DUCHOVNÝ SEMINÁR
S GOTTFRIEDOM PRENNEROM
A KOMUNITOU RODINA BOHA OTCA

13.4. - 14.4. 2019
Pútnický dom
v Marianke
(pri Bratislave)

Téma: BOH OTEC ŤA MILUJE
Mnohí ľudia túžia byť šťastní, no nevedia ako.
Keď sa necháš pozvať, nájdeš v Bohu Otcovi šťastie a radosť.
Hľadáš zmysel života?
Ak áno, existuje jedna cesta. Vedie k Otcovi do neba.
V Otcovi nájdeš naplnenie, istotu, radosť a bezpečie.
Seminár je ponukou dozvedieť sa viac o Bohu Otcovi,
o Jeho láske k nám. On má s nami plán, vie kam smeruje náš život.

PRÍĎ A ZAŽI!
Gottfried Prenner je rakúsky inžinier a teológ, laický misionár, zakladateľ
komunity Rodina Boha Otca. Zakúsil lásku Otca a hovorí o nej vo svojich
prednáškach.
Vstupné - dobrovoľný príspevok

Kontaktná osoba:
 Janka Brtáňová - mobil: +43 677 62107297 / e-mail: pinkafeldrodina@gmail.com
 Klára Sýkorová - mobil: +421 908 193 770 / e-mail: klarasykorova@gmail.com

PROGRAM:
sobota 13.4.2019
10:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30

Prednáška
Obedná prestávka
Prednášky, modlitby
Sv. omša
Večera
Modlitba za uzdravenie

nedeľa 14.4.2019
08:00 - 09:00
09:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00

Sv. omša
Prednášky
Obedná prestávka
O spoločnej modlitbe. Spoločná modlitba.
Ukončenie

Prosíme záujemcov o seminár, aby sa vopred prihlásili SMS-kou na kontaktné tel. čísla, alebo
emailom na uvedené e-mailové adresy. Je možné prihlásiť sa aj na jeden deň.
V prípade, že potrebujete ubytovanie, je možné ubytovať sa v Pútnickom dome v Marianke. K
dispozícii sú prevažne 3 a 4 - posteľové izby s kúpeľňou a wifi. Cena je 15 € / osoba a noc.
Pre prihlásených je možné objednať teplý obed, cena obeda je 6 €. Raňajky a večera sú vo
vlastnej réžii.
Doprava je individuálna. Autobus odchádza zo zastávky Bratislava - Patrónka do Marianky a
naspäť do Bratislavy v rovnakom čase: o 7:45, 8:45, 9:45, 10:45 ....
Na prihlášku, prosíme, vyplňte tieto údaje:








Meno a priezvisko:
Tel./ E-mail adresa:
Zúčastním sa 13.4.2019: Áno / Nie
Zúčastním sa 14.4.2019: Áno / Nie
Objednávam si teplý obed (6 €) 13.4.2019: Áno / Nie
Objednávam si teplý obed (6 €) 14.4.2019: Áno / Nie
Objednávam si ubytovanie v Pútnickom dome z 13.4.2019 na 14.4.2019 (15 €): Áno / Nie

