RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO
ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE
Zápis z 21. řádového setkání
dne 7. října 2020
21. řádové setkání
Místo konání:

Olomouc – Arcibiskupský palác, Andělský sál

Přítomni:

J. E. Mons. J. Graubner, dr. T. Parma, dr. P. Pořízka, MUDr. J. Burešová,
dr. P. Žůrek

Přítomní
kandidáti:

prap. P. Zamazal

Omluveni:

P. Lic. Ryszard Boćkowski, P. Mgr. M. Palkovič, dr. J. Pořízka, M. Pišťák,
ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. J. Lata,
Mgr. A. Dadam;
Kandidáti dr. J. Mikulášek, ing. arch. D. T. Petr.

Hosté:

dr. Lenka Pořízková, ředitelka Vydavatelství FF UP
zástupci tisku, fotografové

Hlavní body zápisu:
1. Prezentace nové knihy T. Parmy o dějinách a současnosti řádu
2. Dostupnost a koupě knihy pro členy a kandidáty řádu
3. Zrušena oslava svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na Svaté
Hoře u Příbrami naplánovaná na 24. října
4. Informace k webovým stránkám české magistrální delegace (dále též ČMD):
novinky, fotogalerie a interní přístup
5. Další setkání české magistrální delegace OESSH
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1. Prezentace knihy Rytíři, dámy a poutníci
Dne 7. října se v Andělském sále Arcibiskupského paláce konala od 17.30 hod. prezentace
nové knihy magistrálního delegáta Tomáše Parmy Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a
současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých
zemích.
Vzhledem k aktuálním restrikcím v souvislosti s pandemií Covid-19 (povoleno max. 10 lidí)
byla akce zorganizována v komorním duchu, jen za přítomnosti zúčastněných, jejichž
výčet je uveden v hlavičce tohoto zápisu. Propagace knihy v médiích bude pokračovat expost způsoby, jež umožňuje současná mimořádná situace (zejm. elektronická komunikace
s novináři, příp. individuální schůzky s autorem publikace). Knize je věnována i samostatná
webová stránka http://oessh.cz/rytiri-damy-a-poutnici/, kde lze již nyní nalézt základní
charakteristiku a PDF soubor s předmluvami a obsahem knihy.
Prezentaci knihy moderoval sekretář české delegace Petr Pořízka, který uvedl i hlavní
hosty J. E. Mons. J. Graubnera, autora knihy T. Parmu a ředitelku Vydavatelství Filozofické
fakulty UP L. Pořízkovou, jejíž péči byla kniha vydána (je rovněž autorkou grafické podoby
i sazby). Moderátor zároveň omluvil z účasti na této akci exdelegáta Jiřího Pořízku,
iniciátora a jednoho z donátorů knihy, který nebyl akce účasten ze zdravotních důvodů
(pandemické restrikce). Po proslovech všech hostů arcibiskup Jan Graubner nové knize
požehnal; během slavnostního přípitku obdrželi přítomní členové řádu po jednom výtisku.

2. Dostupnost a nákup knihy pro členy a kandidáty ČMD
Každý člen řádu má nárok na jeden výtisk knihy zdarma; další výtisky je nutno si v případě
zájmu již koupit. Česká magistrální delegace má deponovánu část nákladu mimo oficiální
distribuci (je majetkem ČMD) a knihy je možno si v potřebném počtu zakoupit u sekretáře
P. Pořízky. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na fakt, že výtěžek z prodeje v tomto
případě zůstává v plné výši ČMD; zatímco z knih zakoupených v běžné komerční distribuci
zůstává ČMD jen cca 40 % z prodejní ceny, jejíž oficiální výše činí 521,- Kč. Výtěžek
z interního prodeje bude použit na další aktivity ČMD, koupí dalších výtisků je tedy možno
jistým způsobem podpořit činnost české magistrální delegace. I z těchto důvodů tedy
laskavě vybízíme všechny případné zájemce, aby byli při nákupu pokud možno finančně
velkorysejší – je možno přispět jakoukoli částkou začínající prodejní cenou a výše.
Jak postupovat při nákupu knihy:
1. Kontaktovat sekretáře ČMD P. Pořízku, který požadovaný počet kusů knihy
osobně vydá a převzetí knih příjemcem s finančním závazkem k jejich uhrazení
stvrdí podpisem; bude-li nutno knihy poslat poštou, finanční náklady budou
naúčtovány příjemci (s přiloženým potvrzením o vydání příslušného počtu kusů a
výší minimálního finančního závazku)
2. Příjemce vzápětí a bezodkladně zašle bankovním převodem za každý výtisk knihy
částku 521 Kč či dle uvážení vyšší na účet ČMD: 115-2036780247/0100
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3. Pokladník ČMD Daniel Battaglia bude průběžně provádět kontrolu plateb (na
základě soupisu, který obdrží od sekretáře – viz bod 1.) a podá o tom průběžně
zprávu sekretáři ČMD

3. Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země zrušena
Na sobotu 24. 10. 2020 byla naplánována oslava svátku řádové patronky Panny Marie
Královny Sv. země na Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou měl sloužit apoštolský nuncius
J. E. Mons. Charles Balvo. V důsledku aktuální epidemiologické situace a nově nařízených
vládních restriktivních opatření jsme bohužel nuceni tuto řádovou slavnostní akci zrušit.
Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizových opatření mj. zakazuje
hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách staveb, zákaz
podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (odst. 1, bod a),
a to s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod.

4. Informace k webovým stránkám ČMD: novinky, fotogalerie a interní
přístup
Nové webové stránky http://oessh.cz/ byly v minulých dnech obsahově a graficky
dopracovávány: doplněny byly především všechny zprávy a události ze staršího webu od
r. 2016 do současnosti, dále přidány vybrané reprezentativní fotogalerie, jež jsou
přístupny i veřejnosti: http://oessh.cz/galerie-media/. Každému členovi ČMD byl také
vytvořen individuální účet pro zaheslovaný přístup k interním stránkám webu (zejm.
interní fotogalerie, dokumenty a zápisy ČMD) a poslán email instrukcemi k aktivaci účtu.
Vzhledem k tomu, že se některým z členů ČMD nepodařilo účet aktivovat, vedení ČMD se
rozhodlo všechna hesla resetovat a bylo nastaveno jednotné přístupové heslo (viz níže):
nikomu jej prosím nesdělujte! – je to nutné kvůli bezpečnosti dat na webu. Do svého
účtu se tedy od nynějška přihlásíte následujícími údaji (viz i obrázek níže):
Uživatelské jméno ve tvaru: jmenoprijmeni (např. petrporizka, tomasparma atp.)
Heslo: JaromericeCMD2015

Pozn. Místo uživatelského jména můžete zadat i váš email, který užíváte v komunikaci s ČMD.
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V přehledu uvádíme informace k interní sekci webu:
− login do tzv. interní sekce webu najdete dole v zápatí – je třeba kliknout na
interaktivní link "Vstup do interní sekce"
− pokud na tento link kliknete a nejste přihlášeni, objeví se hláška "Tato stránka buď
neexistuje, nebo je přístupná jen přihlášeným uživatelům. Pokud jste členem
s přístupovými údaji, můžete se přihlásit zde." Klikněte na "přihlásit zde". Objeví se
přihlašovací okno – zde vyplníte uživatelské jméno (nebo e-mail) a přístupové
heslo (viz výše)
− jakmile se přihlásíte, objeví se "profil" vašeho účtu na webu
− jako registrovaný a přihlášený uživatel se ze svého profilu dostanete rozkliknutím
interaktivního nápisu "Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského", který najdete
vlevo nahoře (spolu s ikonou domečku)
− poté kliknete na interaktivní link "Vstup do interní sekce", login najdete dole
v zápatí, a se zobrazí členská sekce webu se sekcemi Galerie, Zápisy ze schůzí,
Dokumenty a Aktuality
− chcete-li se z webu odhlásit, vpravo nahoře rozkliknete ikonu s textem "Přihlášený
uživatel" a kliknete na "Odhlásit se"
Pokud by i tentokrát nastaly technické potíže, kontaktujte prosím neprodleně sekretáře
P. Pořízku. Interní sekce bude od nynějška průběžně a více využívána, budou tam vkládány
interní dokumenty a fotogalerie, jež nejsou určeny veřejnosti.
V interní části webu v sekci GALERIE byly přidány dvě fotogalerie – 1) ze zářijové
investitury 2020 konané na Kalvárii v Jaroměřicích a 2) z prezentace knihy Rytíři, dámy a
poutníci (viz výše). Fotogalerie je možno si zobrazit po přihlášení zde: http://oessh.cz/wplogin.php a otevřením sekce GALERIE: http://oessh.cz/galerie/.

5. Další setkání České magistrální delegace
Další setkání či schůze ČMD se bude odvíjet od možností daných pandemickou situací,
jakmile to bude možné, členové a kandidáti ČMD budou informováni vedením ČMD.

V Olomouci dne 8. 10. 2020
Zapsal: dr. P. Pořízka, vicekancléř ČMD
Schválil: dr. T. Parma, magistrální delegát ČMD

Přílohy: Tisková zpráva o knize, plakátek k propagaci knihy
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Příloha: Tisková zpráva o knize
Tomáš Parma
Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
a jeho působení v českých zemích
(Knights, Dames and Pilgrims. Past and present of the Equestrian Order of the Holy
Sepulchre of Jerusalem and its activity in the Czech lands)
Vydalo Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020, ISBN 97880-88278-52-8, 432 stran.
Kontakt na autora: tomas.parma@upol.cz, 739 249 026
Kontakt na vydavatelství: lenka.porizkova@upol.cz, 777 636 885

Počátkem října 2020 vychází na Univerzitě Palackého péčí Vydavatelství Filozofické
fakulty mimořádný publikační počin, publikace Rytíři, dámy a poutníci. Kniha komplexně
mapující dějiny řádu Božího hrobu, jednoho ze dvou rytířských řádů oficiálně uznávaných
Vatikánem, se zaměřuje i na působení Řádu v českých zemích. V průběhu historie byla
členy řádu Božího hrobu řada významných českých osobností. Za všechny jmenujme
alespoň urozené poutníky z 16. století Jana IV. Zajíce z Házmburka, Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic nebo známého cestovatele Heřmana Černína z Chudenic. Členy řádu
Božího hrobu jeruzalémského byli i náš první prezident T. G. Masaryk, předseda senátu
Mořic Hruban, z biskupů Mons. Antonín Podlaha, bánskobystrický biskup Marián Blaha
nebo pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar.
Autor přednáší církevní historii na teologické fakultě UP, a je tak více než povolaný zaplnit
pomyslnou mezeru ve výzkumu rytířských řádů v českém prostředí a pojednat o tématu
na úrovni moderního historického výzkumu v celosvětovém měřítku. Původní historický
výzkum vyúsťuje v pojednání o současnosti tohoto rytířského řádu, uznávaného
mezinárodně a stojícího pod papežskou ochranou. Bohatě vypravená kniha plná
barevných ilustrací a čítající takřka 450 stran je určena nejen zájemcům o problematiku
rytířských řádů, ale také zájemcům o české dějiny. Součástí publikace je i obsáhlý seznam
více než dvou set členů řádu z českého prostředí.
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