Nabídka akcí střediska Eljon - katolická fara ve Špindlerově Mlýně
Podzim 2017 a leden 2018
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE
Termín: 26. - 29.10.
Lektor: P. Martin Sedloň OMI
Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené,
je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět.
POUSTEVNICKÝ POBYT NA ELJONU
Termín: 20. - 24.11.
Lektor: P. Günther Ecklbauer OMI
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...
ADVENTNÍ VÍKEND TICHA
Termín: 1. - 3. 12., 8. - 10.12.
Lektor: P. Jiří Šlégr
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.
SEMINÁŘ SLUŽBY DUCHOVNÍHO OSVOBOZOVÁNÍ PRO KNĚZE
Termín: 22. - 26. 1. 2018
Lektor: P. Thlic. Jaroslav Brož SSL.
Na programu budou biblické základy služby duchovního osvobozování a její možnosti v pastorační
službě kněze: typologie různých případů, rozlišování, spolupráce s lékaři a modlitebními skupinami;
možnosti spojení s liturgií; praktické příklady a zkušenosti; současné normy katolické církve. Prostor
pro ticho a osobní modlitbu. Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyšších hor budou věrnými
společníky.
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