Stretnutie mužov 2014
Spoločenstvo Marana Tha a CVČ Jána Pavla II. pozýva všetkých mužov od 16 rokov na
Stretnutie mužov 2014.
Kedy: 21. - 23. august 2014
(+ 24.8.2014 sa bude konať 12. celoslovenská púť mužov do Gaboltova)
Kde: KPC Jána Pavla II., Švábska 22 Prešov (http://goo.gl/maps/wKTkH)
Hosť: Donald Turbitt
Donald Turbitt je katolícky laický evanjelizátor viac ako 30 rokov. S manželkou Pat majú tri
deti a trinásť vnúčat.Don bol 20 rokov vedúcim spoločenstva. Viedol farské misie a
konferencie po celom Novom Anglicku, vo východnej Európe a Afrike. Don je členom hnutia
,,Promise Keepers,, (mužské hnutie ,,Dodržovatelia prísľubov - sv. Jozefa,,) Býva v Rhode
Island - USA. V súčasnosti je koordinátorom Novej evanjelizácie pre krajiny Poľsko a
Ukrajina.
Don mal ako prvý na Slovensku stretnutie s mužmi v Prešove ešte pred 15timi rokmi. Od
vtedy sa zaužívala tradícia mať každoročne stretnutie mužov. Je to požehnaný chlapík so
srdcom pre božieho muža
Poplatky
Konferenčný poplatok:
10€ pri zaplatení na účet do 27.7.2014
12€ pri zaplatení na účet do 17.8.2014
15€ pri zaplatení v hotovosti priamo na stretnutí mužov
Strava: Možnosť objednať si obedy (3,5€ za 1 obed) a večere (2€ za 1 večeru) v registračnom
formulári. Raňajky sú vo vlastnej réžii. Stravu si bude možné doobjednať aj na mieste,
najneskôr však do večera predchádzajúceho dňa.
Všetky obedy a večere spolu stoja 13€.
Členovia spoločenstva Maranatha neplatia konferenčný poplatok, iba stravu!
Registrácia
Registrácia sa považuje za úspešnú pri splnení týchto podmienok:
vyplnenie registračného formulára (formulár vyplňte aj keď sa rozhodnete platiť až na mieste
v hotovosti)
zaplatenie poplatkov (konferenčný poplatok + strava podľa výberu)
Platba na účet
Číslo účtu: 40083 05210 / 7500 (ČSOB)
SK45 7500 0000 0040 0830 5210
BIC: CEKOSKBX
Do poznámky napíšte SM (stretnutie mužov) a svoje meno.
Variabilný symbol získate mailom po vyplnení registračného formulára.
P.S.
Ak si chcete odniesť ako spomienku nahrávky prednášok, nezabudnite si doniesť aj USB
kľúč!

Na stretnutí bude možnosť zakúpiť si CD "Viac" vydané našou kapelou, na ktorom sú piesne
používané počas chvál a modlitieb na stretnutí.
Ubytovanie - Ubytovanie je v réžii samotných účastníkov.
V prípade problémov s ubytovaním kontaktujte organizátorov (petostupak(at)gmail.com,
info@maranathapo.sk)

Odporúčame nasledujúce ubytovacie možnosti:
1.Centrum pre rodinu
adresa: Sigord - Prešov (Areál bývalej Lesníckej školy)
kontakt: o. Peter Jakub 0904 604 435
2.Hotel Lineas
adresa: Budovateľská 14, Prešov
telefón: 051-7723325
www.lineas.sk
3.Domov mládeže pri SPŠ strojníckej
adresa: Sabinovská 2, Prešov
telefon: +421 51 7718547
4.Domov mládeže pri Hotelovej Akadémii
adresa: Baštová 21, Prešov
telefon: 0517733062
5.Školský internát pri Súkromnej SOŠ
adresa: Pod Kalváriou 36, Prešov
telefón: +421 517 717 202, mob. +421 907 979 902
6.Penzión ODEVÁK
adresa: Exnárova 36, 080 01 Prešov
telefón: 051/7702743
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