
 

DUCHOVNÍ CVI ČENÍ PRO LIDI KAŽDÉHO V ĚKU  
17. – 23. LISTOPAD 2013, SPORT V HOTEL , HROTOVICE  

(www.hotel-hrotovice.cz) 
 

POJĎTE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT NOVÉ SÍLY  
AŤ Z VAŠEHO NITRA VYVĚRÁ PRAMEN TRYSKAJÍCÍ DO ŽIVOTA V ĚČNÉHO 

 ► UVIDÍTE, JAK DO SEBE VŠECHNO TAJEMN Ě ZAPADÁ  

 ► USLYŠÍTE, ŽE BŮH MÁ PLÁN A TÍM JE VÁŠ POKOJ A VAŠE DOBRO  

 ► ZAKUSÍTE BOŽÍ LÁSKU , JEHO PŘIJETÍ A ODPUŠTĚNÍ       

 ► ZAMILUJETE SE DO JEŽÍŠE        
       ... A NÁDHERNĚ ZAKONČÍTE 
                 ROK VÍRY! 
Začátek v ned ěli v 18 h 
Ukončení v sobotu ve 13 h 

Duchovní cvi čení vede 

P. ANTHONY SAJI VC 

římskokatolický kn ěz  
z Kongregace vincentin ů.  
Pochází z Indie, p ůsobí  
jako misioná ř ve vých. Africe.  
Od r. 2008 je nástupcem P. Billa.  
Po celém sv ětě vede exercicie zam ěřené na uzdravení a obrácení.  
Má hlubokou víru, bohaté teologické znalosti, plnos t Ducha,  
nadšení pro Ježíše a lásku k lidem. 
 

Šestidenní exercicie v tichu tlumo čené z angli čtiny do češtiny  
jsou pln ě založeny na Písmu svatém a u čení je podáváno prostým  
a srozumitelným zp ůsobem. Jednotlivé dny za čínají adorací  
a končí mší svatou, b ěhem dne jsou 4 p řednášky  
s přestávkami na jídlo a odpo činek. Celý program je uzp ůsoben tak,  
aby účastníci mohli p řijmout uzdravení na duši, duchu i t ěle  
a dokázali se otev řít i pro ten nejv ětší dar, Ducha svatého. 
           

 
Přihlášky a informace: tel. 606 627 636     cz.frbill .net 
e-mail: anthony2010@seznam.cz  
 

Dvoul ůžkový pokoj s vlastním soc. za řízením včetně stravování (plná penze)  
a možností využít hotelový bazén za celý pobyt ve 4 * hotelu:    3.600 K č na osobu  

Poplatek za organizaci exercicií:                 4 00 Kč na osobu 

Celková cena pro zasv ěcené osoby v jednol ůžkovém pokoji:    3.000 K č na osobu 

Záloha ve výši 600 K č je splatná na ú čet 247604172/0300 pod variabilním symbolem 112013. 
Pokud neposíláte peníze ze svého ú čtu, napište, prosím, do zprávy pro p říjemce své jméno.  

Pro p řihlášení uve ďte jméno, adresu, datum narození, telefon a e-mail.   


