
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Motto setkání: 
 

„ ...dejme Bohu šanci II “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II. Velehradské dny 

duchovní obnovy 
23. – 25.11. 2018 

 

Přednášející: o. Leslaw (PL), o. Tomáš (SR), o. Václav (ČR)
 

Speaker mítink – ,,…nikdo rozumný nikomu jeho víru nevyvrací a ani 
nevnucuje tu svou…“: Jarmila K. (SR), Martin V. (SR), Břéťa Š. (ČR) 

 
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: velehrad18@seznam.cz 
 



 
 
 
 

Velehrad 23. – 25. 11. 2018 
Setkání duchovní obnovy 
„ …..dejme Bohu šanci II “ 

 

Program:  
 
Pátek
15:30 – 18:00 příjezd, ubytování 18:00 
– večeře

19:00 – 20:30 přednáška - o. Leslaw
20:30 – 21:30 mítink AA
 
Sobota
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba v kapli
7:00 – 7:30 meditace Martin V.
7:30 – snídaně
8:30 – 9:45 speaker mítink AA: Jarmila K. - Spiritualita inspirovaná buddhismem
10:00 – 12:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Tomáš
10:15 – 12:00 přednáška - o. Václav
12:00 – oběd
14:00 – 16:00 přednáška - o. Tomáš

14:00 – 16:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Leslaw
16:30 – 17:30 mše svatá (kaple) - o. Leslaw
18:00 – večeře
19:00 – 20:30 speaker mítink AA: Martin V. - Ztratí-li se odpor, zmizí i démoni
21:00 adorace (sdílené osobní modlitby)
 
Neděle
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba a meditace v kapli 7:00 – 7:30 meditace Martin V.
7:30 – snídaně

8:30 – 9:45 speaker mítink AA – Břěťa Š. - Bez Boha to nedokážu a beze mne to neudělá
10:00 – 11:00 mše svatá (bazilika)
12:00 – oběd

 

Opuštění pokojů do 15:00  
 
 
 
 
 
 



 

 
Informace k ubytování a platbě 

 
Registrační poplatek činí: 200,- Kč.  
 
Ubytování a jeho ceny:  
Ubytování bude zajištěno v Poutním domě Stojanov, který má kapacitu cca 120 lůžek:  
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím………………..350,- Kč/noc  
2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství…………. 250,- Kč/noc  
 
Stravování a ceny:  
Stravování je zajištěno v Poutním domě Stojanov.  
Snídaně……….. 45,- Kč  
Oběd…………..120,- Kč (včetně kávy a moučníku)  
Večeře…………..65,- Kč  
Poplatek OÚ Velehrad činí 5,-Kč/os./noc  
 
Kompletní cena pro celou dobu pobytu tj. od pátku 23.11. (začínáme večeří) do 
neděle 25.11. (končíme obědem) činí včetně registračního poplatku a poplatku OÚ:  
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím:………… ……. 1370,- Kč  
2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství :…………. 1170,- Kč  
 
Ubytování si můžete zarezervovat e-mailem nebo telefonicky u Hany G.:  
e-mail: Velehrad18@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.  

 


