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PROGRAM 
8:00   mše svatá 

 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

8:45   ranní chvály 

 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

9:15 1. promluva 

 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

10:45 2. promluva a diskuse 

 

fara 

12:00 oběd 

 

fara 

12:45 promítání filmu Ostrov  

a možnost svaté zpovědi 

 

fara 

15:00  krátká adorace a svátostné 

požehnání 

kostel sv. Jana Nepomuckého 

 

 

 



O PŘEDNÁŠEJÍCÍM 
 

P. Miloslav Kabrda, SDB je vyhledávaným 

zpovědníkem a vedoucím exercicií. Vedle seminaristů 

duchovně doprovází též řadu dalších laiků, řeholníků i 

kněží. Jeho hlas je mnohým známý též z Rádia Proglas. 

Narodil se 13. 1. 1955 v Novém Městě na Moravě, 

dětství a mládí prožil v Polničce u Žďáru nad Sázavou. 

Má tři sourozence, z nichž sám je nejstarší. Nejprve 

studoval na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou, potom na 

Teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1981 byl v 

Brně vysvěcen na kněze. Působil 2 roky jako kaplan v Telči, 4 roky na Starém 

Brně, pak jako farář v Lipníku, Krhově, Hrotovicích u Třebíče a od roku 1990 v 

kostele sv. Augustina v Brně. Následně byl farářem v Újezdě u Brna, než se 1. 

10. 2010 stal spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze. 
 

 

O FILMU 

 

Snímek ruského režiséra Pavla Lungina 

z roku 2006 představuje okénko do 

spirituality křesťanského Východu.  Za   

2. světové války zajmou Němci v 

Severním moři sovětský člun a za příslib 

života donutí jednoho z námořníků 

zastřelit svého kapitána. Člun pak vyhodí 

do vzduchu. Námořník se ocitne v 

ostrovním klášteře, zasvětí život Bohu a 

jako mnich Anatolij se vydá na cestu 

pokání. Po letech za ním začnou přicházet 

lidé. Vypráví se, že je obdarovaný mnoha 

milostmi a návštěvníci prosí o radu i 

uzdravení. Jedni považují starce za 

svatého, jiní za blázna. Komunita je 

rozdělená. A události dále rozvíří 

nečekaná návštěva… 

V ruském znění s českými titulky. 


