Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Informačník akcie

Slobodný katolík a oddych – 13. – 15. marec 2015
Organizátor: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu /rehoľa pallotínov/
Zodpovednosť:
• duchovný otec Adam Luba SAC

• Ing. Viera Kubovčíková – koordinátorka stretnutia
• Mgr. Eva Kluknavská – koordinátorka pre prihlasovanie účastníkov
/0905 487 552, slobodnykatolik2@gmail.com/

Miesto: Centrum Božieho milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva v SNV
Sídlisko Západ, farnosť Smižany, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Ciele akcie:

Formačné
• uvažovať o formách a význame oddychu
• prehodnotiť svoj štýl oddychu, jeho silné i slabé stránky
• zdieľať sa s ostatnými – vytvoriť spoločenstvo
Duchovné
• stretnúť sa s Bohom
• pouvažovať o duchovnej hodnote oddychu
• prosiť o múdrosť správnym spôsobom obnovovať svoje sily
Relaxačné
• oddýchnuť si fyzicky i psychicky

Prihláška účasti:

Najneskôr do 8. marca
2015 zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu
slobodnykatolik2@gmail.com. Informácie na telefónnom čísle koordinátorky pre prihlasovanie
Mgr. Evy Kluknavskej – 0905 487 552 po 20.00 h.
Minimálny počet účastníkov je 15. V prípade, že počet nedosiahne tento limit bude stretnutie
preložené a uskutoční sa v inom termíne.

Účastnícky poplatok:

45,– Eur na osobu – štandardné ubytovanie, stravovanie – plná penzia, doprava, režijné
náklady. Poplatok sa platí priamo pri registrácii.

Registrácia účastníkov:

13. marca 2015 /piatok/ od 16.00 h do 17.30 h v Dome Božieho milosrdenstva. Vzhľadom na
organizačné zabezpečenie – ubytovanie, stravovanie, iné nároky, prosíme o dochvíľnosť.
Oneskorené príchody a predčasné odchody narúšajú stretnutie a účastníka oberajú o celistvý
zážitok zo stretnutia. Prosíme preto o ich prehodnotenie. V mimoriadnych prípadoch /vážny
zdravotný problém, meškanie dopravy/ je potrebné zmenu čím skôr telefonicky nahlásiť
u koordinátorky pre prihlasovanie. V prípade zrušenia účasti na stretnutí /už po prihlásení/

2
spôsobenej vážnou prekážkou, prosíme zmenu urýchlene nahlásiť koordinátorke prihlasovania
Mgr. Eve Kluknavskej na číslo 0905 487 552. Za serióznosť a pochopenie vopred ďakujeme.

Doprava:

• MHD č. 4, 8 – z autobusovej stanice /je vzdialená asi 5 minút pešo vpravo od železničnej
stanice/ - vystúpiť na sídlisku Západ I. pri Svätyni Božieho milosrdenstva /zastávka
je priamo pri Svätyni Božieho milosrdenstva v SNV – veľký kostol s dvoma vysokými
tenkými vežami/
http://www.spisskanovaves.eu/obcan/doprava/mhd/index.html/ - MHD
http://www.cbm.sk/ - Svätyňa Božieho milosrdenstva – farnosť Smižany
• taxislužba – stojí priamo na železničnej stanici /približná cena 2,– až 3,– Eur - odhad, trvanie
cesty cca 10 minút autom/

Ubytovanie:

• štandardné ubytovanie - dvojposteľové izby s príslušenstvom
• v prípade požiadavky na ubytovanie v jednoposteľovej izbe je potrebné uhradiť príplatok
Eur 4,– za noc

Stravovanie:

• plná penzia – raňajky, obedy, večere - priamo v jedálni rehoľno-formačného centra
• stravovanie je chutné, pestré a výdatné

Oblečenie:

• prispôsobiť programu /viď. program/ - plavky, turistické oblečenie a obuv
• ubytovacia časť je súčasťou budovy, v ktorej bude program prebiehať

Predbežný program:

Presný časový harmonogram programu obdrží každý účastník priamo pri registrácii.
13. marec 2015 /piatok/
Príchod, registrácia účastníkov, ubytovanie. Večera. Svätá omša. Úvodné stretnutie účastníkov –
zoznámenie sa, predstavenie rehole pallotínov, oboznámenie účastníkov s programom stretnutia.
14. marec 2015 /sobota/
Svätá omša. Raňajky. Turistická vychádzka. Obed. Program podľa výberu (Aquacity Poprad,
kúpalisko Vrbov, kolkáreň, pasívny oddych, iný program podľa dohody). Večera. Spoločenské
stretnutie – rozhovory, súťaže, film, hranie spoločenských hier, stolného tenisu... (podľa
osobného výberu), nočná adorácia – individuálne.
15. marec 2015 /nedeľa/
Raňajky. Svätá omša vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Prednáška. Zhodnotenie stretnutia.
Obed. Záver stretnutia.

Tešíme sa na osobné stretnutie!
Neváhajte pozvať aj svojich priateľov!
Prosíme o modlitbu za toto stretnutie.
Ing. Viera Kubovčíková
koordinátorka stretnutia

