" P O J Ď T E A U V I D Í T E ! " (J 1,39)
POJĎTE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT NOVÉ SÍLY
AŤ Z VAŠEHO NITRA VYVĚRÁ PRAMEN TRYSKAJÍCÍ DO ŽIVOTA VĚČNÉHO
UVIDÍTE,

JAK DO SEBE VŠECHNO TAJEMNĚ ZAPADÁ

USLYŠÍTE,

ŽE BŮH MÁ PLÁN A TÍM JE VÁŠ POKOJ A VAŠE DOBRO

ZAKUSÍTE

BOŽÍ LÁSKU, JEHO POCHOPENÍ, PŘIJETÍ A ODPUŠTĚNÍ

SETKÁTE SE

S JEŽÍŠEM A ZAMILUJETE SE DO NĚJ

Duchovní cvičení povede otec Anthony Saji z Kongregace vincentinů, který pochází z Indie
a deset let působí ve východní Africe ve vincentinské misii založené otcem Billem. V roce 2008
byl pověřen pokračováním v evangelizačním díle otce Billa. Celý rok cestuje po světě a vede
exercicie v tichu zaměřené na uzdravení a duchovní obnovu. Je to člověk hluboké víry
s bohatými teologickými znalostmi, nadšením pro Ježíše a láskou k lidem, zocelený mnohým
životním utrpením. Bůh ho naplňuje svým Duchem a žehná jeho dílu.

11. - 17. LISTOPAD 2012, SPORT V HOTEL HROTOVICE
Začátek v neděli 11. listopadu 2012 v 18 h, ukončení v sobotu 17. listopadu 2012 ve 13 h
Šestidenní exercicie v tichu tlumočené z angličtiny do češtiny jsou plně založeny na Písmu
svatém a učení je podáváno prostým a srozumitelným způsobem. Jednotlivé dny začínají
adorací Nejsvětější svátosti a končí mší svatou, v průběhu dne jsou 4 přednášky s přestávkami
na jídlo a odpočinek. Celý program je uzpůsoben tak, aby účastníci mohli přijmout uzdravení
na duši, duchu i těle a dokázali se otevřít i pro ten největší dar, Ducha svatého.

Exercicie se uskuteční ve Sport V Hotelu Hrotovice (www.hotel-hrotovice.cz)

Cena:
Dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením včetně stravování (plná penze)
a možností využít hotelový bazén za celý pobyt:
Poplatek za organizaci exercicií:

3.450 Kč/os.
400 Kč/os.

Celková cena pro zasvěcené osoby v jednolůžkovém pokoji:

3.000 Kč/os.

Záloha ve výši 600 Kč je splatná na účet 247604172/0300 pod variabilním symbolem 112012.
Pokud neposíláte peníze ze svého účtu, uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce své jméno.
Záloha je vratná do 30. září 2012.

Přihlášky a informace:

tel. 606 627 636, e-mail: anthony2010@seznam.cz
cz.frbill.net

Pro přihlášení uveďte jméno, adresu, datum narození, telefon a e-mail.

