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RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 14. ZÁŘÍ 2021 

24. řádové setkání  

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

Přítomni: 

J. E. Mons. J. Graubner, doc. T. Parma, dr. J. Lata, dr. J. Pořízka, Miroslav 
Pišťák, ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, P. Mgr. 
M. Palkovič, dr. P. Pořízka, dr. J. Burešová, Mgr. A. Dadam, dr. P. Žůrek 

kandidáti: prap. P. Zamazal, dr. Z. Kubík, P. Mgr. Paweł Wójcik, CP 

postulanti: ing. arch. D. T. Petr, Mgr. J. Pech, Mgr. J. Jackmann 

Omluveni: 
P. Lic. Ryszard Boćkowski 
postulanti: prof. Libor Jan, prof. Jan Royt  

 

Setkání České magistrální delegace se uskutečnilo na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka, 

kde v 15.00 hod. celebroval mši svatou o řádovém svátku Povýšení sv. Kříže velkopřevor 

ČMD, Mons. Jan Graubner. Po mši svaté a společném fotografování se konala v úsobrnské 

rezidenci dr. J. Pořízky schůze České magistrální delegace, během níž se jednalo 

o následujících bodech programu: 

1. Přivítání a představení 
Magistrální delegát přivítal všechny přítomné, a protože se mnozí členové s některými 

kandidáty viděli poprvé, došlo ke vzájemnému představení všech přítomných.  

2. Informace o členech a zájemcích o členství 
Kandidáti, u nichž návrh na členství byl nebo vbrzku bude odeslán do Říma: 

 prap. Přemysl Zamazal (*1979) 

 PhDr. Zdeněk Kubík (*1977) 

 P. Mgr. Paweł Wójcik, C.P. (*1985), farář na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka 
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Postulanti (zájemci o členství):  

 ing. arch. Dominik Tomáš Petr (*1991) 

 prof. Libor Jan, Ph.D. (*1960) 

 Mgr. Jan Pech (*1987) 

 Mgr. Jaroslav Jackmann (*1989) 

 prof. Jan Royt, DSc. (*1955) 

3. Finanční zprávy Rady velmistra za první půlrok 2021  
Rada velmistra zaslala finanční zprávu za měsíce leden–červen 2021, podle níž bylo 

z jednotlivých místodržitelství zasláno Radě velmistra 7.707.004,68 €, z toho bylo již 

6.982.961,58 € zasláno do Svaté země. Příspěvek ČMD za toto období činil 3.156,- €. 

4. Plánované akce 
 koncert na zámku v Dobromilicích u příležitosti výročí posvěcení zámecké kaple, 

pořádaný rodinou MUDr. Jindřišky Burešové, se bude konat v neděli 26. 9. v 15,00. 

Zpívá Zdeněk Plech, sólista opery Národního divadla v Praze a jeho žáci, na klavír a 

slovem doprovází doc. Jan Král z brněnské JAMU. Je zapotřebí co nejdříve nahlásit 

účast na e-mail zamek.dobromilice@gmail.com nebo telefonicky na číslo 732 788 663. 

 svátek řádové patronky Panny Marie Královny Sv. země budeme slavit v sobotu 30. 

10. 2021 na Svaté Hoře u Příbrami s apoštolským nunciem J. E. Mons. Charlesem D. 

Balvem, jak to bylo plánováno v roce 2020, kdy tomu zabránily restrikce dané 

epidemiologickou situací.  

Do 21. 9. je zapotřebí sdělit magistrálnímu delegátovi, (1) zda se oslavy zúčastníte, 

pokud ano, (2) jestli přijedete sami, nebo s rodinou (kolik účastníků), a (3) budete-li 

chtít přespat na Svaté Hoře do neděle, aby bylo možné akci organizačně zajistit.  

 vzhledem k rostoucímu počtu členů uvažujeme o řádové pouti do Svaté země. 

Případný termín byl předběžně stanoven na pátek 21. 10. – pátek 28. 10. 2022. Je 

zapotřebí, aby členové magistrální delegace, kandidáti i postulanti předběžně sdělili 

svůj zájem o účast na pouti, popř. počet osob, které by jely s nimi (rodinní příslušníci, 

zájemci, přátelé).  

5. Společenská část 
Po skončení schůze pokračovalo setkání ČMD volnou společenskou zábavou. 

6. Fotogalerie 
Fotografie z jaroměřické mše svaté i z následného setkání v Úsobrně lze zhlédnout zde: 
https://photos.app.goo.gl/bRGQeMba5CiTR9GD8 

V Olomouci dne 14. 9. 2021 

Zapsal a schválil: doc. T. Parma,  

magistrální delegát ČMD 
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