
TTÉÉMMAA:: 

ŽŽIIJJEEMM  VV  TTRRIIEEZZVVOOSSTTII  --  PPLLNNÍÍMM  BBOOŽŽIIUU  VVÔÔĽĽUU?? 

19. celoslovenské sympózium 
Kruciáty oslobodenia človeka 

Levoča 
13. – 15. október 2017 

 

 Program:  
Piatok 13. október 

15:50 - sv. omša 

19:00            – otvorené stretnutie spoločenstva Pavol Levoča  

    vystúpi so svojim svedectvom Peter LIPTÁK 

    končí adoračnou pobožnosťou 

Sobota 14. október 

Od 7:00 - registrácia, ubytovanie účastníkov 

      7:50  - úvodná sv. omša – Minoritský kostol sv. Ducha 

Ďalší program v Spojenej škole internátnej, Nám. Št. Kluberta č. 1 

  9:30 – otvorenie - slávnostný príhovor – národný moderátor HSŽ o. Zdenko Králik 

10:00 - 11:00  ThLic. VERONIKA KATARÍNA BARÁTOVÁ  

                                          Komunita Blahoslavenstiev 

Naše slabosti, hriechy a závislosti. Božia vôľa - bludisko alebo cesta. 
 
11:00 - 12:00  Vystúpenie hostí z Poľska - p. ZUZANA PODLEWSKÁ  
       blízka spolupracovníčka zakladateľa Kruciáty o. Blachnického  
 

12:00-13:00 obedňajšia prestávka 
 
13:30 – prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. ,OFS 

Fatimské posolstvo Panny Márie vyzýva k pokániu a k životu v striezlivosti 
 
15:00 - PhDr. VLADIMÍR STANISLAV, PhD., MPH  OLÚP Predná Hora 

Doliečovanie a spoluzávislosť 
 
16:30 – Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. FRANTIŠEK DLUGOŠ, PhD. 

Spolky triezvosti na Slovensku 

(po každom vystúpení beseda k téme) 



 

18:00 – večera - občerstvenie 

19:00 – krížová cesta za závislých na Mariánsku Horu zakončená adoráciou 

 

 

 

Nedeľa 15. október 

 

7:30 – ranné chvály – v útulku sv. Františka 

8:00 – raňajky  

9,00 – 10,35 – hodnotenie sympózia 

11,00 - záverečná sv. omša 

 

Upresňujúce informácie: 

ubytovanie: – v Útulku sv. Františka - poplatok – dobrovoľný  

(možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu) 

strava: - je zabezpečený obed v sobotu 14.10.2017, cena 3,00 € 

(V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!) 

Záujem o ubytovanie, obed a večeru prosíme nahlásiť najneskoršie 

do pondelka 9. októbra 2017 do 18:00 hod. e-mailom na našu e-mailovú adresu: 

registracia@kruciata.sk 

alebo telefonicky na mobilné číslo 0908 452 589  

 

Zmena programu vyhradená!!! 

 

 

 

 

 

Hlavný sponzor sympózia: 

 


