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ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 19. BŘEZNA 2022 

27. řádové setkání  

v průběhu duchovní obnovy ve dnech 18. – 20. 3. 2022 

Místo konání: Velehrad, poutní a exerciční dům Stojanov 

Přítomni: 

doc. T. Parma, P. Mgr. M. Palkovič, ing. dr. D. Battaglia, Mgr. J. M. 
Battaglia, ing. J. Battaglia, dr. J. Lata, MUDr. J. Burešová, Mgr. A. Dadam, 
dr. P. Žůrek, dr. Z. Kubík, 
postulanti: Mgr. J. Pech, dr. M. Zahálka. 

Omluveni: 
J. E. Mons. J. Graubner, dr. J. Pořízka, iMiroslav Pišťák, P. Lic. Ryszard 
Boćkowski, dr. P. Pořízka, P. Zamazal, P. Paweł Wójcik, ing. arch. D. T. 
Petr (postulant), prof. J. Royt (postulant), prof. L. Jan (postulant). 

 

Ve dnech 18. – 20. 3. 2022 se na Velehradě konala šestá duchovní obnova České 

magistrální delegace Řádu Božího hrobu, kterou vedl řádový kněz P. Milan Palkovič. Jeho 

meditace vycházely z prvního postního podcastu kardinála FIloniho z 2. 3. 2022 a byla 

zaměřena na život z modlitby (s komentářem modlitby Otče náš) a podstatu křesťanské 

charity. Uskutečněný program duchovní obnovy je přiložen (Příloha č. 1).  

Dne 19. března ve večerních hodinách se také konala schůze ČMD, na jejímž programu 

byly následující body: 

https://oessh.cz/
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1. Informace o členech a zájemcích o členství 

Z Říma přišel diplom pro rytíře-řeholníka P. Pawła Wójcika a kardinál velmistr udělil 

meritní kříž ak. soch. Michalu Vitanovskému, který pro magistrální delegaci vytvořil řadu 

kreseb, návrh pamětní medaile a pracuje intenzivně na návrhu standarty.  

O členství v Řádu projevil zájem:  

 Miroslav Gieci (*1963) podnikatel ze Slovenských Topoľčian, který činnost Řádu 

podporuje již přes půl roku pravidelnými částkami zasílanými České magistrální 

delegaci. Vzhledem k tomu, že následně, 22. března 2022, byl jmenován velkopřevor 

pro Slovenské, trnavský arcibiskup J. Ex. Ján Orosch, byla žádost p. Gieciho zaslána p. 

arcibiskupovi Oroschovi; nadále ji bude vyřizovat slovenská řádová jednotka.  

2. Finanční situace Řádu a České magistrální delegace  

Finanční zpráva, zaslaná Radou velmistra za kalendářní rok 2021, podrobně vypočítává 

částky zaslané místodržitelstvími v celkové výši 15.318.750,85 €; řád věnoval na podporu 

Svaté země celkem 13.511.103,27 €. 

Česká magistrální delegace zaslala Radě velmistra celkem 175.944,69 Kč, tedy 6692,- €. I 

když patříme k menším řádovým jednotkám, výše našich příspěvků jsou větší než 

v případě Maďarska (6000,- €) Chorvatska (4390,10 €), Venezuely (3434,49 €), Lotyšska 

(3400,- €) a Jižní Afriky (3308,63 €) a naše příspěvky jsou srovnatelné s příspěvky Finska 

(9000,- €), Gibraltaru (9.000,- €), Guamu (6905,71 €) nebo Slovinska (7000,- €). 

3. Nové liturgické předpisy týkající se účasti členů Řádu na liturgii a Dress 

Code 

Magistrální delegát připravil první verzi překladu Rituálu slavení, promulgovaného 

kardinálem Filonim 19. 3. 2021, z jehož obsahu je nutno zmínit několik zásad, které se 

obecně týkají řádové liturgie a všech členů: 

 Plášť představuje vlastní oděv rytířů a dam, společně s vlastním nákrčním křížem. Nosí 

se v kostele; mohou být nošeny i mimo kostel v procesí nebo průvodu, podle uvážení 

místního biskupa. Plášť je obvykle nošen zavřený. (Rituál slavení, Všeobecné zásady, č. 

14) 

 Rytíři nosí plášť, vlastní nákrční kříž, baret a bílé rukavice; v kostele se baret a rukavice 

sundávají na počátku a nasazují na konci ceremonií. (Rituál slavení, Všeobecné zásady, 

č. 15) 

 Dámy nosí plášť, vlastní nákrční kříž, černý závoj a bílé rukavice. (Rituál slavení, 

Všeobecné zásady, č. 16) 

 Na plášti rytířů a dam je možné kromě nákrčního kříže umístit i hvězdu vlastní stupni 

povýšení a zvláštní distinkce poutnické mušle a Jeruzalémské palmy. (Rituál slavení, 

Všeobecné zásady, č. 20 a 23) 

 Na kapitulárním plášti (tedy na oděvu dignitářů řádu) se nosí výlučně řádová kolana 

(Rituál slavení, Všeobecné zásady, č. 20) 
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 Při pohybu průvodu a procesí je třeba udržovat dostatečnou vzdálenost od 

předcházejících, držet se na stejné úrovni jako osoba, která je po boku a v zákrytu 

s osobou, která předchází. Je také třeba zachovat důstojnost a vyvarovat se pozdravů, 

konverzace atd. (Rituál slavení, Všeobecné zásady, č. 35) 

 Rytíři konající liturgickou službu budou mít baret po celou dobu ceremonie, s výjimkou 

výstavu Nejsvětější Svátosti až do požehnání a zakončení výstavu, nebo v případě 

mešní liturgie snímají baret pro zpěvu Sanctus a nasazují jej po sv. přijímání (až je 

eucharistie uložena do svatostánku). Dámy konající liturgickou službu budou mít závoj 

a rukavice. (Rituál slavení, Ceremoniál vigilie, č. 45; Ceremoniál investitury, č. 65) 

Magistrální delegát v úzké součinnosti s prap. P. Zamazalem připravuje předpis pro Dress 

Code členů řádu v různých situacích, adaptovaný pro české prostředí.  

4. Standarta magistrální delegace 

Magistrální delegát spolu s dr. Jiřím Pořízkou připravují standartu české magistrální 

delegace (je konzultován i dr. Kubík), kterou připravuje náš přední sochař, medailér a 

grafik Michal Vitanovský, jemuž byl za tuto činnost velmistrem udělen Záslužný kříž Řádu 

Božího hrobu. Členům magistrální delegace byly předloženy 4 návrhy výtvarného řešení 

listu standarty, k nimž shromáždění vybralo variantu B (v příloze č. 2) s následujícími 

drobnými připomínkami: 

- Postava zmrtvýchvstalého Krista by se měla dívat kupředu, na diváka, nikoli hledět 

bokem (jako je tomu u variant C a D); 

- hrob, z něhož Kristus vstává, by měl být výtvarně řešen jako prázdný hrob, 

v současném návrhu vypadá spíše jako piedestal; 

- nápis by měl být ve starofrancouzské podobě DEUS LO VULT (nikoli v českém 

překladu) a bez křížku, byla řešena otázka barvy nápisu (výraznější je červená), je 

ovšem ponechána na výtvarníkovi; 

- bederní rouška by měla být výraznější a více zakrývat bederní partie. 

5. Příprava pouti do Svaté země 

Dr. Petr Žůrek zajistil v součinnosti s magistrálním delegátem ubytování ve Svaté zemi 

v datech 24.–30. 10. 2022 pro max. 25 osob. Zatím je 22 přihlášených. Diskutovalo se o 

vhodnosti odjezdu až v neděli 30.10., kvůli dostupnosti dopravních prostředků a možnosti 

případné účasti na oslavě svítku Panny Marie Královny Sv. země v Deir Rafat. Dostupnost 

ubytování zjistil dr. Žůrek, ubytování bude zajištěno i 30.10. Bude již také třeba zjistit 

letenky, dr. Žůrek zajistí ve spolupráci s M. Palkovičem a J. Pechem. Všichni účastníci 

pouti dodají úplná jména, data narození a čísla pasů jimi garantovaných účastníků pouti 

do konce března 2022, a to na e-mail České magistrální delegace oessh.cze@gmail.com, 

aby mohlo být přikročeno ke koupi letenek a zajištění ubytování. 

6. Plánované akce v roce 2022 

 so 2. 4. v katedrále sv. Václava v Olomouci ve 14.00: slavnostní uložení ostatků bl. 

císaře Karla I. v olomoucké katedrále. 

mailto:oessh.cze@gmail.com
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 pá 20. 5. ve 14,00 setkání České magistrální delegace v arcibiskupské rezidenci 

v Olomouci.  

 so 18. 6. ve 14.00 v Sobotíně děkovná mše sv. za blahoslavení Sr. Marie Paschalis 

Jahnové a družek, mučednic z kongregace šedých alžbětinek. Sr. Paschalis zemřela 

mučednickou smrtí ve farnosti P. Milana Palkoviče, blahoslavena bude spolu 

s ostatními ve Vratislavi 11. června 2022. 

 investitura se bude konat v olomoucké katedrále podle dispozic kardinála velmistra 

v jednom následujících termínů: 11.9., 25. 9. nebo 9.10. Podle vybraného termínu se 

rozhodne, zda se bude konat společná oslava svátku Povýšení sv. Kříže. 

 po 24. 10. – ne 30. 10.: pouť do Svaté země, v jejímž rámci proběhne oslava svátku 

Panny Marie Královny Sv. země. 

 datum adventního setkání bude upřesněno. 

 další případné letošní akce budou dále upřesněny.  

V Olomouci dne 20. 3. 2022 

doc. T. Parma,  

magistrální delegát ČMD 

 

Příloha č. 1: Uskutečněný program duchovní obnovy 

Příloha č. 2: Vybraná následně upravená varianta standarty české magistrální delegace. 
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Příloha č. 1:  

Uskutečněný program duchovní obnovy, Velehrad – Stojanov 2022 

Pátek  
18.3. 

18.00 mše svatá – kaple 

19.00 večeře 

19.30 1. meditace – sálek 

21.00 večerní modlitba – kaple 
  

Sobota  
19.3. 
sv. Josefa 

7.30 ranní modlitba – kaple  

8.00 snídaně 

9.00 2. meditace – sálek  

10.30 
mše svatá a litanie ke sv. Josefovi (kaple P. Marie 
Matky jednoty křesťanů ve velehradské bazilice)  

12.00 oběd 

13.00 možnost přijetí svátosti smíření a duchov. rozhovorů 

16.00 křížová cesta (z Velehradu na Modrou) 

18.00 večeře 

19.00 3. meditace – sálek  

20.00 
večerní modlitba (výstav SSmi, adorace, zpívaný 
kompletář) 

21.00 konference (možnost dotazů) – sálek  
  

Neděle  
20.3. 
3. postní 

7.30 ranní modlitba (ranní chvály) – kaple  

8.00 snídaně 

9.00 4. meditace – sálek 

 11.00 mše svatá, Te Deum – kaple  

 12.00 oběd, zakončení a rozloučení 

 

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. Letos to nebylo vhodné, neboť někteří se dostavili 

až v sobotu, a proto byla konference umístěna až na sobotní večer. 

Pozn. 2: Na Stojanově mají fixní časy jídel, které je vhodné dodržet z ohledu na personál 

poutního domu: snídaně 8,00; oběd 12,00; večeře 18,00. 
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Příloha č. 2:  

Vybraná varianta standarty české magistrální delegace, upravená podle 

připomínek ČMD – Autor ak. soch. Michal Vitanovský 

 
 


