
 

 

KONTEMPLATIVNÍ EXERCICIE s Petrem
Holostřevy, 14.-18. října 2020, středa

 

Klasický kurz kontemplativních exercicií

tyto kurzy obvykle v Kolínském klášteře.

Pro začátečníky bude možnost projít

to bude možnost intenzivní praxe

Komunity Noe, podmínky jsou tedy

jednat o skupinu maximálně 12 účastníků.

Cena kurzu 2.400,- Kč zahrnuje ubytování,

 

Jak se přihlásit?  

Nejprve zašlete e-mail na adresu

cvičení v termínu 14.-18.října 2020.”

odpovědi na Váš e-mail potvrzení,

kurz (2.400,- Kč) na číslo účtu 2601439165/2010
jméno. Až Vám e-mailem přijde naše

Storno podmínky: Do 4 týdnů před

částku. 14-28 dní před začátkem

 

Jak se na kurz dopravit?  

1) Autem, místo na parkování je

2) Autobusem přímo do Holost

nasednout na autobus směr 

Ve vesnici se dáte přes můstek až

mapka.  

  

Co s sebou? 

- Ubytování bude ve čtyřech

spacácích či jiných vámi dovezený

prostěradlo na matraci 

- Obuv na přezutí 

- Pohodlné oblečení na sezení,

- Vlastní zafu či klekačku, kdo

 

Těšíme se na Vás 

 

komunitanoe.cz 

kolinskyklaster.org  

schole.cz 

 

 

Petrem Vacíkem SJ 
středa 18:00 - neděle 15:00 

exercicií vhodný jak pro začátečníky tak pro pokročilé.

klášteře. Toto je první kurz, který povede také v Holostřevech.

projít zácvikem do metody kontemplativní modlitby,

praxe a duchovního doprovázení. Tento kurz se koná

tedy zatím o něco více polní než třeba v Kolínském

účastníků. 

ubytování, stravu a kurzovné. 

adresu info@schole.cz ve znění : "Závazně se přihlašuji

2020.” Připište celé své jméno a své telefonní číslo.

potvrzení, že pro Vás máme místo, dokončíte přihlášení zasláním

2601439165/2010, do poznámky pro příjemce platby

naše potvrzení o přijetí platby, jste přihlášeni. 

před konáním kurzu se můžete odhlásit a my Vám 

začátkem kurzu vrátíme polovinu částky, 0-13 dní před akcí

je přímo v areálu. Adresa: Holostřevy 1, 348 02 Bor

Holostřev. Nejlepší spojení je dojet do Plzně vlakem a hned

 Tachov  v  16:18 hodin z Plzně (v Holostřevech v

až ke kostelu sv. Mikuláše, naproti kostelu stojí velká

čtyřech trojlůžkových pokojích na postelích či matracích

dovezených lůžkovinách. Pro své vlastní pohodlí 

 

sezení, pracovní oblečení na lehké kontemplativní 

kdo nemá, není problém půjčit, podložky jsou k dispozici

pokročilé. Petr Vacík vede 

Holostřevech.  

modlitby, pro pokročilejší 

 na barokní faře 

Kolínském klášteře. Bude se 

přihlašuji na kurz duchovních 

číslo. Pokud dostanete v 

zasláním platby za 

platby pak uveďte Vaše 

 vrátíme plnou 

akcí už nevracíme nic. 

Bor u Tachova 

hned vedle nádraží 

v 17:22) 

velká barokní fara, viz 

matracích ve vlastních 

 si přivezte 

 práce 

dispozici 


