
 

Podrobné informace k přihlášení na exercicie 
“Jak se modlit za uzdravení” s otcem Eliasem Vellou  

ve Vranově u Brna 6.-10.2.2018 
 

Pro koho: formačně-duchovní cvičení pro ty, kteří se věnují nebo chtějí věnovat službě  
přímluvné modlitby (tématické okruhy: základy přímluvné modlitby, schopnost  
naslouchání, vytvoření atmosféry pro modlitbu, jak čelit duchovním problémům, 
rady k modlitbě za vnitřní uzdravení, modlitba za osvobození ad.) 

 
Termín: úterý 6.2. od večeře  - soboty 10.2. 2018 do oběda 

  
Místo: Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov u Brna 7,  

GPS 49°18'31.238"N, 16°36'45.869"E 
  
Program: 3 přednášky za den (60 min), prostor pro dotazy, společná modlitba,  

adorace, chvály, ad. 
  

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje (s možností přistýlek) 
  
Stravování: plná penze (je možná pro všechny účastníky, včetně docházejících) 

- dieta na požádání možná (diabetická, bezlaktózní, vegetariánská-bezmasá) 
  
Cena: je ovlivněna způsobem ubytování: 

 
možnost 1) ubytování ve 2-lůžkovém   2 700,-Kč/os 
možnost 2) ubytování ve 3-lůžkovém   2 300,-Kč/os 
možnost 3) ubytování ve 4 a více lůžkovém   1 980,-Kč/os 

 
Výše uvedená cena zahrnuje: 

- ubytování hotelového typu (součástí pokoje je soc. zařízení),  
- plnou penzi  
- konferenční poplatek 
 

možnost 4) docházející bez stravování, konf. poplatek 600,-Kč/os 
možnost 5) docházející (bez ubytování v DC), 

      poplatek dle objednané stravy + 600,-Kč konf. poplatek 
 
 
Přihlášení a rezervace jsou podmíněny uhrazením nevratné zálohy v 

http://mapy.cz/#!x=16.613508&y=49.308660&z=17&d=coor_16.612741%2C49.308677_1&t=s&q=49%25C2%25B018%2731.238%2522N%252C%252016%25C2%25B036%2745.869%2522E&qp=9.434749_47.844961_21.643477_51.466434_6


 

jednotné výši u ubytovaných v Duchovním centru 1 000,-Kč za dospělou 
osobu a pro docházející 300,-Kč/os. 
 
 
Je-li výše ceny překážkou pro vaši účast na exerciciích i přes váš vážný zájem, 
prosím kontaktujte nás, jsme otevřeni domluvě.  
Máte-li možnost přispět vyšší částkou než je určený účastnický poplatek, 
využijeme jej ve prospěch ostatních, kteří si jej v plné výši nemohou dovolit. 
 

 
Další: - v celém průběhu exercicií je možnost zakoupení nápojů a drobného  

  občerstvení 
 
- z přednášek budou pořizovány zvukové záznamy, které si budou moci  
  účastníci na místě po skončení zakoupit 

  
 
Závazné přihlášky zasílejte na dc-vranov@katolik.cz a maximálně do 10 dní zaplaťte 
zálohu na účet u Fio banky 2200515833 / 2010 (jako V.S. prosím uveďte 180206  
a do zprávy pro příjemce své celé jméno - záloha) nebo zašlete platbu složenkou. 
Po obdržení přihlášky a platby zálohy vám bude potvrzena rezervace. 
V přihlášce prosíme uveďte následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, ročník 
narození, e-mail, telefon a požadované služby. 
 
Kapacita exercicií je omezena, proto v případě vašeho zájmu doporučujeme neodkládat 
závazné přihlášení. 
 
Aktuální informace k těmto exerciciím můžete najít na www.dc-vranov.cz. 
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