
Informační dopis účastníkům Adventní duchovní obnovy 

 

Milí přátelé, srdečně zdravím v tomto čase vzpomínek na naše drahé zemřelé.  

Přihlásili jste se na Adventní duchovní obnovu na Velehrad s o. Josefem Čunkem. Někteří 

ho znáte z minulé obnovy, kdy nám tak poutavě přiblížil ikony. Troufám si říct, že 

většina z nás o jejich významu a psaní téměř nic nevěděla. Přikládám pár důležitých 

informací. 

--- začínáme společnou večeří v 18.00 hod. v jídelně na Stojanově. V 19.15. hod. 

bude sloužena mše svatá v kapli Stojanova. Příjezd na ubytování je možné už 

v odpoledních hodinách, paní vedoucí nebo řeholní sestra jsou velice vstřícné. Znovu 

připomínám, že pokojů s příslušenstvím je pouze 19, ostatní mají společné sociální 

zařízení na chodbě. Končíme ve čtvrtek 1.12. hned po obědě. Podrobný denní program 

nám sdělí otec Josef hned první den. Jídla je dostatek, nemusíte vozit z domova další. Je 

třeba nahlásit po příjezdu v kuchyni DIETY!!! 

--- pokud jste nestihli uhradit pobyt na náš účet a plánujete stavit se na Regině, to je 

v pořádku. POZOR – kdo nestihne ani jednu možnost, prosím, vezměte peníze s sebou, 

budu tam brzy, zaplatíte na místě. Budeme mít společnou fakturu, kterou uhradíme po 

skončení. Je možné, že někdo bude nucen odjet dříve nebo přijet o den později, pak se 

cena podle toho upraví. Při přihlášení je nutné sdělit paní Janečkové číslo občanky!!! 

---  nezapomeňte na nějaký sešit na poznámky a psací potřebu, věci osobní potřeby a 

hlavně léky!!! Na chodbách je možné si uvařit kávu nebo čaj, pokud si ji dovezete z domu. 

Nebo použijete za mírný poplatek ze zásob Stojanova, to už většina z vás zná.  

--- pokud se týká dopravy, je dobré se domluvit na společnou cestu. Nabízím 3 volná 

místa v autě, podobně nabízí i náš Standa Žáček ze Sehradic, dokonce 4 volná místa 

v autě – tel  724 225 469. Kdyby nás zbylo mnohem více, mohli bychom poprosit pana 

Mrázka, on má v autě 8 míst. Na těch pár dnů asi nebudeme mít velký kufr, tak by neměl 

být problém. Pozvěte, prosím, i své přátele nebo rodinu, ztišení v této době potřebujeme 

všichni víc než cokoliv jiného. Víme přece, že jen v tichu k nám promlouvá Bůh.  

Prosím, vzpomeňme na požehnání těchto dnů.  

Děkuji a těším se na setkání,    

Alenka Panáková 


