
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Motto setkání: 
 

„ ...dejme Bohu šanci …. “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. Velehradské dny duchovní obnovy 

uzdravujících se alkoholiků 

25. – 27.9 2020 

 

Přednášející: o. Leslaw (PL), o. Tomáš (SR), o. Václav (ČR) 
 

Program a organizace setkání: AA Brno 
Ubytování: Poutní dům Stojanov, Velehrad 

 
Tel:. 776 190 345  Lea Š.    informace o programu  

721 462 963  Hana G.  informace o ubytování 
                                          

e-mail: velehrad20@email.cz 
 



Velehrad 25. – 27. 9. 2019 
Setkání duchovní obnovy 

„ …..dejme Bohu šanci…. “ 
 

Program:  
 
Pátek  
15:30 – 18:00 příjezd, ubytování  
18:00 – večeře 
19:00 – 20:30 přednáška - o. Leslaw: vědomý vztah s Bohem (kaple) 
20:30 – 21:30 mítink AA: Můj první kontakt s Bohem (sál v přízemí) 
20:30 – 21:30 mítink Al-Anon (sál ve 3. patře) 
20:30 – 21:30 mítink DDA (sál ve 2. patře) 
 
Sobota  
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba (kaple) 
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace – Martina (sál ve 2. patře) 
7:30 – snídaně  
8:30 – 9:45 speaker mítink AA -Tomáš (SR): „Nedovolte, aby vás předsudky vůči 

duchovním pojmům odradily od snahy zjistit, co pro vás tyto pojmy 
znamenají.“ MK str. 47(sál v přízemí) 

10:00 – 12:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Leslaw   
10:15 – 12:00 přednáška - o. Václav: nedomilované děti aneb co Václava 

napadne (kaple) 
12:00 – oběd  
14:00 – 16:00 promítání filmu “Dnes naposled“ nebo “Let“ 
14:00 – 16:00 osobní rozhovory, sv. smíření: o. Tomáš  
14:00 – 16:00 mítink OA (sál ve 2. patře) 
16:30 – 17:30 mše svatá (kaple) - o. Tomáš  
18:00 – večeře  
19:00 – 20:30 mítink AA: „Toto byl spirituální růst. A jestliže jsme po něm toužili, 

museli jsme někde začít. A tak jsme použili vlastní koncepci, ať už byla 
jakkoli omezena.“ MK str. 47 (sál v přízemí) 

21:00 adorace - sdílené osobní modlitby (kaple) 
 
Neděle  
7:00 – 7:30 osobní ranní modlitba (kaple) 
7:00 – 7:30 řízená ranní meditace – (sál ve 2. patře) 
7:30 – snídaně  
8:30 – 9:45 mítink AA – „Věřím nyní nebo jsem alespoň ochoten věřit, že 

existuje Sila větší, než jsem já?“ MK str. 47 (sál v přízemí) 
10:00 – 11:00 mše svatá v bazilice 
10:00 – 11:00 mítink OA (sál ve 2. patře) 
12:00 – oběd  
 

Opuštění pokojů do 15:00 

 



Informace k ubytování a platbě 
 
Registrační poplatek: 200,- Kč 
 
Ubytování a jeho ceny:  
Ubytování bude zajištěno v Poutním domě Stojanov, který má kapacitu cca 120 
lůžek:  
1 lůžkový pokoj s příslušenstvím……………….. 450,-Kč osoba/noc 
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím………………..400,- Kč osoba/noc 
1 lůžkový pokoj bez příslušenství……………….320,- Kč osoba/noc 
 2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství………….270,- Kč osoba/noc  
 
V případě, že je ve 2 lůžkovém pokoji bez příslušenství ubytována pouze jedna 
osoba, činí cena na osobu/ noc 320,- kč. 
 
Stravování a ceny:  
Stravování je zajištěno v Poutním domě Stojanov.  
Snídaně……….. 45,- Kč  
Oběd……………..90,-  kč 
Večeře…………..65,- Kč  
 
Kompletní cena pro celou dobu pobytu tj. od pátku 25.9. (začínáme večeří) 
do neděle 27.9. (končíme obědem) činí včetně registračního poplatku a 
poplatku OÚ:  
1 lůžkový pokoj s přísl. ……………………………..1 500,- kč 
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím.………… ……. 1 400,- Kč  
1 lůžkový pokoj bez příslušenství……………….. 1 240,- Kč 
2 a 3 lůžkový pokoj bez příslušenství..…………. 1 140,- Kč  
 
Ubytování si můžete zarezervovat e-mailem nebo telefonicky u Hany G.:  
e-mail: Velehrad19@seznam.cz , tel: 721 462 963  
 
Platbu zasílejte na číslo účtu: 2301261799 /2010 (FIO Banka) a nezapomeňte 
uvést své jméno s označením AA (např. Hana G.,AA Brno); jako variabilní 
symbol uvádějte své telefonní číslo pro případné možné dotazy a upřesnění.  
 
Pro platby ze zahraničí dále uvádějte:  
IBAN: CZ7820100000002301261799 ,BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.  
 

UPOZORNĚNÍ:  

V případě, že z kapacitních důvodů nebude možné vyhovět požadavkům 
na 2 lůžkový pokoj s příslušenstvím, budete ubytováni ve 2 lůžkovém 
pokoji bez příslušenství a cenový rozdíl Vám bude vrácen při Vaší 
registraci bezprostředně po příjezdu na Velehrad.  

 


