Ahoj,
tešíme sa, že si sa rozhodol / a prijať naše pozvanie na Indulonu VII. Naším úprimným prianím
je, aby sa aj táto časť Indulony stala priestorom pre hľadanie pravdy a poznávanie veľkých
myšlienok a v neposlednom rade si si tu oddýchol / a.
Nižšie sa nachádzajú informácie, ak by si mal / a akékoľvek otázky k Indulone VII., neváhaj nás
kontaktovať (Majka - 0902 510 494)
Juháska, Majka, Padre
Indulona VII. sa uskutoční 22.- 24.2. 2013 vo Svite. Začiatok akcie je plánovaný na 17:30
(registrácia, ubytovanie), o 19:00 je večera.

Prednášajúci
Mgr. Mária Dravecká
Je dlhoročná profesorka na košickom
konzervatóriu
v hre na klavír a učiteľka náboženstva.
Takisto pôsobí aj ako sólistka v hre na
čembalo.

Mgr. Juraj Kresila, PhD.
Je učiteľom na Prešovskej
univerzite v Prešove, kde
pôsobí na Pedagogickej fakulte.

Ubytovanie
Ubytovaní budeme v penzióne vo Formačnom stredisku SKALA (Hnutie Fokoláre) http://www.skalasvit.sk/. Spacák teda nebudeš potrebovať, podobne ani ešus a príbor .
V tomto penzióne sa budeme takisto stravovať. Stravovanie začína večerou v piatok a končí
obedom v nedeľu.

Čo všetko si potrebuješ na Indulonu VII. zobrať a pripraviť?








primerané oblečenie na vonku aj dnu – neplánujeme žiadne extrémne hry a akivity
hygienické potreby
pero a zápisník
skautskú šatku (ak si skautom). Čo sa skautskej rovnošaty týka, môžeš, ale
nevyžadujeme to.
načítať texty (ktoré vám ešte zašleme)
dobrovoľné – kniha, hudobný nástroj, ...
otázky zo sv. Písma - na tejto Indulone bude jeden blok venovaný odpovediam na
Vaše otázky. Ak nejaké máš, pošli ich Majke do pondelka 18. 3. Samozrejme, ak Ti aj
potom niečo napadne, môžeš poslať, prípadne sa spýtať priamo na mieste. Ale ak ich
pošleš skôr, hosť sa na nich bude vedieť lepšie pripraviť.

Indulona tričko
Ak máš záujem o kúpu Indulona trička, napíš nám to prosím mailom do nedele (17.3)
a takisto požadovanú veľkosť. Pánske tričko stojí 4,40 € a dámske 5,05 €.

Indulonu VII. podporili

