Filmové exercicie na Velehradě
25. – 28. 3. 2020
Dekalog Krzysztofa Kieslowského (I. - V.)
Vede: P. Jozef Brodňanský OSB
Program
středa
18:00 - komorní mše svatá pro účastníky exercicií – v kapli Panny Marie, matky
jednoty křesťanů (bazilika)
19:00 – večeře (Bistro v Dobrých rukách)
20:00 – projekce dokumentu o rež. K. Kieslowském (Sál kard. T. Špidlíka SJ) a úvodní
slovo k tématu
čtvrtek a pátek
8:00 – snídaně (Bistro v Dobrých rukách)
9:00 až 12:00 – filmový a lektorský blok (Sál kard. T. Špidlíka SJ)
12:15 – oběd (Bistro v Dobrých rukách), poté osobní volno
14:30 až 17:30 - filmový a lektorský blok
18:00 – mše svatá v bazilice
19:00 – večeře (Bistro v Dobrých rukách), poté osobní volno
sobota
8:00 – snídaně (Bistro v Dobrých rukách)
9:00 až 12:00 – filmový a lektorský blok (Sál kard. T. Špidlíka SJ)
12:00 – společná polední modlitba a zakončení exercicií

Více informací o filmovém cyklu Dekalog:
https://www.csfd.cz/film/70653-dekalog/prehled/

Registrační poplatek: 500 Kč (na místě). V ceně není zahrnuto ubytování a strava.
Ubytování
Pro účastníky jsou rezervovány ubytovací kapacity ve Velehradském domě sv. Cyrila a
Metoděje: 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a podkroví s možností
levného spaní na matracích či na karimatce ve vlastním spacáku. Kvůli omezené
kapacitě pokojů vítáme účastníky ochotné bydlet na pokoji ve společnosti dalšího
účastníka exercicií.
Detailní podmínky ubytování ve VDCM sdělí pracovníci velehradského infocentra:
info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 535
Strava
Stravování (snídaně, obědy, večeře) je zajištěno ve velehradském Bistru v Dobrých
rukách (kvalitou i chuťově domácí strava z kvalitních produktů). Platba na místě. Viz
https://vdobrychrukach.makro.rest/?lang=cs

Dodatečné dílčí změny v programu jsou možné. Organizátor si vyhrazuje právo
zrušení exercicií v případě malého množství nahlášených účastníků.

Detailnější informace k programu exercicií poskytne:
PhDr. Petr Slinták, koordinátor kulturních aktivit
Poutní místo Velehrad

@ | koordinator@velehradinfo.cz
☎| (+420) 733 741 654 (T-Mobile)
☎| (+420) 776 687 800 (Vodafone)
✉| Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302
687 06 Velehrad

www.velehradinfo.cz

