernérem Viscontim a kardinálem Filonim dne 30. listopadu 
2022. 

5. Kandidáti a žadatelé o členství 

- Theodor Lukšík (*2005) – žádost pokračuje, s přijetím mezi kandidáty počkáme na jeho 
plnoletost (2023) 
- nové žádosti: Michaela Janstová, Jiří Pavlík, P. Lukáš Dořičák, Luboš Palata 

6. Plánování společných setkání celé magistrální delegace 

- st 25. ledna 2023: setkání moravské skupiny v Olomouci, začínáme mší sv. v soukromé 
kapli arcibiskupského paláce v 16.00, potom setkání U Kristýna. 

- st 1. února 2023: setkání české skupiny v arcibiskupském paláci v Praze, začínáme mší 
sv. v soukromé arcibiskupské kapli v 17.00, následuje setkání v arcibiskupském paláci 
popř. společná večeře v některé z nedalekých restaurací na Hradčanském nám. 
Organizací je pověřen dr. Daniel Battaglia 

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

- investitura v Praze: so 9. 9. – ne 10. 9. Datum stanovili kardinál velmistr a generální 
guvernér Visconti, časově bude koincidovat setkání místodržitelů ze střední a 
východní Evropy  

- 6. – 10. 11. 2023: Konzulta v Římě: týká se magistrálního delegáta a velkopřevora, dne 
9. 11. audience u Sv. Otce. 

V Olomouci dne 9. 12. 2022 

doc. T. Parma,  
magistrální delegát pro ČR 


