
- 1 - 

 

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 9. ČERVENCE 2021 

23. řádové setkání  
v průběhu duchovní obnovy ve dnech 9. – 11. 7. 2021 

Místo konání: Velehrad, Stojanov 

Přítomni: 
J. E. Mons. J. Graubner, doc. T. Parma, dr. J. Lata, P. Mgr. M. Palkovič, 
MUDr. J. Burešová, Mgr. A. Dadam, dr. P. Žůrek 
postulanti: dr. J. Mikulášek, Mgr. J. Pech, dr. Z. Kubík, Mgr. J. Jackmann 

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

 

Ve dnech 9. – 11. 7. 2021 se na Velehradě konala pátá duchovní obnova České magistrální 
delegace Řádu Božího hrobu, kterou vedl velkopřevor J. E. Mons. Jan Graubner. 
Uskutečněný program duchovní obnovy je přiložen (Příloha č. 1). Duchovní obnova se 
poprvé konala v poutním a exercičním domě Stojanov, především z kapacitních důvodů: i 
když předpokládaný počet účastníků byl nakonec 12, původní předpokládaný počet více 
než 20 účastníků vyžadoval změnu místa. Ke konání exercicií v domě vybudovaném 
kandidátem kanonizace olomouckým arcibiskupem Dr. Antonínem Cyrilem Stojanem 
v roce jeho dvojího výročí (170. výročí narození a 100. výročí biskupského svěcení). 

Dne 9. července ve večerních hodinách se také konala schůze ČMD, na jejímž programu 
byly následující body: 

1. Přivítání 

Magistrální delegát přivítal všechny přítomné a zejména exercitátora, velkopřevora J. E. 
Mons. Jana Graubnera, jemuž poděkoval za to, že se exercicií ujal a zároveň mu 
pogratuloval k nedávnému ocenění svatovojtěšskou medailí za obnovu poutního místa 
Velehrad. Pogratuloval mu následně i k vydané knize „Zbožnost je užitečná ke všemu“. 
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2. Informace o členech 

Na úvod schůze se stávajícím členům představili přítomní noví kandidáti na členství: 

• Mgr. Jan Pech (*1987) 
• Mgr. Jaroslav Jackmann (*1989) 
• PhDr. Zdeněk Kubík (*1977) 

O členství v Řádu dále projevili zájem:  

• prof. Libor Jan, Ph.D. (*1960) žádost 20.12.2019 p. arcibiskupovi; 
• Teodor Lukšík (*2005) vzhledem k nízkému věku bude zván na některá řádová setkání 

a bude mu doporučeno zapojit se do činnosti katolického skautu. 

Další žádosti o členství v Řádu nebyly úspěšné: 

• Josef Satrapa (*1953) svou žádost krátce po jejím podání v květnu 2021 stáhl 
• Petr Skácel (*1961), laicizovaný kněz, jeho žádost z června 2021 byla zamítnuta 

Z účasti na setkání byli omluveni kandidáti: 

• prap. Přemysl Zamazal, jehož žádost byla kladně přijata (dokumentace se zasílá do 
Říma), ze zdravotních důvodů – je třeba se za něj modlit 

• ing. arch. Dominik Tomáš Petr z rodinných důvodů. 

3. Nové řádové předpisy  

• Statut schválený papežem Františkem 11. 5. 2020 a následně ještě drobně korigovaný, 
jehož provizorní český překlad byl členům zaslán e-mailem. 

• Všeobecné směrnice jsou připravovány. Až budou vydány, budou přeloženy a 
vytištěny společně s novým Statutem. 

• Řádový Rituál slavení byl promulgován velmistrem kard. Fernandem Filonim dne 
19. 3. 2021 a obsahuje detailní popis následujících ceremonií: 

o Ceremoniál vigilie, který zůstal bez výraznějších změn. Vigilie se jako doposud 
skládá z bohoslužby slova, žehnání oděvů a insignií. Investovaným se předávají 
určující symboly jejich nového postavení v Církvi, rytířům meč a ostruhy, 
dámám symbol nádobek s vonnými oleji, které nesly svaté ženy ke Kristovu 
hrobu. Tyto symboly zůstávají na oltáři během následné eucharistické adorace 
před vystavenou Nejsv. Svátostí, jež je zakončena svátostným požehnáním. 

o Investitura je zasazena do rámce slavení eucharistie, ihned po úvodním 
pozdravu mše svaté se odehrává tradiční dialog mezi velmistrem a 
investovanými, zakončený četbou jmenovacího dekretu. Následuje investitura 
rytířů a dam, kdy při vyslovení formule investitury se velmistr dotýká pravého 
ramene rytíře nebo dámy procesním křížem či pastýřskou berlou. 
Investované(mu) je následně zavěšena na krk insignie a je oděn(a) do 
řádového pláště. Pak mohou být investováni řeholníci nebo řeholnice (viz 
dále), následuje investitura kněží a pokračuje mše sv. zpěvem Gloria a vstupní 
modlitbou.  
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o Ceremoniály pro přijetí úřadu 
 Místodržitele nebo magistrálního delegáta; 
 představeného provincie (sekce) a místního delegáta; 
 Velkopřevora místodržitelství nebo magistrální delegace; 
 Převora sekce nebo místní delegace. 

• Závazné pokyny pro přijímání řeholník a řeholnic zaslané 20.5.2021 (č. 485/2021). 
„Příslušnost k Řádu se týká především věřících laiků, mužů i žen, Řád je otevřen i kléru 
(biskupům, kněžím a jáhnům), zvláště těm, kdo pečují o duchovní růst a pokrok členů 
Řádu. Příslušnost k Řádu vyžaduje od každého člena osobní posvěcování a je 
povzbuzením k účasti na apoštolátu (srv. Statut, Preambule) …Řeholník nebo řeholnice 
netouží nebo není přijímán do Řádu Božího hrobu jeruzalémského kvůli čestnému titulu, 
ale aby napodoboval(a) biblické muže a ženy, jako byli Josef z Arimatie, který daroval 
svůj hrob Pánovi potí, co si od Piláta vyžádal jeho tělo (srv. Mt 27, 57-60), nebo Nikodém, 
který přinesl myrhu, aloe a plátna (srv. Jn 19, 39-40), či jako Marie Magdalská a ostatní 
ženy, které se dokonale postaraly o pohřeb zmučeného Kristova těla(srv. Lk 23,55-56), a 
kteří byli svědky Kristova vzkříšení (srv. Mt 28, 1-10; Mt 16, 1-11).“ Počet řeholníků nemá 
přesáhnout 10% počtu laických členů. Jsou přijímáni kardinálem velmistrem výlučně ve 
stupni řeholník-rytíř a řeholnice-dáma. Účastní se podle možnosti řádového života, 
mohou případně vykonávat i pastorační činnost vůči členům Řádu. Z důvodu jejich 
slibu chudoby může místodržitel, který bere v potaz jejich specifickou situaci, 
prominout vstupní poplatky a členské příspěvky, stanovit jejich symbolickou výši nebo 
jednorázový poplatek. Řeholníci při investituře dostávají bílou šálu s červeným 
jeruzalémským křížem, řeholnice černou šálu s červeným jeruzalémským křížem, obojí 
také řádové insignie. Pokud nemají vlastní řeholní oděv, mohou nosit plášť rytířů nebo 
dam.  

• Členové Řádu byli již dříve informováni o vydání knihy o biblických a eklesiologických 
základech řádové spirituality, kterou pod názvem „napsal velmistr kardinál Filoni. 
Připravuje se její český překlad, který bude po dokončení vydán knižně.  

• Kardinál Filoni klade důraz na zapojení mladých do činnosti Řádu.  

Shrnutí tohoto vývoje představuje text kardinála velmistra, jehož český překlad je 
zveřejněn na stránkách ČMD: https://oessh.cz/o-radu/seznam-velmistru/fernando-
filoni/jsme-ve-sluzbe-tajemstvi-utrpeni-smrti-a-zmrtvychvstani-pane-a-tajemstvi-jeho-
cirkve/  

4. Právní situace České magistrální delegace 

První kroky k registraci ČMD byly učiněny v březnu 2020, Česká biskupská konference na 
svém 123. plenárním zasedání dne 7. července 2020 přijala následující usnesení: „PZ ČBK 
souhlasí s přípravou podkladů pro evidenci Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského 
jako samostatné církevní právnické osoby působící na území ČR se statutem veřejného 
sdružení křesťanů dle Kán. 312 a násl. CIC.“ Pro potřeby registrace ČMD jako církevní 
právnické osoby evidované v Rejstříku evidovaných právnických osob založených 
registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi Ministerstva kultury ČR byl 
vypracován Statut ČMD, který byl po požadovaných úpravách schválen kardinálem 

https://oessh.cz/o-radu/seznam-velmistru/fernando-filoni/jsme-ve-sluzbe-tajemstvi-utrpeni-smrti-a-zmrtvychvstani-pane-a-tajemstvi-jeho-cirkve/
https://oessh.cz/o-radu/seznam-velmistru/fernando-filoni/jsme-ve-sluzbe-tajemstvi-utrpeni-smrti-a-zmrtvychvstani-pane-a-tajemstvi-jeho-cirkve/
https://oessh.cz/o-radu/seznam-velmistru/fernando-filoni/jsme-ve-sluzbe-tajemstvi-utrpeni-smrti-a-zmrtvychvstani-pane-a-tajemstvi-jeho-cirkve/
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velmistrem a generálním guvernérem Řádu dne 18. února 2021. (viz příloha č. 2 a 3) Na 
základě tohoto Statutu ČMD rozhodlo PZ ČBK v květnu 2021 o schválení České magistrální 
delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského jako církevní právnické osoby a 
byla schválena jeho činnost na území ČR jakožto organizační součásti veřejné právnické 
osoby Řádu Božího hrobu. ČBK o tom vydala dekret čj. 297/2021 ze dne 24. května 2021 
(viz příloha č. 4). Na návrh ČBK jako zřizovatele zapsalo Ministerstvo kultury ČR Českou 
magistrální delegaci do Rejstříku evidovaných právnických osob s IČO 10976850 (viz 
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Vypis_uplny_cpo.aspx?id_subj=14836&str_zpet=D
etail_cpo.aspx).  

Pro Českou magistrální delegaci byl u České spořitelny, a.s. zřízen oficiální účet č. 
6013703319/0800, IBAN: CZ91 0800 0000 0060 1370 3319, BIC: GIBACZPX. Dispoziční právo 
k účtu mají magistrální delegát a pokladník magistrální delegace. Na tento účet budou 
zasílány členské příspěvky, vstupní poplatky a případné dary, o nichž bude moct být 
vystaveno potvrzení pro případný odečet z daňového základu. 

ČMD má pro potřeby svého provozu nadále tzv. domácí konto u Komerční banky, vedené 
na ing. Jaroslava Battagliu pod č. 115-2036780247/0100.  

5. Plánované akce 

• so 24. 7. ve Včelničce u Kamenice nad Lipou bude svěcení nově postavené kaple sv. 
Anny a zvonu, které provede Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. 
Následně bude odhalena pamětní deska tamějšího rodáka JUDr. Jana Jiřího Rückla za 
účasti magistrálního delegáta doc. Parmy. Součástí řádové delegace bude rodina 
Battagliů, pokud by se chtěl účastnit někdo další, je třeba se nahlásit na mail ČMD 
oessh.cze@gmail.com. Oslava začíná v 10,00 slavením mše sv., po požehnání kaple, 
zvonu a odhalení pamětní desky je plánováno pohoštění a živá hudba. Zároveň bude 
zřejmě prezentován sborník z konference o J. J. Rücklovi, která proběhla v lednu 2021 
v arcibiskupském paláci v Praze. 

• út 14. 9. oslava svátku Povýšení sv. Kříže na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka a setkání 
ČMD v Úsobrně. Mše sv. začíná v 15,00 hodin, z důvodu účasti velkopřevora na 
společné pouti biskupů ČR do Šaštína, kde bude přítomen papež František, 
následujícího dne.  

• v sobotu 18. září plánuje P. Paweł Wójcik na Kalvárii oslavu 300. výročí existence řádu 
pasionistů. Akce se bohužel kryje s vyvrcholením jubilejního roku sv. Ludmily a národní 
poutí na Tetíně (17. – 19. 9.).  

• svátek řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země bude možné oslavit buď 
v sobotu 23. 10. nebo v sobotu 30. 10. Bude dobré zopakovat pokus o oslavu na Svaté 
Hoře u Příbrami s apoštolským nunciem J. E. Mons. Charlesem Balvem, jak to bylo 
plánováno v roce 2020, kdy tomu zabránily restrikce dané epidemiologickou situací. 
Zajistí magistrální delegát. 

• další případné letošní akce budou dále upřesněny.  

http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Vypis_uplny_cpo.aspx?id_subj=14836&str_zpet=Detail_cpo.aspx
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Vypis_uplny_cpo.aspx?id_subj=14836&str_zpet=Detail_cpo.aspx
mailto:oessh.cze@gmail.com
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6. Další aktivity 

Dr. Jiří Pořízka organizuje ve spolupráci s magistrálním delegátem přípravu pamětní 
medaile, která by byla vydána ke vzniku českého místodržitelství. Autorem návrhu je náš 
přední sochař, medailér a grafik Michal Vitanovský, autor návrhu českých vyznamenání 
Řádu T. G. Masaryka a Řádu bílého lva. Mistr Vitanovský také připravuje kresby řádových 
insignií a dalších symbolů, pro případné nové vydání Statutu a Organizačního řádu.  

Ve spolupráci s dr. Z. Kubíkem je připravována standarta českého místodržitelství, 
Autorem kresby listu bude zřejmě opět M. Vitanovský.  

V Olomouci dne 11. 7. 2021 

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

 

Příloha č. 1: Uskutečněný program duchovní obnovy 

Příloha č. 2: Statut ČMD 

Příloha č. 3: Schválení Statutu ČMD kardinálem velmistrem. 

Příloha č. 4: Schvalovací dekret ČBK. 
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Příloha č. 1: Uskutečněný program duchovní obnovy 

 

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

Duchovní obnova, Velehrad – Stojanov 2021 

Pátek  
9.7. 

17.00 mše svatá  
18.00 1. meditace:  

Jak rozumět Božím znamením? 
19.00 večeře 
19.30 konference (možnost dotazů) 
21.00 večerní modlitba  

Sobota  
10.7. 

7.30 ranní modlitba 
8.00 snídaně 
9.00 2. meditace:  

Potřeba skutečných otců. 
10.30 3. meditace: 

Vnitřní jistota a pravá identita 
12.00 mše svatá (kaple P. Marie Matky jednoty 

křesťanů ve velehradské bazilice) 
13.00 oběd 
15.30 křížová cesta 
16.30 možnost k přijetí svátosti smíření a 

duchovním rozhovorům 
18.00 4. meditace: 

Manželství. Rok sv. Josefa. 
19.00 večeře 
20.30 večerní modlitba (výstav Nejsv. svátosti, 

zpívaný kompletář) 
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Neděle  
11.7. 

7.30 ranní modlitba (ranní chvály) 
8.00 mše svatá  
9.00 snídaně 

 10.00 5. meditace:  
Otcovství a mateřství, výchova dětí.  

 11.20 výstav Nejsv. Svátosti a Te Deum 
 12.00 oběd 
 

Pozn. 1: Konferenci je vhodné zařadit na začátek programu, tedy na pátek, protože je 
stejně nutné již na začátku odpovídat na dotazy členů, a proto je konference až v sobotu 
večer spíše opakováním již řečeného. 

Pozn. 2: Na Stojanově mají fixní časy jídel, které by pro příště bylo vhodné dodržet: 
snídaně 8,00; oběd 12,00; večeře 18,00. 

 



Příloha č. 2: Stanovy ČMD









Příloha č. 3: Schválení Stanov ČMD kadinálem velmistrem



Příloha č. 4: Zřizovací dekret ČBK
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