
Duchovní obnova pro františkánskou rodinu 

 pod vedením Jeffa Scaldwella 10. – 15. 2. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ: Velehrad – poutní dům Stojanov 

 

(údaje prosím uveďte za každou osobu zvlášť – samostatně) 

 

Jméno a příjmení:   

Datum narození:       

Přesná adresa včetně PSČ:   

Telefon:    

e-mail:  

Farnost/MBS:  

CENA: 2100,- Kč až 2650,- Kč (podle výběru ubytování a stravy) + 1200,- Kč 

konferenční poplatek.  

Začátek 10. 2. - od 16:00 registrace a ubytování, 18:00 - večeře, 19:30 - 

zahájení 

Konec 15. 2. - 12:30 oběd, odjezd 

 

Prosím vyberte si z následujících možností a označte:      x      

Strava 

   

o Cena celodenního stravování /začátek 10. 2. večeře, konec 15. 2. oběd/ = 

900,- Kč 

o Nemám zájem o stravování 

Pokud potřebujete ze zdravotních důvodů dietní stravu, napište typ diety: 

 

 Ubytování  
o 1-lůžkový  s příslušenstvím              350,- Kč os./noc x 5 noci =  1750,-Kč    

o 2-lůžkový s příslušenstvím               300,- Kč os./noc x 5 noci =  1500,-Kč 

o 1-lůžkový  bez příslušenství             270,- Kč os./noc x 5 noci =  1350,-Kč    

o 2-lůžkový bez příslušenství              240,- Kč os./noc x 5 noci =  1200,-Kč  

 



Registrace je platná až po zaplacení konferenčního poplatku 1200,-Kč. Platbu 

můžete učinit buď převodem z účtu či složenkou na účet Poštovní spořitelny č. 

189969375/0300. 

Uveďte prosím také správný variabilní symbol a do poznámky jméno a 

příjmení účastníka. Specifický symbol je vaše telefonní číslo, které je 

uvedeno na přihlášce. 

Vše je nutné uvést! Děkujeme.  Variabilní symbol: 20170210.  

Konferenční poplatek uhraďte až po potvrzení přihlášky k ubytování a 

stravě, které obdržíte ze Stojanova. Platbu za ubytování a stravu provedete 

po příjezdu v kanceláři poutního domu Stojanov, 1.patro.  

Při registraci v poutním domě Stojanov mějte doklad o uhrazení poplatku. 

Účastníky ze Slovenska prosíme, aby si už doma vyměnili peníze na české 

koruny a platili při ubytování na Stojanově v Kč (bankomat ani směnárna není 

v místě).  
 

Počet účastníků je omezený (max. 60), překlad je zajištěn.  

Neúčast na semináři nám oznamte prosím nejpozději do 3. 2. 2017. 

Zároveň je nutné odhlásit ubytování a stravu v poutním domě. 

 

Program duchovní obnovy vyplňují přednášky, modlitba chval, adorace, mše 

svatá, služba modlitby i prostor pro osobní čas s Bohem a utváření společenství 

s druhými.  Jeff a Sylvia Scaldwellovi se této službě věnují více než 14 let. Letos 

v červenci byl Jeff hlavním hostem Katolické charismatické konference v Brně.  
www.fathershouseeurope.com  

Přihlášky zasílejte na  e-mail: velehrad@stojanov.cz, Tel.: +420 733 741 896 

Informace: Hana Brigita tel: +420 739 389 235 
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