
Relikvie sv. Faráře arského navštíví všechny naše diecéze v době od 13. do 23. 9. 2014 
www.farnostklasterec.cz 

Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí 
a Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové 

srdečně zvou na 

Uctění relikvie srdce sv. Faráře arského  
a 

Duchovní obnovu na téma:  
Svatý Farář arský a volba životního povolání; Aniččina přímluva, 

kterou povedou kněží duchovní správy v Arsu  
P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin 

Termín konání: 19. – 21. září 2014 

Pátek 19. 9. 2014 
18:30 Mše svatá s kázáním P. Frédérika a uctíváním relikvie 
* Celonoční adorace za kněze 
* Příležitost ke svaté zpovědi 
20:00 Přednáška – téma: Janovo dětství: Ochota přijmout osvědčené předávání víry 
21:00 Přednáška – téma: Janovo dospívání a mládí: Připravenost učinit životní 

rozhodnutí v pravý čas 

Sobota 20. 9. 2014 
8:00 Společná ranní modlitba a přednáška – téma: Janovo 

studium: Odvaha k překonávání překážek a pokušení 
9:30 Společná modlitba sv. růžence 
10:00 Mše svatá s uctíváním relikvie, hlavní celebrant  

J. M. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, opat želivský 
* Pobožnost u hrobu Anny Bohuslavy Tomanové 
* Příležitost ke svaté zpovědi 
* Společný oběd 
* Pořad o sv. Faráři arském 
14:00 Přednáška – téma: Světcovo kněžské působení: 

Radost z naplněného života, byť v mnoha těžkostech 
15:30 Přednáška – téma: Statečnost čelit morálním výzvám 

současnosti  
17:00 Svátostné požehnání a rozloučení s relikvií 
* Příležitost ke svaté zpovědi a duchovním rozhovorům s kněžími a 

řeholními osobami 

Neděle 21. 9. 2014 
8:30 Společná ranní modlitba 
9:30 Společná modlitba sv. růžence 
10:00 Mše svatá 

Pro účastníky celého programu 
* Obsah přednášek bude zaměřen na svobodné mladé účastníky 

cca od 15ti let; tlumočník zajištěn 
* S sebou spacák, karimatku, poznámkový blok, Nový zákon 
* Poplatek za nocleh ve škole je 50 Kč za osobu a noc. 
* Pro účastníky duchovní obnovy je zajištěna jednoduchá snídaně, oběd i 

večeře. Doporučený příspěvek je 150 Kč. 
* Zájemci o zajištění ubytování a stravy na všechny tři dny ať se přihlásí do 15. 9. 

u Davida Kalouse (tel.: 732 142 310, e-mail: d.kalous@seznam.cz), který též 
poskytne další informace. Lze se také domluvit na zajištění dopravy od vlaku 
či autobusu (Letohrad, Žamberk, Ústí nad Orlicí) a zpět. 

mailto:d.kalous@seznam.cz

