POUSTEVNICKÝ POBYT
NA ELJONU
Kdy: od pondělí 17.10. od večeře v 18.30 do pátku 21.10.2016 do oběda ve 12.15 .
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č.p. 33.
Co nabízíme: prostředí vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání ve více než 200 let
staré, zrekonstruované budově katolické fary; prostory ticha bez televize a radia;
ubytování v pokojích nesoucích jména světců; kdykoli přístupnou horskou podkrovní
kapli zasvěcenou Panně Marii a patronce misií sv. Terezii z Lisieux; posezení
ve venkovním altánu, u krbu ve společenské místnosti nebo před hořícím ohněm venku
u ohniště; možnost procházek a horských tur po krkonošských kopcích, protože
ze střediska Eljon do krásné přírody je to jen několik kroků...
Denně bude mše svatá v podkrovní kapli, maximální prostor pro ticho a osobní
modlitbu, 2x denně společné setkání nad Písmem svatým, možnost adorace v podkrovní
horské kapli, procházky přírodou a jiné. Tento pobyt je určen pouze pro dospělé. Ticho
střediska Eljon i krása našich nejvyšších hor jistě usnadní cestu s Pánem do hlubin duše.
Lektor bude v případě zájmu k dispozici pro osobní setkání.
Lektor: P. Günther Ecklbauer OMI, člen kongregace Misionářů oblátů Panny Marie
Neposkvrněné (OMI), pochází z Rakouska. Kromě Česka působil také např. 6 let jako
misionář v Pákistánu. V současné době je členem týmu oblátů v duchovní správě
Římskokatolické farnosti Plasy a Manětín na plzeňsku.
Ubytování: každý sám na jednom z našich pokojů.
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Podmínka: přijet na celý pobyt.
S sebou: domácí obuv, vhodné oblečení na výlety do hor a na práci venku, Písmo svaté
a odvahu být s Pánem o samotě v tichu.
Cena pro 1 osobu: s našimi lůžkovinami
s vlastním spacákem

1 050 Kč
900 Kč

Cena zahrnuje: ubytování, strava, místo na parkovišti.
Přihlášky: každý všední den od 8 do 14 hodin Petr Erlebach, správce střediska Eljon
a) e-mailem info@eljon.cz
b) telefonicky na čísle 732 580 154 nebo 499 523 852
c) poštou na adrese Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz. Přihlaste se co nejdříve,
protože kapacita je omezená a jak to i ve Špindlerově Mlýně bývá: kdo dřív přijde, ten ...

Na rozdíl od tuláka poutník ví, kam jde.
Těšíme se na Vás a přejeme pěkné poustevničení.

