14. MIŠKA
MISIJNÍ ŠKOLA ANIMÁTORŮ

Kdy: od pátku 3.9. od večeře v 19 hodin (příjezd 16-19 hod.)
do neděle 5.9. 2010 do oběda
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č.p.33, sídlo národní
kanceláře pro Papežská misijní díla
Program: tento víkend je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí zapojit do pomoci
misiím, mohou přijet jak úplní nováčci tak samozřejmě i ti, kteří se již někdy
podobné akce zúčastnili nebo jsou jiným způsobem v kontaktu s Papežskými
misijními díly. Čeká nás mše svatá, modlitby, misiologie, aktuální přehled misijní
činnosti u nás i v zahraničí, nové možnosti pro pořádání misijních besed a
setkání, projekce nejnovějších misijních filmů a DVD, velký výběr misijních
materiálů, ...
Program vede: P. Jiří Šlégr, národní ředitel pro Papežská misijní díla v České republice
Ubytování: k dispozici je celkem 22 lůžek v 6 pokojích (3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový,
1x šestilůžkový pokoj)
Stravování: v ceně je plná penze (snídaně, oběd, večeře)
S sebou: Písmo svaté, breviář (pokud máte), teplé oblečení do hor, domácí obuv
Cena za 1 osobu: s našimi lůžkovinami
650 Kč
s vlastním spacákem
600 Kč
Platba: celá částka na účet 13 040 88 309 / 0800
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – viz přihláška
Storno poplatek: do 27.8. 50% ceny pobytu, od 28.8. 100% ceny pobytu
Přihlášky: každý všední den od 8 do 14 hodin Petr Erlebach, správce střediska Eljon
a) telefonicky nebo faxem na čísle 499 523 852, mobil 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě se
správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.
Tato akce je vhodná pro ty, kdo se chtějí naučit „misionářovat“ i v našich českých vodách,
a tak nabídnout své dary a schopnosti pro dobro ostatních. S přihlášením neváhejte,
protože jak už to ve Špindlerově Mlýně chodívá, kdo dřív přijde, ten …
„Chceme dělat nepatrné věci ale s obrovskou láskou.“
Matka Tereza

