SEMINÁŘ PRO MANŽELSKÉ PÁRY
Bůh je Láska
Křesťanská rodina
je nebe na zemi

Otec James Manjackal
charizmatický katolický kněz z indie

20. - 22. duben 2012, BRNO
LÁSKA A POCHOPENÍ
ODPUŠTĚNÍ A SMILOVÁNÍ
OBNOVA MANŽELSKÉHO SLIBU
RŮST CNOSTÍ A SVATOSTI V DUCHU SVATÉM
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ
POŽEHNÁNÍ DĚTÍ A RODINY

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.
Oficiální stránky otce Jamese Manjackala: www.jmanjackal.net

SEMINÁŘ pro MANŽELSKÉ PÁRY
20. – 22. duben 2012
Srdečně Vás zveme na tento výjimečný seminář organizován speciálně
pro manželské páry. Jde o první a jediný manželský seminář vedený
otcem Jamesem v České republice. Účast je možná také pro nesezdané
páry připravující se na svátost manželství.
Baby sitting (péče o děti) je zabezpečen po celou dobu semináře ve vedlejší
místnosti zdarma. Na místě budou zkušené chůvy, které se budou snažit
zaujmout Vaše děti formou her, naučných filmů a hudby.

POKYNY K ÚČASTI
na semináři pro manžele
Přihláška na: www.otecjames.cz nebo mailem: prihlaska@otecjames.cz
Registrační poplatek ve výši 399,- Kč za jeden manželský pár zašlete na
č. účtu: 1015888/2070. Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení manželů.
Kapacita je omezena velikostí sálu, proto Vám registraci doporučujeme
co nejdříve. 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 náhradní
manželský pár.

PROGRAM
semináře pro manžele
Pátek 20. dubna 2012

registrace v hale BiGy od 10.30 hod.,
zahájení semináře v 11.30 hod., ukončení v 19.00 hod.
Registrace je povinná pro všechny účastníky v pátek do 11.30 hod.,
z důvodu komplexnosti tematického obsahu semináře, který chce otec
James manželům předat, nebude účastníkům pozdější přístup umožněn
a to ani v další dny. Po 11.30 hod. registrace pozbyde platnosti.

Sobota 21. dubna 2012

zahájení v 9.00 hod., ukončení v 19.00 hod.

Neděle 22. dubna 2012

zahájení v 9.00 hod., ukončení v 18.00 hod.
Program bude vždy ukončen mší svatou spojenou s modlitbou otce Jamese.

MÍSTO KONÁNÍ
semináře pro manželské páry,
20.-22. duben 2012
Biskupské gymnázium Brno (BiGy)
Barvičova 85, 602 00 Brno
dřívejší název Alumnát

• seminář v aule Biskupského gymnázia
• babysitting zajištěn v sálu
Biskupského gymnázia
Spojení MHD

• trolejbus č. 39 z Komenského náměstí (konečná u BiGy na Barvičově ul.)
• autobus č. 51 z autobusového nádraží Zvonařka a z Mendlova náměstí
(konečná u BiGy na Barvičově ul., jezdí poze v prac. dnech)
• tramvaj č. 4 z hlavního vlakového nádraží (konečná u hvězdárny - k BiGy cca 1 km)

STRAVOVÁNÍ A BABYSITTING (vyplňte v přihlášce)
UBYTOVÁNÍ
CIRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE PETRINUM
Veveří 462/16, 602 00 Brno, www.petrinum.cz, tel. +420 541 213 064
Pro účastníky semináře cena 180,- Kč/ dvojlůžkový pokoj/noc
HOTEL GARNI
Vinařská 5, 603 00 Brno, www.hotely.cz/brno/hotel-garni-vinarska, tel.+420 844 468 359
Pro účastníky semináře cena 1 020,- Kč/dvojlůžkový pokoj/noc, včetně snídaně
HOTEL HOLIDAY INN
Křížkovsého 20, 603 00 Brno, www.hibrno.cz, tel.: +420 543 122 111
Z důvodu rychlého naplňování kapacit brněnských hotelů, je nutné zajistit si ubytování
co nejdříve.

INFORMACE

veškeré informace získáte na stránkách www.otecjames.cz
tel.: 774 482 286, 607 213 617, e-mail: prihlaska@otecjames.cz

