III. Velehradské dny duchovní obnovy
uzdravujících se alkoholiků

27. – 29.9. 2019

Motto setkání:

„ ...dejme Bohu šanci …. “
Přednášející: o. Leslaw (PL), o. Tomáš (SR), o. Václav (ČR)
Daphne K. – host z Velké Británie pro Al-Anon
Program a organizace setkání: AA Brno
Ubytování: Poutní dům Stojanov, Velehrad
Tel:. 776 190 345 Lea Š. informace o programu
721 462 963 Hana G. informace o ubytování
e-mail: velehrad19@seznam.cz

Informace k ubytování a platbě
Registrační poplatek: 250,- Kč
Ubytování a jeho ceny:
Ubytování bude zajištěno v Poutním domě Stojanov, který má kapacitu
cca 120 lůžek:
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím………………..400,- Kč osoba/noc
1 lůžkový pokoj bez příslušenství……………….320,- Kč osoba/noc
2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství…………. 270,- Kč osoba/noc
V případě, že je ve 2 lůžkovém pokoji bez příslušenství ubytována pouze
jedna osoba, činí cena 320,- Kč na osobu/ noc.
Stravování a ceny:
Stravování je zajištěno v Poutním domě Stojanov.
Snídaně……….. 45,- Kč
Oběd……………90,- Kč
Večeře………….65,- Kč
Kompletní cena pro celou dobu pobytu tj. od pátku 27.9 (začínáme večeří)
do neděle 29.9 (končíme obědem) činí včetně registračního poplatku a
poplatku OÚ:
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím:………… ……. 1450,- Kč
1 lůžkový pokoj bez příslušenství……………….. 1290,- Kč
2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství…………… 1190,- Kč
Ubytování si můžete zarezervovat e-mailem nebo telefonicky
u Hany G.: e-mail: Velehrad19@seznam.cz , tel: 721 462 963
Platbu zasílejte na číslo účtu: 2301261799 /2010 (FIO Banka) a nezapomeňte
uvést své jméno s označením AA (např. Hana G.,AA Brno); jako variabilní
symbol uvádějte své telefonní číslo pro případné možné dotazy a upřesnění.
Pro platby ze zahraničí dále uvádějte:
IBAN: CZ7820100000002301261799 ,BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že z kapacitních důvodů nebude možné vyhovět požadavkům
na 2 lůžkový pokoj s příslušenstvím, budete ubytováni ve 2 lůžkovém
pokoji bez příslušenství a cenový rozdíl Vám bude vrácen při Vaší
registraci bezprostředně po příjezdu na Velehrad.

Velehrad 27. – 29. 9. 2019
Setkání duchovní obnovy
„ …..dejme Bohu šanci…. “
Program:
Pátek
15:30 – 18:00 příjezd, ubytování
18:00 – večeře
19:00 – 20:30 přednáška - o. Leslaw: poselství o tom, jak je Bůh milující
a odpouštějící aneb příběh o marnotratném synovi
20:30 – 21:30 mítink AA
20:30 – 21:30 mítink Al-Anon Daphne K.: 1., 2., 3. krok
20:30 – 21:30 mítink SA (Anonymní sexholici)
20:30 – 21:30 mítink DDA
Sobota
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace - Martina/Martin
7:30 – snídaně
8:30 – 9:45 přednáška Al-Anon: Daphne K. – sdílení osobní zkušenosti síly
a naděje v Al-Anon
8:30 – 9:45 speaker mítink AA: Tomáš (SR) – alkoholici a Bůh
10:00 – 12:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Leslaw
10:15 – 12:00 přednáška - o. Václav: nedomilované děti
12:00 – oběd
14:00 – 16:00 workshop na téma: Jak si rodina počíná později (kapitola 8. a 9.
MK)
14:00 – 16:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Tomáš
14:00 – 16:00 mítink OA
16:30 – 17:30 mše svatá (kaple) - o. Tomáš
18:00 – večeře
19:00 – 20:30 speaker mítink AA: Štefan (Ostrava) – moje cesta k Bohu
21:00 adorace (sdílené osobní modlitby)
Neděle
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba a meditace v kapli
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace - Martina/Martin
7:30 – snídaně
8:30 – 9:45 speaker mítink AA: Luděk (UH) – Nejprve jsme si museli přestat hrát
na Boha
10:00 – 11:00 mše svatá (bazilika) – o. Leslaw
10:00 – 11:00 mítink OA
12:00 – oběd

Opuštění pokojů do 15:00

Spisovatel Lev Tolstoj napsal okouzlující povídku obsahující skryté ponaučení,
jmenuje se „Tři poustevníci“ a zní následovně:
„V Rusku, na ostrově uprostřed mohutné řeky, žili tři staří poustevníci. Byli tak
prostí
a čistí, že jediná modlitba, kterou znali a často vroucně pronášeli, byla: ’My
jsme, Pane, tři! Ty jsi, Pane, trojí, prosíme Tě, smiluj se nad námi. ’ V okolních
krajích se rozšířily zvěsti, že na ostrově dochází k velkým zázrakům, když se
poustevníci modlí tuto krátkou a zdánlivě naivní modlitbu. Místní biskup se
dozvěděl o třech poustevnících a jejich modlitbě, která byla z jeho hlediska
nepřípustně prostá a rozhodl se je navštívit a naučit je jednomyslně uznávané
a používané modlitby. Když biskup vystoupil na ostrov poustevníků, řekl jim, že
jejich prostá modlitba je nepřípustná a před Bohem nedůstojná a pak je naučil
větší počet tradičních, kanonických modliteb. Krátce na to biskup ostrov opustil
na lodi, na níž připlul. Za nějakou dobu spatřil, jak se k němu po vodě dosti
rychle blíží zářivé světlo. Když se to zázračné světlo dostatečně přiblížilo, spatřil
v jeho středu ony tři mnichy, kteří se drželi za ruce a spěšně utíkali po vlnách,
ve zjevné snaze dostihnout biskupovu loďku. ’Svatosti, odpusť nám, zapomněli
jsme modlitby, které jsi nás právě naučil’, volali, jak se blížili k lodi, ’tak jsme
pospíchali, abychom tě dostihli, protože tě chceme požádat, abys nám je řekl
ještě jednou! ’ Biskup užasle zavrtěl hlavou a hluboce dojat tímto
ohromným zázrakem jim s pokorou řekl: ’Moji milí, můžete pokračovat
s vaší starou modlitbou, sám musím uznat, že se mi se všemi našimi
modlitbami, které jsem vám pověděl, nikdy nepodařilo to, co vy dokážete!’

