33. DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO MANŽELSKÉ PÁRY 2017
Kdy: od čtvrtka 26. 10. od večeře v 18.30 hodin do neděle 29. 10. do oběda.
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č.p.33
Program: každý den maximální prostor pro klid, ticho a osobní modlitbu, společná
mše svatá, 3x denně přednáška v délce cca 45 minut. Možnost svátosti smíření
či rozhovoru. Po celý pobyt je možnost tiché soukromé adorace v podkrovní
kapli fary, výlety či rozjímání v horské přírodě ...
Program vede: P. Martin Sedloň OMI
Ubytování: každý pár ve svém pokoji, k dispozici je celkem 9 pokojů.
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře)
Podmínka: přijet na celý pobyt
S sebou: Písmo svaté, teplé oblečení do hor, domácí obuv; knížku na čtení není třeba,
začteme se do svého nitra
Cena pro 1 osobu: 570 Kč - ubytování
530 Kč - stravné
250 Kč - kurzovné včetně parkovného
Platba: celá částku na účet 1304088309 / 0800
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – bude přidělen po přihlášení
Storno poplatek: do 7 dnů před začátkem setkání 50% ceny pobytu, poté 100% ceny
pobytu.
Přihlášky: každý všední den od 9 do 16 hodin
a) telefonicky na mobil č. 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon
543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě
se správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.
Tato akce je vhodná pro ty, kdo mají chuť a touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem
a se sebou samými. S přihlášením neváhejte, protože jak už to ve Špindlerově Mlýně
chodívá, kdo dřív přijde, ten …
„Je vždycky dobré najít si čas na obdiv vzácných darů,
je jistě úžasné za ně Bohu děkovat.“
Vydejme se na cestu hledání darů i tam, kde bychom je nikdy nehledali …

