
viera v Pána uzdravuje

POZVÁNKA



Slovenská katolícka charita
Vás pozýva na slávnostnú svätú omšu spojenú so sviatosťou 
pomazania chorých, ktorá sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 
v kostole sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej 
pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor.

Program:

10:30 Sv. omša spojená so sviatosťou pomazania chorých 
 (celebruje J. E. Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH)
12:00 Prehliadka múzea NKP Kláštora kartuziánov
 (sprievod a výklad – fr. Rafael Marek Tresa OP)
13:00 Obed v priestore kúpeľov Smerdžonka Červený Kláštor
13:30 Vystúpenie Chválového tímu Spoločenstvo Dobrého
 Pastiera
14:00 Vystúpenie speváckej skupiny Jednoty dôchodcov, 
 Veľký Lipník
14:30 Vystúpenie speváckeho súboru VORODAJ, Veľký Lipník
15:00 Ukončenie

“ Herba, nec radix nihil adiuvat,
 nisi ex toto corde Deum invocat...“
(“ Ani bylina, ani koreň nemôžu pomôcť tomu,
 kto zo srdca nevzýva Boha...“)

fráter Cyprián



Organizačné pokyny:

- príchod účastníkov od 9:00 hod.
-  organizátor zabezpečuje:
 - občerstvenie v objekte Kláštora kartuziánov pred sv. omšou
 - zdravotnú záchrannú službu - Asociácia samaritánov SR
 - predaj náboženskej literatúry, náboženských predmetov a suvenírov
- možnosť parkovania je pri objekte Kláštora kartuziánov, počas obeda
 a kultúrneho programu v areáli kúpeľov Smerdžonka
- presun z areálu múzea do kúpeľov Smerdžonka cca 500 m
 si účastníci zabezpečujú sami
- obed pre účastníkov (kotlíkový guláš v cene 3,80 €) je zabezpečený
 v kúpeľoch Smerdžonka
- obed si hradia účastníci sami
- možnosť zakúpenia aj ďalšej stravy a občerstvenia
- možnosť zakúpenia iných predmetov v priestore kolonády kúpeľov
- možnosť prehliadky kúpeľov Smerdžonka so sprievodcom
- možnosť prechádzky po blízkom okolí v národnom parku PIENAP
- v prípade záujmu a priaznivého počasia možnosť splavu na pltiach
 po rieke Dunajec

Pre zabezpečenie dostatočného počtu obedov je nevyhnutné nahlásiť počet
účastníkov z jednotlivých zariadení a inštitúcií e-mailom organizátorovi
najneskôr do 8. 10. 2018. V nahláške je potrebné uviesť počet všetkých
účastníkov, z toho počet prijímateľov sociálnych služieb, požiadavku obeda
a eventuálny záujem o splav na pltiach.

Organizátor: Dom Charitas sv. Jána Almužníka
  065 11 Nová Ľubovňa, č. 775

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Aftanasová
  Tel.: +421 910 842 689
  E-mail: zuzana.aftanasova@caritas.sk


