
Zápis z Velehradu 

v 

Duchovní obnova RRSH ve dnech 17. - 19. března 1f,l 7 

Přítomni: Jeho Excelence velkopřevor arcibiskup Jan Graubner, Miroslav Pišťák, Dr. Jan Lata, 
Ing. Jaroslav Battaglia, Ing. Daniel Battaglia, Dr. Petr Pořízka, Jana- Marie Battaglia 

Omluveni : Magistrální delegát Dr. Jiří Pořízka, P. Milan Palkovič 

Ve dnech 17. - 19. března 2017 se konalo na Velehradě v Marianu pro členy Řádu Božího 
hrobu duchovní cvičení pod vedením .T. E. arcibiskupa velkopřevora Jana Graubnera. 

Členové přijeli už v pátek odpoledne. Hned v 17 hod. se konala ve Velehradské kapli mše 
svatá. 

Po večeři následovalo 1. duchovní cvičení zaměřené na téma četby a studia Písma svatého 
jalrn obohacení duchovního života každého křesťana. Následně jsme byli seznámeni s životem a 
životní orientací P. Šuránka a o probíhajících jednáních vedoucích kjeho budoucímu blal10řečení. 

Největší počet duchovních cvičení se konal v sobotu. Program začínal v 7, 30 ranní 
modlitbou a jejím významem pro každého - vzdávejme díky za nový den, a v tomto dni nás Pane 
provázej, my s tebou a ty s námi . 

Po snídani následovala 2. meditace zaměřená na zpytování svědomí, kdy by se měl každý 
dobrat kořenú svých hříchú a stát se lepším už proto, aby náš život nebral Božímu slovu jeho 
púsobivost. 

V 10, 30 hod. se konala v pořadí už 3. meditace s tématem osobního rozjímání, kdy pomocí 
přípravné modlitby a předběžného cvičení se dobereme k vlastnímu rozjímání a rozhovoru s Bohem. 

Ve 12 hod .se konala mše svatá. 
V 15 hod. jsme s Pánem vykonali křížovou cestu s jednotlivými zastaveními podle obrazů v 

kapli. 
Následovala 4. meditace vycházející z podobenství království nebeského a člověka 

majícího pole oseté dobrým semenem . 
Po večeři následovala krátká konference zakončená večerní modlitbou s adorací. 
V neděli v 7, 30 hod. začaly ranní chvály. 
Po snídani následovala 5. meditace s vysvětlením účelu každé meditace, kdy určitá 

myšlenka se múže člověku vracet po celý den. Podle P. Šuránka je každé rozjímání duchovní práce 
srovnatelná s obrazem kopání tunelu - pokorně sehnutý, namáhavé kroky vpřed, ponořen ve tmě -
až bleskne Boží světlo. 

Součástí rozjímání byla i litanie k Božskému srdci Páně, prosba o zázrak přetvoření srdce 
podle Ježíšova vzorn. 

Program duchovní obnovy RŘSH byl zakončen mší svatou, kterou všichni členové 
absolvovali v řádovém oděvu. 

Zapsala : J . - M. Battaglia 22.3.2017 




