MÍSTO KONÁNÍ

DUCHOVNÍCH CVIČENÍ
S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM
Radiopalác Praha, Velký společenský sál,
Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2

DUCHOVNÍ CVIČENÍ S OTCEM JAMESEM
MANJACKALEM V PRAZE

ZNOVUZROZENÍ V DUCHU (JAN 3,3)

LÁSKA * ZDRAVÍ * VÍRA

Společenský sál Radiopaláce na Vinohradech se nachází nedaleko centra Prahy na Vinohradské třídě. Je snadno dostupný městskou dopravou:
metrem (linka A - stanice Náměstí Míru, linka C – stanice Muzeum), a tramvají
(č.11 – zastávka Vinohradská tržnice, a č. 4, 10, 16, 22, 23, 51, 57 a 59 –
zastávka Náměstí Míru).

Otec James Manjackal
charizmatický katolický kněz z indie

9. – 11. listopadu 2012
INFORMACE

www.otecjames.cz

| tel.: 607 213 617 | e-mail: info@otecjames.cz

RADIOPALÁC PRAHA – velký sál
Vinohradská 40, Praha 2

Otec James Manjackal
Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v Kerale v jižní Indii
a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace
misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním profesorem.
Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa,
kde konal exercicie, pořádal konference, vedl bohoslužby s modlitbami za
uzdravení a organizoval evengelizační semináře. Nyní pobývá v Mnichově
a pokračuje v misijní činnosti mezi křesťany a nekřesťany v mnoha zemích
Evropy. Je autorem mnoha knih, básní a článků. Mimořádná je jeho
evangelizační služba v Perském zálivu při konverzi muslimů ke křesťanství.

POKYNY K ÚČASTI
NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH
Přihláška na: www.otecjames.cz

Oficiální stránky otce Jamese Manjackala: www.jmanjackal.net

Registrační poplatek 299,- Kč na osobu. Děti a účastníci nad 60 let: 50,- Kč na
osobu. Zašlete na č. účtu: 1015888/2070. Do poznámky pro příjemce uveďte
Vaše jméno a příjmení. Přihláška je platná až po zaplacení registračního
poplatku. Registrační poplatek je v případě Vaší neúčasti nevratný a bude
odevzdán na misie otce Jamese Manjackala. Můžete však za sebe poslat
náhradníka. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a stravování, které si
každý účastník zajišťuje sám. Doporučení na ubytovací a stravovací možnosti
v okolí místa konání duchovních cvičení naleznete na www.otecjames.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM

PROGRAM

Srdečně Vás zveme na třídenní duchovní cvičení vedené otcem Jamesem
Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie.
Věřící budou občerstveni na duchu a posíleni ve své víře. Hledajícím (těm,
co nejsou spokojeni se svým zdravím, vztahy, společenskou morálkou,
apod.) bude předáno osobitým způsobem jasné poselství. Otec James
ukáže životní cestu připravenou pro každého z nás – vede k lásce, zdraví,
radosti, pokoře a spokojenosti.

Zahájení: pátek 9. listopadu 2012 v 9.00 hod.
Ukončení: neděle 11. listopadu 2012 v 18.00 hod.
Program bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s modlitbou
otce Jamese.
Předběžný program každý den: 9.00 - 18.00.

