ADVENTNÍ VÍKEND TICHA
19. a 20.
Kdy: od pátku 30. 11. od 18.30 hodin do neděle 2. 12.2018 do oběda. (19. víkend ticha)
od pátku 7. 12. od 18.30 hodin do neděle 9. 12.2018 do oběda. (20. víkend ticha)
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č. p. 33.
Program: adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím,
které s sebou přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. Každý den bude v tomto
duchovním cvičení co nejvíce prostoru pro ticho a osobní modlitbu, na programu bude
samozřejmě mše svatá, 2x denně společné setkání nad Písmem svatým, možnost adorace
v podkrovní horské kapli, procházky přírodou a jiné. Tento víkend je určen pouze pro
dospělé. Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyšších hor budou našimi věrnými
společníky.
Program vede: P. Jiří Šlégr.
Ubytování: k dispozici jsou 5x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový a 1x šestilůžkový pokoj.
Parkování: 5 parkovacích míst u objektu.
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Podmínka: přijet na celý pobyt.
S sebou: Písmo svaté (nejlépe i Starý Zákon), domácí obuv, knížku na čtení není třeba, začteme se
do svého nitra …
Cena pro 1 osobu:
380 Kč - ubytování s našimi lůžkovinami nebo 320 Kč - ubytování s vlastním spacákem
420 Kč - stravné
300 Kč - kurzovné včetně parkovného
Platba: celá částka na účet č. 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, správce střediska Eljon
a) e-mailem: info@eljon.cz
b) telefonicky na mobil č. 732 580 154
c) poštou na adrese: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
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.
Adventní víkend ticha je vhodný zvláště pro ty, kdo mají 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 …
Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný.
Nenechte se ovládnout bezmocí.
papež František

