
   

RYTÍŘSKÝ ŘÁD BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO 

ČESKÁ MAGISTRÁLNÍ DELEGACE 
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DNE 2. PROSINCE 2021 

26. řádové setkání 

Místo konání: 
Olomouc, arcibiskupský palác, od 14,00 hod., společné pohoštění 
v restauraci „U Kristýna“ 

Přítomni: 

J. E. Mons. J. Graubner, doc. T. Parma, dr. J. Pořízka, Miroslav Pišťák, dr. J. Lata, 
P. Mgr. M. Palkovič, P. Lic. Ryszard Boćkowski, dr. P. Pořízka, dr. J. Burešová, 
prap. P. Zamazal, P. Mgr. Paweł Wójcik, CP 
kandidáti: prof. Libor Jan, dr. M. Zahálka, Mgr. J. Pech. 

Omluveni: 
ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. Battaglia, ing. J. Battaglia, Mgr. A. Dadam, dr. P. 
Žůrek, dr. Z. Kubík. 
kandidáti: ing. arch. D. T. Petr, prof. Jan Royt. 

Mše sv. v arcibiskupské kapli 

Při mši sv. jsme se modlili zvlášť za úspěch papežovy návštěv na Kypru a v Řecku. Text 

homilie J. E. Mons. Jana Graubnera je přílohou tohoto zápisu a byl zveřejněn na stránkách 

ČMD. 

Následně se přítomní členové na pozvání velkopřevora přesunuli do nedaleké restaurace 

„U Kristýna“, kde setkání pokračovalo, na programu byla následující témata: 

1. Informace o členech a zájemcích o členství 
Diplomy: P. Zamazal, Z. Kubík, trojí povýšení (dr. Lata, dr. P. Pořízka, doc. Parma). 

Čekatelé, u nichž bylo rozhodnuto o přijetí: 

● P. Mgr. Paweł Wójcik, C.P. (*1985), farář na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. 

Kandidáti:  

● ing. arch. Dominik Tomáš Petr (*1991), 

https://oessh.cz/soucasnost/jan-graubner/prijd-kralovstvi-tve/
https://oessh.cz/soucasnost/jan-graubner/prijd-kralovstvi-tve/
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● prof. Libor Jan, Ph.D. (*1960), 

● Mgr. Jan Pech (*1987), 

● prof. Jan Royt, DSc. (*1955), 

● MUDr. Michal Zahálka (*1963). 

Zájemci o členství:  

● manželé Pavel (*1950) a Martina (*1950) Novákovi, z Hradce Králové (bydlí tč. 

v Kněžicích, farnost Městec Králové) doporučeni P. Boćkowskim. 

2. Informace z Rady velmistra  
Magistrální delegát podrobně informoval o svém setkání s velmistrem a generálním 

guvernérem dne 15. 11. 2021 a o setkání evropských místodržitelů a magistrálních 

delegátů, které se konalo on-line formou dne 24. 11. 2021. Většina zásadních informací byla 

již zveřejněna na stránkách ČMD, důležité body jsou následující: 

 Kardinál velmistr i generální guvernér vyjádřili svou spokojenost nad vývojem 

magistrální delegace, zejména nad institucionalizací její existence z hlediska českého 

práva, i nad pozitivním vývojem členské základny.  

 Ohledně pouti do Svaté země, kardinál velmistr vyjádřil svou radost nad touto 

iniciativou. Ohledně otázky investitury v průběhu pouti, kardinál velmistr ji 

nedoporučuje, a spíše se kloní k investituře v místních podmínkách. „Každá delegace, 

sekce, místodržitelství je včleněna do života vlastních diecézí a nese s sebou bohatství 

každodenních aktivit jednoho každého z nás, našich vlastních lidských vztahů a 

duchovního nasazení sjednoceného s charitou, která je viditelným projevem spirituality. 

Jsme součástí našich diecézí, jsme začleněni do jejich života.“ Pouť do Svaté země by 

měla být určena především pro členy Řádu, event. jejich rodinné příslušníky, zájemci o 

členství nebo kandidáti by měli počkat až po investituře. Viditelným znamením 

vykonané pouti do Svaté země je mušle poutníka, určená pro ty členy Řádu, kteří pouť 

vykonali. 

 S generálním guvernérem byl následně konzultován problém toho, že pro některé 

členy magistrální delegace je obtížné dojíždět na řádové akce poměrně daleko. Situaci 

při současném počtu členů je možné řešit neformálním setkáváním části členů a 

kandidátů v Praze, bez nutnosti vytvořit formální struktury. 

 Velmistr rozhodl o přijetí P. Wójcika v kategorii rytíř-řeholník, čemuž bude odpovídat 

přijetí bílé šerpy s řádovým křížem v průběhu ceremonie investitury. 

 J. Eminence schválil ústně udělení Záslužného kříže Božího hrobu ak. soch. Michalu 

Vitanovskému. 

 Další jednání se týkalo především přípravy nových Všeobecných směrnic.  

 Příprava vzniku magistrální delegace na Slovensku momentálně stagnuje.  

 Generální guvernér upozornil na výrobu nových řádových kravat a šátků. Podrobnější 

informace je přílohou tohoto zápisu. Pokud má někdo o kravaty nebo šátky zájem, je 

zapotřebí sdělit to do konce roku magistrálnímu delegátovi, aby nové kravaty mohly 

být objednány hromadně.  
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3. Finance  

Do Říma jsme letos zatím odeslali 175.944,69 Kč, tedy 6.692,00 €, což je o 1.000,- € více 

než v loňském roce, díky institucionálnímu kontu máme i nějaké dárce mimo členy Řádu: 

jeden slovenský podnikatel posílá měsíčně 100,- €, jsou i další soukromí dárci. 

4. Souhlas s nošením insignií Řádu Božího hrobu na stejnokrojích 

příslušníků Armády ČR 

Na základě žádosti prap. Přemysla Zamazala a po podání informací doc. Parmou vydal dne 

23. 11. 2021 brig. gen. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu v Praze, souhlas 

s nošením vyznamenání, medailí a insignií OESSH na stejnokrojích příslušníků Armády ČR. 

Magistrální delegát srdečně děkuje spb. P. Zamazalovi za tuto záslužnou iniciativu, a 

doufá, že toto rozhodnutí přispěje k větší propagaci Řádu v kruzích AČR. Prap. Zamazal 

zároveň ve spolupráci s magistrálním delegátem vypracují přesné pokyny, jak naše 

insignie na stejnokrojích armády (a dalších bezpečnostních sborů) nosit.  

5. Plánování akcí v roce 2022 
● Exercicie: exercicie povede P. Milan Palkovič, budou se konat na Velehradě ve dnech 

18. – 20. března 2021, ubytováni budeme na Stojanově. 

● Jaroměřice – 14. 9. bude v roce 2022 ve středu, předání diplomů. 

● Investitura mezi 14. 9. a 22. 10. – bude třeba zjistit disponibilitu kardinála velmistra, 

možný je případně i jarní termín. 

● Řádová pouť do Svaté země. Termín konání byl stanoven definitivně na pondělí 24. 10. 

– sobota 29. 10. 2022. Je zapotřebí, aby členové magistrální delegace, kandidáti i 

zájemci předběžně sdělili svůj zájem o účast na pouti, popř. počet osob, které by jely 

s nimi (rodinní příslušníci, zájemci, přátelé). Maximální počet míst je 25. 

● Řádová pouť do Sv. země se pravděpodobně odehraje v době, kdy se bude slavit 

svátek Panny Marie, Královny Sv. země, proto by se oslava musela konat v sobotu 

22. 10. 2022, nebo bychom oslavili řádovou patronku ve Svaté zemi. Společná oslava by 

asi byla lepší, zejména proto, že někteří z nás se na pouť do Svaté země asi nevydají – 

podle principu střídání by mělo jít o poutní místo na Moravě (Sv. Kopeček?).  

● Možné rozdělení skupin Praha – Olomouc: pro pražskou skupinu (4 členové, 4 

kandidáti) by bylo nutné najít místo, kde by se scházela (kostel + místo pro setkávání) a 

kněze, který by se o skupinku staral. Zůstaly by zachovány společné akce (exercicie, 

Jaroměřice 14.9., investitura, PM Královny Sv. země, adventní setkání), menší skupinky 

by se scházely 4x – 6x ročně samostatně, na programu by byla společná mše sv., 

nějaká přednáška a společenská část. Setkávání obou skupin by bylo samozřejmě 

otevřené i členům druhé skupiny, jsme jedna magistrální delegace. Zatím by nešlo 

o formální rozdělení magistrální delegace na sekce; tak to doporučil gen. guvernér 

řádu Leonardo Visconti.  

V Olomouci dne 9. 12. 2021 

Tomáš Parma,  

magistrální delegát ČMD  
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Příloha 

Adventní úvaha J. E. Mons. Jana Graubnera – 2. 12. 2021 

„Přijď království tvé“ 

O Slavnosti Krista Krále se v Breviáři čte úryvek z Origena na téma přijď tvé království. 

Zastavme se u jeho textu jako aktivní rytíři živého Krista Krále, nejen strážci jeho prázdného 

hrobu. Při našich modlitbách nejčastější modlitby, kterou nás on naučil, když říkáme: přijď 

tvé království, prosme, aby jeho království rostlo v nás, abychom mu dovedli odevzdávat 

vládu nad svým životem. „Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá Boží 

zákony, plné Ducha a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci.“ Mysleme na to, že 

„Boží království nemůže mít nic společného s královstvím hříchu,… přinášejme ovoce ducha, 

aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě.“ 

Přijď království tvé 
Z pojednání „O modlitbě“ od kněze Origena (Cap. 25: PG 11,495–499) 

Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat, 
ani se nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi.1 Vždyť to slovo 
je blízko, téměř v našich ústech a v našem srdci.2 Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za 
příchod Božího království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: 
aby v něm vzešlo, neslo plody a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje 
Bůh a každý svatý poslouchá Boží zákony, plné Ducha a Bůh v něm přebývá jako v dobře 
spravované obci. Vždyť je při něm neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové 
dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3 

A budeme-li bez ustání postupovat, dojde Boží království, které je v nás, svého vrcholu 
tehdy, až se naplní, co řekl apoštol; že totiž Kristus, až se mu podrobí všichni nepřátelé, 
odevzdá království Bohu a Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.4 Proto se neustále modleme 
a vnitřně uschopněni přítomností Božího Slova, říkejme svému Otci, jenž je na nebesích: 
Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé.5 

O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic 
společného s nepravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem,6 právě tak 
nemůže být Boží království pohromadě s královstvím hříchu. 

Chceme-li proto, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.7 
Umrtvujme naopak své pozemské údy8 a přinášejme ovoce ducha, aby se v nás Hospodin 
mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým 
Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, dokud 
se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou9 a dokud z nás 
nezmizí každá jiná vláda, síla a moc.10 

Toto se může zajisté stát v každém z nás, a v každém z nás může být jako poslední 
nepřítel zničena smrt,11 aby i v nás mohl Kristus říci: Smrti, kdepak je tvůj bodec? Peklo, 
kdepak je tvé vítězství?12 Nechť tedy již nyní to, co je v nás porušitelné, vezme na sebe 
svatost a neporušitelnost, a co je smrtelné, vezme na sebe Otcovu nesmrtelnost,13 neboť 
smrt již byla přemožena. Aby tak v nás kraloval Bůh a my již nyní měli účast na dobru 
nového zrození a vzkříšení z mrtvých. 

 

1 Srov. Lk 17, 20-21. 2 Srov. Řím 10,8; Dt 30,14. 3 Jan 14,23. 4 1 Kor 15,24.28. 5 Mt 6,9-10. 6 Srov. 2 Kor 6,14-15. 
7 Srov. Řím 6,12. 8 Srov. Kol 3,5. 9 Srov. Žl 110 (109),1. 10 Srov. 1 Kor 15,24. 11 Srov. tamtéž, v. 26. 12 Srov. tamtéž, 
v. 55; srov. Oz 13,14. 13 Srov. 1 Kor 15,53.54.  



- 5 - 

Příloha 

Kravaty a šátky s motivy Řádu Božího hrobu (Rada velmistra) 

Oddělení pro vnější vztahy Rady velmistra OESSH dalo se souhlasem kardinála velmistra 

vyrobit kravaty a šátky pro členy Řádu a jeho přátele, které je možné považovat za 

institucionální. 

Kravata byla navržena, utkána z čistého hedvábí a ručně ušita tradičním výrobcem 

hedvábí v severoitalském Comu, jehož tradice zpracování hedvábí začíná již v 16. století. 

Tento výrobce dodává kravaty a šátky pro nejpřednější italské instituce. Jde o tmavě 

modrou kravatu posetou drobnými červenými jeruzalémskými kříži: v této variantě je 

určena pro členy Řádu. Pro přátele Řádu či dobrodince Svaté země je určena kravata téže 

barvy, posetá bílými nebo žlutými jeruzalémskými kříži.  

   
Pro dámy stejný dodavatel připravil hedvábný šátek (foulard) s motivy řádové symboliky, 

a to ve dvou verzích, tedy černo-červeno-zlatá pro řádové dámy a modro-stříbrná jak pro 

dámy, tak pro podporovatelky Řádu.  

  
Cílem této iniciativy je podpora a rozvoj znalosti o Řádu ve společnosti, i vytvoření smyslu 

pro příslušnost k Řádu mezi jeho členkami a členy. Výtěžek z prodeje kravat a šátků Rada 

velmistra hodlá věnovat na podporu řádových aktivit ve Svaté zemi.  
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Základní cena kravaty je 35,- €, základní cena šátku 45,- €, je však možné uhradit i více a 

přispět tak na Svatou zemi. K ceně je nutno připočítat poštovné. Kravaty a šátky, prosím, 

objednávejte přes institucionální e-mail české magistrální delegace 

oessh.cze@gmail.com. Kvůli hromadné objednávce prosíme o sdělení Vašeho zájmu do 

konce roku 2021. 

mailto:oessh.cze@gmail.com

