
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Motto setkání: 
 

„ ...dejme Bohu šanci …. “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Velehradské dny duchovní obnovy 

uzdravujících se alkoholiků 

7. 10. – 9. 10. 2022 

 

Přednášející: o. Grzegorz (PL), o. Leslaw (PL),  
                   o. Tomáš (SR), o. Václav (ČR) 

 
Program a organizace setkání: AA Brno 

Ubytování: Poutní dům Stojanov, Velehrad 
 
Tel:. 776 190 345  Lea Š.    informace o programu  

721 462 963  Hana G.   informace o ubytování 
                                          

e-mail: velehrad22@centrum.cz 
 



 

Velehrad 7. 10. – 9. 10. 2022 

Setkání duchovní obnovy 
„ …..dejme Bohu šanci…. “ 

 

Program:  
 
Pátek  
15:30 – 18:00 příjezd, ubytování  
18:00 – večeře 
19:00 – 20:30 o. Leslaw: vědomý vztah s Bohem (kaple) 
20:30 – 21:30 mítink AA: Můj první kontakt s Bohem (sál v přízemí) 
20:30 – 21:30 prostor pro mítinky 12.krokových programů 
 
Sobota  
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba (kaple) 
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace – (sál ve 2. patře) 
7:30 – snídaně  
8:30 – 9:45 speaker mítink AA – Miloš (Praha): „Nedovolte, aby vás předsudky 

vůči duchovním pojmům odradily od snahy zjistit, co pro vás tyto pojmy 
znamenají.“ MK str. 47(sál v přízemí) 

10:00 – 12:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Leslaw, o. Grzegorz  
10:15 – 12:00 o. Václav: nedomilované děti (kaple) 
12:00 – oběd  
14:00 – 16:00 o. Grzegorz: Bůh nalomenou třtinu nikdy nedolomí, přesvědčil 

jsem se o tom... 
14:00 – 16:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Václav, o. Leslaw 
17:30 – večeře  
18:00 – mše svatá v kapli - o. Tomáš, o. Václav, o. Leslaw, o. Grzegorz 
19:15 – 20:30 mítink AA: „Toto byl spirituální růst. A jestliže jsme po něm toužili, 

museli jsme někde začít. A tak jsme použili vlastní koncepci, ať už byla 
jakkoli omezena.“ MK str. 47 (sál v přízemí) 

21:00 – adorace - sdílené osobní modlitby (kaple) 
 
Neděle  
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba (kaple) 
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace – (sál ve 2. patře) 
7:30 – snídaně  

8:30 – 9:45 speaker mítink AA – Lea (Brno): „Bůh Tě nechal zemřít v Tobě,  

           aby Tě vzkřísil v sobě“ 
10:00 – 11:30 mítink AA – „Věřím nyní nebo jsem alespoň ochoten věřit, že 

existuje Sila větší, než jsem já?“ MK str. 47 (sál v přízemí) 
12:00 – oběd  
 

Opuštění pokojů do 15:00 
 

 


