Ahoj,
tešíme sa, že si sa rozhodol/a prijať naše pozvanie na Indulonu VI. 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 VI., neváhaj nás
kontaktovať.
Juháska, Majka, Padre, Svišť
Indulona VI. sa uskutoční 9. – 11. 11. 2012 na chate Bukvica neďaleko obce Renčišov. Začiatok akcie je
plánovaný na 17:00 (registrácia, ubytovanie), o 19:00 je večera. V sobotu večer bude sv. omša
s platnosťou na nedeľu. Poplatok 13 € sa platí priamo na akcii. Kontakt na organizátorov – 0949
141 173 – Padre, 0902 510 494 – Majka.
Ak sa z rôznych dôvodov nebudeš môct zúčastniť na podujatí, daj nám to prosím čím skôr vedieť.
Diskusiami nás prevedú
Matúš Sitár, PhD.
Matúš vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.
Venuje sa metafyzike, jej vzťahu k etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. V roku
2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným
evanjeliám.

Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

Otec Michal je gréckokatolícky kňaz. Teológiu vyštudoval v Bratislave. Venuje sa
redaktorskej činnosti a PR (ako tlačový hovorca a zástupca Košickej eparchie pre
rádio Lumen). Orientuje sa zvlášť na problematiku viery a pastoračnej činnosti
kňazov a cyrilometodskej tradícii.

Ubytovanie
Ubytovaní budeme v chate Bukvica na Búčiach. Spacák teda nebudeš potrebovať, podobne ani ešus
a príbor . Na tejto chate sa budeme takisto stravovať.
Stravovanie
Začíname večerou v piatok, jedlo je 3x denne, končíme v nedeľu obedom. Kto sa potrebuje stravovať
pravidelnejšie alebo špeciálne – vo vlastnej réžii.
Doprava
Doprava je individuálna a na vlastné náklady. Chata Bukvica sa nachádza medzi Renčišovom
a Lipovcami - maps.google.com "49.079467,20.950632". Z Renčišova je to cca 30 min pešo- Ak
budeme mať práve voľné auto, skočíme po vás (zavoláte nám).
Čo všetko si potrebuješ na Indulonu VI. zobrať a pripraviť?
 primerané oblečenie na vonku aj dnu – rátajte s tým, že sa možno zablatíme,
 prezuvky,
 hygienické potreby,
 pero a zápisník,
 skautskú šatku (ak si skautom). Čo sa skautskej rovnošaty týka, môžeš ju zobrať, ale
nevyžadujeme to,
 ak si gréckokatolík, uvítame, keď si prinesieš knižku do kostola „Hore srdcia“ – pre seba
a najmä tých, ktorí nepoznajú obrad, pretože sv. omša bude gréckokatolícka,
 dobrovoľné – kniha, hudobný nástroj...
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 VI. podporili

