
J e d i n ě  v  K r i s t u

Program

10.–12. června 2022
slavKov ice  /  nové  město na moravě

IV. Kongres
o Božím mIlosrdenstVí
pod záštitou mons. Jana graubnera, arcibiskupa olomouckého a předsedy ČBK

n   Pátek, 10. června 2022
Slavkovice, kostel

od 15.00 hod. registrace účastníků u kostela ve slavkovicích.

 15.00  Hodina milosrdenství, Korunka k Bm (sestry společnosti sester Ježíšových).

 16.00  mŠe sVAtÁ nA ZAHÁJení KongresU
(Hlavní celebrant: mons. vojtěch cikrle, biskup brněnský). 

Po mši svaté pohoštění u kostela ve Slavkovicích.

 18.30  Promítání: vzpomínka na kardinála miloslava vlka 
(ing. Hana Pohořelá).

 19.00  Promítání: služebnice Boží, sestra Wanda Boniszewská, mystička a stigmatička 
(sestry od andělů).

 20.00  večer chval (live4g).

Nikodémova noc. Adorace za dobré plody kongresu do 7.00 hod. ráno.

n   sobota, 11. června 2022
Nové Město na Moravě, kulturní dům

07.00–8.30 registrace účastníků.

 8.30  uvítání, slovo úvodem a modlitba k duchu svatému.

 9.00  I. přednáška:
mons. thdr. rndr. ladislav Hučko, csc., apoštolský exarcha řeckokatolické církve, Praha: 
milosrdenství a odpuštění chápané jako projevy Boží lásky.

 10.00  II. přednáška:
dr. ryszard Paluch, Zabrze/opole, Polsko: o postoji otevřenosti, který vede k milosrdenství. 
Zkušenost Božího milosrdenství v životě a tvorbě P. Krzyszofa grzywocze.

11.00–11.30 Přestávka.



 11.30  III. přednáška:
Plk. thdr. Jiří ignác laňka, Ph.d., kancléř ředitele Útvaru rychlého nasazení Policie Čr 
a policejní kaplan: sloužit v Pravdě. služba spravedlnosti v dnešním světě.

 12.30  IV. přednáška:
mons. adrian galbas sac, arcibiskup, Katovice, Polsko:  
„rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy“ (sk 17,32). Jak (ne)hlásat Krista? 

 13.30 oběd.

Slavkovice, nahoře.

 15.00  Hodina milosrdenství, Korunka k Bm (členové unie katolického apoštolátu).

 16.00  mŠe sVAtÁ
(Hlavní celebrant: mons. adrian galbas sac, arcibiskup, Katovice, Polsko). 

 18.00  „a když nastal večer“ – setkání pro všechny pod vedením handicapovaných. 

Pohoštění v rámci programu nahoře. 

n   neděle, 12. června 2022
Nové Město na Moravě, kulturní dům

 8.30  V. přednáška:
mons. doc. Jaroslav Brož, th.d. s.s.l., KtF uK, Praha: Jedině v Kristu. 
nezbytnost a nenahraditelnost Krista.

 9.30  VI. přednáška:
mgr. Janusz Kożusznik, pastor sboru slezské církve evangelické, Havířov-suchá: 
teze „solus christus“ – podstata jednoty, nikoliv doktrinální vymezení.

10.30–11.00 – Přestávka.

 11.00  VII. přednáška:
otec samuel, novodvorský opat: světlo Božího slova v našich křesťanských nocích.

 12.00 oběd.

Slavkovice, nahoře.

 14.15  mgr. marek chvátal, KomPas – křesťanský podnikatel: 
(Pro)aktivně s Bohem.

 14.45  Korunka k Bm 
(Kongregace sester matky Božího milosrdenství).

 15.00  dĚKoVnÁ mŠe sVAtÁ nA ZÁVĚr KongresU se ZAsVĚCením Bm
(Hlavní celebrant: mons. Jan graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK).

Přihlášení na kongres • Přihlášení je nutné jenom pro ty, kdo potřebují ubytování a (nebo) 
potřebují oběd v sobotu a v neděli po přednáškách v kulturním domě v novém městě na moravě. Kdo se 
chce zúčastnit mší svatých nebo programu ve slavkovicích, přihlašovat se nemusí.

Veškeré informace a přihlášení: 566 502 850, 774 521 531.


