
DUCHOVNÉ CVIČENIA
s otcom Josephom K. Billom

6. - 12. augusta 2006
Školská 66

Stredné odborné učilište železničné

Trenčín

www.frbill.net

KTO JE OTEC BILL?
Otec J. K. Bill je charizmatický katolícky kňaz a exorcista. Pochádza z mesta Kerala v juhozápadnej Indii, za kňaza
bol vysvätený v roku 1958 a následne 20 rokov pracoval v správe rehole vincentiánov. Dva ťažké srdcové infarkty ho
pripútali k lôžku. Počas duchovných cvičení sa nad ním modlil biskup a o. Bill bol v tej chvíli uzdravený
mimoriadnym spôsobom. Z vďačnosti, že bol uzdravený, cestuje o. Bill po všetkých kontinentoch ako apoštol Ježiša
Krista a hlása Božie slovo. V kostole v Bostone (USA) zažil , ako Boh cez jeho modlitbu za uzdravenie
uzdravil telesne postihnutého na vozíčku.

Už viac ako 25 rokov sú jeho duchovné cvičenia, ľudové misie a osobné pohovory sprevádzané obráteniami,
zázrakmi, duševnými a telesnými uzdraveniami. Neúnavne cestuje po celom svete a prináša Ježiša všetkým ľuďom.

Svedectvá ľudí, ktorí sa stretli s o. Billom, potvrdzujú zvláštny dar uzdravovania, ktorý dostal od Boha.

po prvýkrát

Hlásanie
Kristovho evanjelia a služba uzdravovania pomohli už mnohým ľuďom oživiť vieru v Krista a ich vzťah k praktikám
a učeniu katolíckej cirkvi.

Podľa možnosti bude otec Bill poskytovať každý deň
individuálne konzultácie, ktoré budú v prípade potreby
tlmočené (tlmočník je viazaný mlčanlivosťou).
Počas duch. cvičení bude možnosť sviatosti zmierenia.

V účastníckom poplatku 2640,- Sk je zahrnuté:
ubytovanie
plná penzia
ostatné náklady spojené s organizáciou duchovných
cvičení.

PRIEBEH DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

RÁMCOVÝ PROGRAM

Duchovné cvičenia sú určené pre ľudí od 17 rokov.
v nedeľu 6. augusta 2006 o 18:oo hod. spoločnou večerou a následnou svätou omšou. (Ubytovať sa

môžete už od 14:00 hod.)
v sobotu 12. augusta 2006 do 18:00 hod. (Záverečná svätá omša s modlitbou za uzdravenie začína o

15:00 hod.)

Začiatok:

Koniec:

Duchovné cvičenia budú simultánne tlmočené do slovenčiny.

07.00.................... tichá adorácia
08.00 ....................raňajky
09.00 - 10.30........ chvály a prednáška
11.00..................... prednáška
12.30 ....................obed a odpočinok
15.00 - 16.30 ........prednáška
17.00.....................prednáška
18.30 ....................večera
20.00 ....................sv. omša + prednáška

mobil:
e-mail:

0910 112 815
frbill@post.sk

KO RaL

PRIHLASOVANIE A INFORMÁCIE

www.spolocenstvo-rl.sk

Uzávierka prihlášok do 15. mája 2006
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