
T e ď  j e  č a s  m i l o s r d e n s T v í

Program

Informace •  Prosíme o přihlášení všechny, kdo se chtějí 
zúčastnit programu v kulturním domě v novém městě na moravě 
nebo potřebují ubytování. 
informace a přihlášení: 566 502 850, 774 521 531 
e-mail: objednavky@apostol.cz

8.–10. června 2018
slavkov ice  /  nové  měsTo na moravě

III. Kongres
o Božím mIlosrdenství
pod záštitou mons. thlic. vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského

   Pátek, 8. června 2018
slavnost nejsvětějšího srdce Páně

Slavkovice, kostel

od 15.00 hod. registrace účastníků u kostela ve slavkovicích.

 15.00  Hodina milosrdenství (kongregace sester od andělů).
 16.30  Uvítání v centru Božího milosrdenství a vzpomínka na předchozí 

kongresy (otcové pallotini).

 17.30  mŠe svAtÁ nA ZAHÁJení KongresU 
(mons. antonín Basler, pomocný biskup olomoucký).

    litanie k nsPJ a modlitba zasvěcení srdci Ježíšovu. 
   Po mši svaté pohoštění u kostela ve slavkovicích.
 20.30  Promítání: svědkové milosrdného srdce Boha 

(r. d. Thdr. michal damazyn, Polsko).
 22.00  nikodémova noc. adorace za dobré plody kongresu 

do 7.00 hod. ráno.

   sobota, 9. června 2018
Památka neposkvrněného srdce 
Panny marie

Nové Město na Moravě, kulturní dům

07.00–8.30 registrace účastníků
 8.30  I. přednáška: Thdr. adrian galbas sac, provinciál otců pallotinů, 

Poznaň, Polsko: nebojme se světa, bojme se o svět – osvobozující 
moc Božího milosrdenství. reflexe nad apoštolátem Božího milosr-
denství v kontextu aktuální situace ve světě a nad odkazem sv. 
Faustyny kowalské 80 let od její smrti. 

 10.00  II. přednáška: mons. doc. jaroslav Brož, Th.d. s.s.l., kTF Uk, 
Praha: Už, nebo ještě ne? obraz světa a člověka před druhým 
příchodem krista na základě dopisů sv. Pavla a Zjevení sv. jana.     

11.00–11.30 Přestávka. 
 11.30  III. přednáška: Phdr. marina luptáková, Th.d.,

institut východního křesťanství, HTF Uk v Praze: 
Boží milosrdenství v pravoslavné tradici.

 12.30  Iv. přednáška: mgr. michal Řoutil, Ph.d., šéfredaktor revue 
Parrésia: muslimské jaro, křesťanská zima: současné 
pronásledování křesťanů v oblasti Blízkého východu.

 13.30 oběd 
 15.00 Přemístění do slavkovic 

Slavkovice, nahoře

 15.30  modlitba v Hodině Božího milosrdenství 
(Poutníci pěší pouti k Božímu milosrdenství)

 16.00  dĚKovnÁ mŠe svAtÁ ZA 15 let PŮsoBení PAllotInŮ v Čr 
(mons. Prof. Thdr. jozef Haľko, Phd., pomocný biskup 
bratislavský, slovensko).

   Pohoštění v rámci programu nahoře.
 19.00  evangelizační koncert (esPé, slovensko).
   litanie k Panně marii a rozsvícení kříže. 

(Thdr. Zenon Hanas sac, provinciál otců pallotinů, varšava, Polsko)

   neděle, 10. června 2018

Nové Město na Moravě, kulturní dům

 8.30  v. přednáška: r. d. Patrice chocholski, světový koordinátor   
  kongresů o Bm, farář na poutním místě v ars, Francie: jak být 

apoštolem Božího milosrdenství dnes? doba sv. jana marie 
vianneye a naše doba. Tajemství pastoračního úspěchu 
a odkaz sv. jana marie vianneye.

 9.30  vI. přednáška: grzegorz górny, novinář, katolický publicista, 
Polsko: dvě srdce – úcta k Božímu milosrdenství a úcta 
k Panně marii Fatimské. 

10.30–11.00 – Přestávka. 
 11.00  vII. přednáška: r. d. mgr. Petr vrbacký, spirituál Teologického 

konviktu, olomouc: Pokora jako cesta k milosrdenství.
 12.00 oběd
 13.30 Přemístění do slavkovic

Slavkovice, nahoře

 14.15  seznámení s projektem stavby centra Božího milosrdenství 
(P. mgr. jan david sac, rektor centra Božího milosrdenství).

 14.45  modlitba v Hodině Božího milosrdenství 
(kongregace sester matky Božího milosrdenství).

 15.00  dĚKovnÁ mŠe svAtÁ nA ZÁvĚr KongresU 
se ZAsvĚCením BožímU mIlosrdenství 
(předsedá mons. Thlic. vojtěch cikrle, biskup brněnský).

Mše svatá bude spojena:  
•  s oslavou 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích

•  s předáním ostatků sv. J. M. Vianneye do kostela ve Slavkovicích
•  s požehnáním pozemku pro stavbu Centra Božího milosrdenství


