
Uskutečněné akce od poslední schůze, navíc se každý 1. 

čtvrtek v měsíci modlíme za nové kněze 

ROK 2019: 

- Dvě návštěvy v TV Noe:  23. a 26. dubna – mše svatá a prohlídka všech prostor 

Telepace 

- 2. – 4. května Telč, Třebíč, Salzburg s noclehem ve Vyšším Brodě 

- 25. května pouť ke Sv. Antonínkovi – biskup Nuzík 

- 16. – 22. června Relaxační pobyt na Sv. Hostýně s výjezdy do okolí 

- 30. září akce Sen Sen s vyhodnocením našeho spolku -1. místo ze 104 

nominovaných  

- 9. října Rozkvetlé památky v Olomouci 

- 24. října pozvání na besedu na krajském úřadě u příležitosti 1. místa spolku v 

republice  

- 24. – 27. listopadu  Adventní duchovní obnova P. Josef Čunek Velehrad 

- 12. prosince – Setkání v Adventu s arc. Janem Graubnerem 

ROK 2020 

- 23. června pouť Neratov, Králíky, Šumperk  

- 19. – 26. září Regenerační centrum Harmonie v Bystřici pod Hostýnem 

ROK 2021:  

- 1. února – akce Sen Senu – Na suchu přes La Manche – Vyhodnocení 

- Celý měsíc květen cesta do Jeruzaléma – ušli jsme přes 4 000 km 

- 9. června pouť Sv. Antonínek biskup Josef Nuzík  

- 13. září – přednáška P. Stanislav Pacner ThD „Izrael, jak jsem ho poznal“ 

- 9. – 16. října regenerační centrum Harmonie 

- 23. října Rozkvetlé památky  

- 29. listopadu – 2. prosince – Adventní duchovní obnova Hostýn, P. Serafim 

ROK 2022: 

- 16. února mše svatá za naše zemřelé partnery a členy spolku – celkem 6  

- 13. března krížová cesta kostel sv. Filipa a Jakuba 

- 17. března modlitba za trpící Ukrajinu 

- 23. března Požehnání nové kanceláře, volby nového výboru 

- Celý březen – putování do Fatimy přes Santiago des Compostela 

- Je třeba připomenout, že v  době karantény byl přísný zákaz scházení větších 

skupin, proto jsme museli s touto důležitou akcí počkat na uvolnění omezení 

počtu. 


