
- 1 - 

 

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 14. ZÁŘÍ 2020 

20. řádové setkání  

Místo konání: Jaroměřice – Kalvárie; Úsobrno, rezidence dr. J. Pořízky  

Přítomni: 

J. E. Mons. J. Graubner, P. Lic. Ryszard Boćkowski, P. Mgr. M. Palkovič, 
dr. T. Parma, dr. J. Pořízka, ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. 
J. Battaglia, dr. J. Lata, dr. P. Pořízka, MUDr. J. Burešová, Mgr. A. Dadam, 
dr. P. Žůrek 

Přítomní 
kandidáti: 

dr. J. Mikulášek, prap. P. Zamazal 

Omluveni: M. Pišťák, ing. arch. D. T. Petr (kandidát) 

Hosté: P. Pavel Wojcik, C. P., farář v Jaroměřicích, s maminkou 

 

Setkání České magistrální delegace se uskutečnilo na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. 
Započalo slavením vigilie zbraní a modlitby v kapli Getsemanské zahrady kostela 
Povýšení sv. Kříže ve 14.00, které předsedal velkopřevor Mons. Jan Graubner. Během 
vigilie byli povýšeni dr. Jiří Pořízka (na komtura s hvězdou) a dr. Daniel Battaglia (na 
komtura) a své sliby a přísahy složili Mgr. Alexandr Dadam a dr. Petr Žůrek.  

Po vigilii se účastníci přesunuli do nedaleké úsobrnské rezidence dr. Jiřího Pořízky, kde se 
odehrálo společenské setkání České magistrální delegace, spojené s pohoštěním.  

Setkání pokračovalo v 17.00 hodin na Kalvárii, kde se v kostele Povýšení sv. Kříže odehrála 
za předsednictví velkopřevora ČMD investitura spb. A. Dadama a P. Žůrka, během níž bylo 
dr. Jiřímu Pořízkovi uděleno nejvyšší řádové vyznamenání, zlatá jeruzalémská palma, a po 
níž následovala mše svatá. Po mši sv. a fotografování se konala schůze České magistrální 
delegace, na níž se jednalo o následujících bodech programu: 
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1. Informace z Rady velmistra 

Jak již bylo sděleno dříve, dne 11. května 2020 papež František podepsal nový Statut Řádu 
Božího hrobu, jehož text byl zaslán jednotlivým řádovým místodržitelstvím a 
magistrálním delegacím. Existuje pracovní překlad textu, který se ještě dolaďuje (jazykové 
korektury dr. P. Pořízky) a bude následně zaslán všem členům ČMD. Zatím nebyly vydány 
nové Všeobecné řádové směrnice, které budou obsahovat podrobné pokyny pro realizaci 
Statutu, pojatého spíše obecným způsobem. 

Česká magistrální delegace dostala od generálního guvernéra Řádu hraběte Viscontiho 
dočasné a provizorní povolení přijímat do Řádu osoby sídlící ve Slovenské republice. 
Vzhledem k tomu, že se připravuje založení Slovenské magistrální delegace, je podle 
povolení zapotřebí „informovat slovenské kandidáty, že budou úředně převedeni do nové 

magistrální delegace, bude-li vytvořena, i kdyby jejich formační období ještě nebylo 

ukončeno.“ (dopis řádového kancléře J. E. Alfreda Bastianelliho z 10. září 2020). 

2. Informace o kandidátech členství  

• Mgr. Emil Morav (*1946) stáhl svou žádost o členství v Řádu; 

• prap. Přemysl Zamazal (*1979) dokončuje svou přípravu na přijetí svátosti biřmování, 
které by měl přijmout na začátku listopadu, proto se již bude účastnit řádových 
setkání. Prap. Zamazal byl přítomen na investituře i mši svaté a na schůzi se krátce 
představil. 

Ve formaci zůstávají kandidáti: 

• Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D. (*1975), pracovník Moravské zemské knihovny; 

• ing. arch. Dominik Tomáš Petr (*1991), architekt, z dnešního setkání omluven 
z rodinných důvodů. 

3. Informace o knize o řádovém životě 

Kniha Tomáše PARMY Rytíři, dámy a poutníci (Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího 

hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích) je v současné době vytištěna, 
čeká se na svázání. Pro potřeby našeho setkání byla vytvořena maketa, kterou si členové 
mohli prohlédnout. Prezentace se odehraje v arcibiskupském paláci v Olomouci ve středu 
7. 10. 2020 od 17.30 hod. Pozvánka bude zaslána všem členům řádu (volně k dalšímu 
šíření), tisku prostřednictvím tiskového oddělení Univerzity Palackého a prostřednictvím 
akt kurie v olomoucké arcidiecézi.  

4. Oslava svátku Panny Marie, Královny Sv. země  

Sobota 24. 10. 2020, oslava svátku řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země na 
Svaté Hoře u Příbrami. Mši svatou bude sloužit apoštolský nuncius J. E. Mons. Charles 
Balvo. Přede mší svatou je možné zajistit komentovanou prohlídku poutního komplexu 
s průvodcem. Po mši svaté bude obvyklá krátká pobožnost s loretánskými litaniemi, 
společné agapé (nabízí exerciční dům), na kterém předběžně přislíbil účast p. nuncius. 
Počítá se s účastí rodinných příslušníků členů ČMD vč. dětí. Je zde možnost přespání 
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v exercičním domě na Sv. Hoře a případného dalšího programu. Členové řádu a kandidáti, 
kteří mají zájem o ubytování na Svaté Hoře, případně i s rodinnými příslušníky, nahlásí 
požadavek na ubytování do 25. září 2020 na emailovou adresu oessh.cze@gmail.com. 
Program by mohl začínat již v 15.00 hod. komentovanou prohlídkou poutního areálu. 

V Olomouci dne 17. 9. 2020 

Zapsal a schválil: dr. T. Parma, magistrální delegát ČMD 


