
SEMINÁ! PRO MAN"ELSKÉ PÁRY 

B#h je Láska

K$es%anská rodina
je nebe na zemi

Otec James Manjackal
charizmatick! katolick! kn"z z indie

20. - 22. duben 2012, BRNO
LÁSKA A POCHOPENÍ 

 ODPU&T'NÍ A SMILOVÁNÍ
OBNOVA MAN"ELSKÉHO SLIBU

R(ST CNOSTÍ A SVATOSTI V DUCHU SVATÉM
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ

PO"EHNÁNÍ D'TÍ A RODINY



Otec James Manjackal
Otec James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v Kerale v ji!ní Indii 
a na kn"ze byl vysv"cen 23. dubna 1973. Je #lenem $ádu Kongregace 
misioná$% sv. Franti&ka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním profesorem. 
Vykonal mnoho evangeliza#ních cest po více ne! 86 zemích celého sv"ta, 
kde konal exercicie, po$ádal konference, vedl bohoslu!by s modlitbami za 
uzdravení a organizoval evengeliza#ní seminá$e. Nyní pob'vá v Mnichov" 
a pokra#uje v misijní #innosti mezi k$es(any a nek$es(any v mnoha zemích
Evropy. Je autorem mnoha knih, básní a #lánk%. Mimo$ádná je jeho 
evangeliza#ní slu!ba v Perském zálivu p$i konverzi muslim% ke k$es(anství.

O)ciální stránky otce Jamese Manjackala: www.jmanjackal.net

SEMINÁ! pro MAN"ELSKÉ PÁRY
20. – 22. duben 2012
Srde#n" Vás zveme na tento v'jime#n' seminá$ organizován speciáln" 
pro man!elské páry. Jde o první a jedin' man!elsk' seminá$ veden' 
otcem Jamesem v *eské republice. Ú#ast je mo!ná také pro nesezdané 
páry p$ipravující se na svátost man!elství. 

Baby sitting (pé#e o d"ti) je zabezpe#en po celou dobu seminá$e ve vedlej&í 
místnosti zdarma. Na míst" budou zku&ené ch%vy, které se budou sna!it 
zaujmout Va&e d"ti formou her, nau#n'ch )lm% a hudby.



POKYNY K Ú)ASTI
na seminá$i pro man*ele
P$ihlá&ka na: www.otecjames.cz nebo mailem: prihlaska@otecjames.cz

Registra#ní poplatek ve v'&i 399,- K# za jeden man!elsk' pár za&lete na 
#. ú#tu: 1015888/2070. Do poznámky pro p$íjemce uve+te p$íjmení man!el%. 

Kapacita je omezena velikostí sálu, proto Vám registraci doporu#ujeme 
co nejd$íve. P$ihlá&ka je platná a! po zaplacení registra#ního poplatku. 
Registra#ní poplatek je v p$ípad" Va&í neú#asti nevratn' a bude odevzdán 
na misie otce Jamese Manjackala. M%!ete v&ak za sebe poslat náhradní 
man!elsk' pár. 

PROGRAM
seminá$e pro man*ele

Pátek 20. dubna 2012
registrace v hale BiGy od 10.30 hod.,
zahájení seminá$e v 11.30 hod., ukon#ení v 19.00 hod.

Registrace je povinná pro v&echny ú#astníky v pátek do 11.30 hod., 
z d%vodu komplexnosti tematického obsahu seminá$e, kter' chce otec 
James man!el%m p$edat, nebude ú#astník%m pozd"j&í p$ístup umo!n"n 
a to ani v dal&í dny. Po 11.30 hod. registrace pozbyde platnosti. 

Sobota 21. dubna 2012
zahájení v 9.00 hod., ukon#ení v 19.00 hod.

Ned+le 22. dubna 2012
zahájení v 9.00 hod., ukon#ení v 18.00 hod.

Program bude v!dy ukon#en m&í svatou spojenou s modlitbou otce Jamese. 



MÍSTO KONÁNÍ
seminá$e pro man*elské páry,
20.-22. duben 2012

Biskupské gymnázium Brno (BiGy)
Barvi!ova 85, 602 00 Brno
d$ívej&í název Alumnát
• seminá$ v aule Biskupského gymnázia
• babysitting zaji&t"n v sálu
 Biskupského gymnázia

Spojení MHD
• trolejbus #. 39 z Komenského nám"stí (kone#ná u BiGy na Barvi#ov" ul.)
• autobus #. 51 z autobusového nádra!í Zvona$ka a z Mendlova nám"stí
 (kone#ná u BiGy na Barvi#ov" ul., jezdí poze v prac. dnech)
• tramvaj #. 4 z hlavního vlakového nádra!í (kone#ná u hv"zdárny - k BiGy cca 1 km)

STRAVOVÁNÍ A BABYSITTING (vypl,te v p$ihlá&ce)

UBYTOVÁNÍ

CIRKEVNÍ DOMOV MLÁDE"E PETRINUM
Veve$í 462/16, 602 00 Brno, www.petrinum.cz, tel. +420 541 213 064
Pro ú#astníky seminá$e cena 180,- K#/ dvojl%!kov' pokoj/noc

HOTEL GARNI
Vina$ská 5, 603 00  Brno, www.hotely.cz/brno/hotel-garni-vinarska, tel.+420 844 468 359
Pro ú#astníky seminá$e cena 1 020,- K#/dvojl%!kov' pokoj/noc, v#etn" snídan" 

HOTEL HOLIDAY INN
K$í!kovsého 20, 603 00 Brno, www.hibrno.cz, tel.: +420 543 122 111

Z d%vodu rychlého napl,ování kapacit brn"nsk'ch hotel%, je nutné zajistit si ubytování 
co nejd$íve.

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


