
              Seminár 

 Cesta vnútorného uzdravenia 

TERMÍN: 13. – 16. 10. 2022 

vedie: o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc. a Spoločenstvo Bethany 

 

Príchod: 13. október 2022 (štvrtok) od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

Záver: 16. október 2022 (nedeľa) večer cca o 18:00 hod. 

Príspevok:  135,-€ (zahŕňa ubytovanie a stravu) treba uhradiť do 23. septembra 2022 
 
Miesto:  Penzión Bystrík, v centre obce Čičmany 
 

V prípade, že budete cestovať autobusom, vystúpte na zastávke Čičmany – obecný úrad. 

 

Spôsob platby: príspevok na seminár môžete zaplatiť bankovým prevodom alebo vkladom na 
účet v pobočke Prima banky, a. s. najneskôr do piatku 23. septembra 2022. 
Prosíme, aby ste neplatili poštovou poukážkou, nakoľko nevieme identifikovať odosielateľa. 
 
Číslo bankového účtu: SK33 5600 0000 0021 8274 5001  
Variabilný symbol: 102022 
Správa pre prijímateľa: NEVYHNUTNE treba uviesť meno za koho je platené (ak platíte za 
viacerých, uviesť všetky mená) a mesto (môže sa stať, že sa prihlásia dvaja s rovnakým menom).  
V prípade nezadania týchto údajov nie je možné zistiť, kto vlastne platil.  
Prijatie platby za seminár zvlášť nepotvrdzujeme, budeme Vás kontaktovať krátko pred seminárom 
s bližšími informáciami.  
 
Za definitívne prihláseného sa počíta iba ten, kto vyplnil on-line registráciu na stránke 
www.obnovy.sk a prišiel mu potvrdzovací mail (skontrolujte si aj SPAM), a zároveň zaplatil 
príspevok 135,- EUR na seminár.   
 
Storno podmienky  
Ak sa seminára nemôžete zúčastniť, oznámte to najneskôr do soboty 08.10.2022 mailom na 
seminar.bethany@gmail.com a nájdite si za seba náhradu. Náhradu Vám musíme odsúhlasiť kvôli 
ubytovaniu. Ak niekto príde na seminár neskôr alebo odíde pred jeho skončením, peniaze sa 
nevracajú.  
To isté platí, ak sa niekto prihlási a nedostaví sa. Ubytovanie aj strava sú zaplatené vopred.  
Prosíme, aby sa každý dostavil zavčasu, aby sa stihol ubytovať a zariaďte si povinnosti tak, aby ste 
nemuseli odísť pred záverom.  
Každá modlitba za vnútorné uzdravenie a oslobodenie predpokladá byť v posväcujúcej milosti, 
preto Vás prosíme, aby ste si sv. spoveď zabezpečili vo svojich farnostiach ešte pred 
seminárom, nakoľko počas seminára nie je možné zabezpečiť spovednú službu. Ďakujeme za 
pochopenie. 
Prineste si so sebou Sväté písmo, poznámkový blok, pero, prezúvky a otvorené srdiečko.  
Prosíme o modlitbu za účastníkov.  
 
Info:  
web: www. obnovy.sk  
e-mail: seminar.bethany@gmail.com  
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