Ahoj,
tešíme sa, že si sa rozhodol/a prijať naše pozvanie na Indulonu V. Naším úprimným prianím je, aby sa
aj táto časť Indulony stala priestorom pre hľadanie pravdy a poznávanie veľkých myšlienok a
v neposlednom rade aj to, aby si si tu oddýchol/a.
Nižšie sa nachádzajú informácie, ak by si mal/a akékoľvek otázky k Indulone V., neváhaj nás
kontaktovať.
Juháska, Majka, Padre, Xavier
Indulona V. sa uskutoční 30. 3.- 1. 4. 2012 v Spišskom Podhradí. Začiatok akcie je plánovaný na 17:00
(registrácia, ubytovanie), o 18:00 je večera. V nedeľu je možnosť zúčastniť sa na sv. omši (7:00).
Poplatok 13 € sa platí priamo na akcii. Kontakt na organizátorov – 0949 141 173 – Padre.
Ak sa z rôznych dôvodov nebudeš môct zúčastniť podujatia, daj nám to prosím čím skôr vedieť.
Diskusiami nás prevedú
HEDr. Ľuboslav Hromják
je odborným asistentom na Katedre histórie
na Trnavskej univerzite, taktiež na Katedre
katechetiky a praktickej teológie na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje
sa cirkevným dejinám so zameraním na
výskum slovenských cirkevných
a národných dejín 20. storočia vo
Vatikánskom tajnom archíve. Študoval
teológiu v Spišskom Podhradí a neskôr si urobil doktorát na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme.
Napísal viacero kníh a je členom historického odboru Matice slovenskej.
Mgr. Fabián Novotný – Fabo

je vodca 46. zboru Biela nádej v Krompachoch, býva
v Prešove s manželkou a 4 deťmi. Vyštudoval teológiu
a etiku a už 10 rokov pracuje v politike ako asistent
poslanca NR SR a regionálny tajomník. Rád organizuje
veľké akcie ako Oblápanie Spišského hradu, Tatracor,
veľké tábory ale aj pokojné akcie v ústraní ako opekačky
a rôzne výlety a už sa na Indulonu veľmi teší .

Ubytovanie
Ubytovaní budeme v penzióne „Podzámok“. Spacák teda nebudeš potrebovať, podobne ani ešus
a príbor . V tomto penzióne sa budeme takisto stravovať. Stravovanie sa začína večerou v piatok
a končí sa obedom v nedeľu. Penzión sa nachádza v Spišskom Podhradí na Podzámkovej ul. č. 28.
Ostatné informácie, vrátane kontaktu a mapky, sú tu:
http://www.penzionpodzamok.sk
Stravovanie
Začíname večerou v piatok, jedlo je 3x denne, končíme v nedeľu obedom. Kto sa potrebuje stravovať
pravidelnejšie alebo špeciálne – vo vlastnej réžii. Ak máš požiadavky na špeciálne diéty, daj nám to
obratom vedieť do 23. 3.
Doprava
Doprava je individuálna a na vlastné náklady. Do Spišského Podhradia sa dá dostať vlakom,
autobusom, autom aj súkromným lietadlom .
Čo všetko si potrebuješ na Indulonu V. zobrať a pripraviť?
 primerané oblečenie na vonku aj dnu – neplánujeme žiadne extrémne hry a akivity,
 prezuvky,
 hygienické potreby,
 pero a zápisník,
 skautskú šatku (ak si skautom). Čo sa skautskej rovnošaty týka, môžeš ju zobrať, ale
nevyžadujeme to,
 načítať texty (v prílohe – Špirko: Cirkevné dejiny),
 dobrovoľné – kniha, hudobný nástroj...,
 pre otužilcov – plavky. Je tam letný vonkajší bazén, ale nevieme, či v marci bude už k dispozícii
(možno ak by bolo extrémne teplo).
Poznámka k textom
Kniha Cirkevné dejiny od J. Špirka vyšla v roku 1943. S tým súvisí jazyk, akým je napísaná. Je to
slovenčina kodifikovaná podľa starých pravopisných pravidiel, preto sa nezľakni čudných gramatických
zvratov a nezvyčajných vetných konštrukcií.
Indulona tričko
Ak máš záujem o kúpu Indulona trička, napíš nám, prosím, mail a takisto
požadovanú veľkosť (najlepšie v cm, pretože každé číslovanie je iné). Pánske
trčiko stojí 4,40 € a dámske 5,05 €.

Indulonu V. podporili

