Oblastní charita Červený Kostelec a Římskokatolická farnost Červený Kostelec pořádají
exercicie s P. Eliasem Vellou - Téma: Výstup na horu manželství
Předpokládaný program:
sobota 19. května 2018
od 07:30
09:00
12:00 – 13.30
15:00
17:30
18:30 – 19:30
20:00

registrace účastníků
kino Luník
Zahájení a úvodní blok
kino Luník
semináře
oběd
restaurace Divadlo
„Doteky“- hraná pantomima
kino Luník
Jana Ungerová a Václav Dostál
mše svatá
kostel sv. Jakuba
večeře
restaurace Divadlo
adorace, Svatodušní vigilie
kostel sv. Jakuba

–
–
–
–

13:30
16:00
17:15
19:30

mše svatá
dopolední blok semináře
oběd
odpolední blok semináře
otázky a odpovědi
večeře

kostel sv. Jakuba
kino Luník
restaurace Divadlo
kino Luník
kino Luník
restaurace Divadlo

pondělí 21. května 2018
08:45
09:00
12:00
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00

– 13:30
– 16:00
– 17:15
– 19:30

společná modlitba
dopolední blok semináře
oběd
odpolední blok semináře
otázky a odpovědi
mše svatá
večeře
adorace, přímluvné modlitby

kino Luník
kino Luník
restaurace Divadlo
kino Luník
kino Luník
kostel sv. Jakuba
restaurace Divadlo
kostel sv. Jakuba

úterý 22. května 2018
08:45
09:00
12:00
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00

– 13:30
– 16:00
– 17:15
– 19:30

společná modlitba
dopolední blok semináře
oběd
odpolední blok semináře
otázky a odpovědi
mše svatá
večeře
adorace, přímluvné modlitby

kino Luník
kino Luník
restaurace Divadlo
kino Luník
kino Luník
kostel sv. Jakuba
restaurace Divadlo
kostel sv. Jakuba

středa 23. května 2018
08:45
09:00
12:00 – 13:30

společná modlitba
dopolední blok semináře
oběd

 IC Červený Kostelec:
www.cervenokostelecko.cz
 OCHČK: www.ochck.cz/vella
Přihlášky a platby v hotovosti:
IC Červený Kostelec, Havlíčkova 654
tel. 498 100 657
e-mail: info@cervenokostelecko.cz
CENA při platbě do 11. 5. 2018

neděle 20. května 2018
09:00
11:00
12:00
15:00
16:30
18:30

Přihlášky on-line:

kino Luník
kino Luník
restaurace Divadlo

VSTUP NA SEMINÁŘ JE MOŽNÝ POUZE NA PLATNOU VSTUPENKU.

Dospělí:
700,- Kč
Studenti, důchodci: 400,- Kč
ZTP, ZTTP:
400,- Kč
Děti 6-15 let:
100,- Kč
Děti do 6 let zdarma bez nároku
na místo sezení v sále kina.
Při platbě na místě v den
zahájení exercicií bude cena
plošně navýšena o 200,- Kč.
Poplatek za seminář obsahuje:
část nákladů na letenku O. Eliase,
odměna pro exercitátora, náklady
na překladatele, pětidenní pronájem
kina, kopírování a dopravu.
Zbylé finanční prostředky budou
předány O. Eliasovi pro jeho misie.
Během semináře proběhne na tyto
misie také dobrovolná sbírka.

Stravování:
oběd
100,- Kč
večeře
100,- Kč
(diety nutno předem domluvit)
snídaně a občerstvení bude možné
zakoupit po celou dobu přímo v kině
Ubytování:
Zprostředkujeme v případě
zájmu (v penzionu v pokojích s přísl.
vedle kostela nebo cca 1,5 km
od kostela).

Platba až na místě.
Cena: cca 345,- Kč/1 os a noc

VSTUP NA MŠE SV. A ADORACE JE VOLNÝ.

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace sledujte na: www.ochck.cz/vella
 Kontakt (ubytování a objednávka diet, atd.): Jana Šilhavá tel.: 491 610 300,
sekretariat@hospic.cz.
 Možnost předem zajistit hlídání dětí starších 3 let, nutné nahlásit do konce dubna
- pitný režim zajištěn, strava vlastní, cena: 100,- Kč/1 den – platba na místě
- kontakt: Mgr. Markéta Šolcová, tel. 731 604 204, solcova@hospic.cz.

