
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

OTEC MATÚŠ MARCIN 
KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ , 2. - 3. 12. 2022 

 

Nakladatelství Flétna a Římskokatolická farnost Klášterec  

nad Orlicí Vás srdečně zvou na adventní duchovní obnovu  

s emeritním exorcistou P. Mgr. Matúšem Marcinem,  

řeckokatolickým knězem z východního Slovenska. 

Přednášky se konají v budově Masarykovy základní školy 

 v Klášterci nad Orlicí, celonoční eucharistická adorace a mše svaté budou 

v kostele Nejsvětější Trojice (350 m od školy). 

 

PÁTEK 2. PROSINCE 2022 
BUDOVA ŠKOLY: 

 14.00 – Zahájení a 1. přednáška 

15.00 – Korunka k Božímu milosrdenství 

15.30 – Přestávka 

16.00 – 2. přednáška 

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: 

17.30 – Modlitba růžence 

18.00 – Mše svatá, celebruje P. Jakub Brabenec (duchovní 

správce farnosti Klášterec n. O., kazatel P. Matúš Marcin) 

Po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

 a celonoční adorace 

 

SOBOTA 3. PROSINCE 2022 
BUDOVA ŠKOLY: 

8.30 – 3. přednáška 

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: 10.00 – Modlitba růžence 

10.30 – Mše svatá (homilie P. Matúš Marcin), 

po mši svaté požehnání olejem sv. Charbela  

a pobožnost u hrobu Aničky Tomanové  
 

BUDOVA ŠKOLY: 12.30 – Oběd 

14.00 – Požehnání nové knihy DNESKA BY TO ŠLO…  

věnované P. Filipu Stajnerovi, zakladateli Sdružení A. B. 

Tomanové, žehnání a exorcizování vody, soli a oleje  

(je třeba donést z domu nebo zakoupit v obchodě na místě) 

15.00 – Korunka k Božímu milosrdenství 

15.30 – Přestávka, 16.00 – Modlitba za osvobození a uzdravení 
 

Během celé duchovní obnovy možnost přijetí svátosti smíření. 
Program probíhá bez registrace, je třeba, aby účastníci zdáli nahlásili 

předem jeden ze dvou typů ubytování. Ubytování je možné ve skromnosti 

ve vlastním spacím pytli v budově školy za 100 Kč na osobu a noc  

(se sprchou) nebo v penzionu Statek U sv. Jána v Kunvaldu,  

4 km od Klášterce n. O. (Z důvodu několikadenního vytápění před akcí  

osoba 1 noc za 800 Kč, 2 noci a více osoba 500 Kč za noc. Pokoje mají 

vlastní soc. zařízení a lednici. Kuchyňky k dispozici.) Toto komfortnější 

ubytování bude možné, pokud se do 25. 11. 2022 přihlásí alespoň 20 lidí!  
 

Káva a čaj po celou dobu duchovní obnovy k dispozici. 

Sobotní oběd za 100 Kč zajištěn. Prosíme o objednání předem.  
 

Prodej křesťanské literatury z Nakladatelství Flétna včetně novinek.  
 

Rezervace ubytování, sobotního oběda a info: 

731 604 658, 736 681 735, fletna@fletna.cz 


