Národní setkání 2019 – podrobnosti
Modlitební příprava
Doporučujeme zapojit se před setkáním do společné modlitby od 17. do 25.10.2019. Budeme se
modlit Litanie k Nejsvětějímu jménu Ježíš (jsou uvedeny na posledních stranách zpravodaje).
Jak se dostanete na místo?
Z hlavního vlakového nádraží se dostanete k Ideonu autobusem číslo 6 nebo 8. Vystoupíte na zastávce
Karla IV. Přímo vedle zastávky je podchod, kterým přejdete na druhou stranu silnice a vyjdete naproti
budově Sokola Pardubice. Budova Ideonu je mírně vpravo asi 200 m. Za Ideonem je na dohled
Aquacentrum Pardubice jako další orientační bod. Úplně stejná cesta je i z autobusového nádraží,
které je v blízkosti vlakového. Jen přejdete silnici a nastoupíte na MHD směr centrum.
Informace o parkování
Před budovou IDEONu bude pro vás rezervováno cca 50 míst na parkovišti. Parkování budete mít
zdarma.
Ubytování
Ubytování si budete moci vybrat ve dvou kategoriích, podle svých požadavků a finančních možností.
Kategorie A je *** hotel, kategorie B *** penziony a ** hotely. V přihlášce si můžete také zadat, s kým
chcete být ubytovány.
Stravování
V pátek není stravování zajištěno, proto spoléhejte na vlastní zdroje. Na většině míst bude k dispozici
také kuchyňka – upřesníme vám to v konkrétním vyrozumění, které obdržíte před setkáním.
V sobotu bude automaticky pro ubytované zajištěna jednoduchá snídaně – letos v drtivé většině přímo
na místech, kde budete ubytovány, zbytek pak v budově, kde se bude konat setkání (o všem vás po
přihlášení vyrozumíme). Oběd, pokud si ho v přihlášce objednáte, bude obsahovat hlavní jídlo
(přírodní vepřový plátek se zeleninovou rýží). Doobjednání jídla až na místě nebude možné! Sobotní
večeře bude tentokrát formou obložených chlebíčků po ukončení programu. Budeme ale pamatovat i
na ty, co budou odcházet dříve, a jídlo jim na cestu zabalíme. Velkou měrou se o večerní občerstvení
postará firma Váhala a spol., s. r. o.
Prosíme, pokud je to možné a nezkomplikuje vám to cestování, abyste přinesly také něco dobrého
(sladkost, ovoce, slané pochutiny) z vlastních zdrojů tak, jak tomu bylo v uplynulých letech, abychom
si zpříjemnily čas odpolední kávy. Jste v tomto úžasné, vždy nakrmíme z toho, co máme, i mnoho
potřebných!
Způsob platby
1. Platbu proveďte bankovním převodem na účet číslo 2000168590/2010. Uveďte jako specifický
symbol vaše identifikační číslo (dostanete je po registraci do systému), variabilní symbol 201902 a do
poznámky uveďte jméno a příjmení (které jste uvedly na přihlášce), jinak platbu nelze identifikovat!
2. Složenkou na adresu: Modlitby matek, Kozí 8, 602 00 Brno.
Kněží
Maminky, pokud pojedete jako skupinky z farnosti, vezměte s sebou také své kněze. Mnozí nám
svědčili, že se po těchto setkáních cítí velmi obdarováni. Je jistě požehnané, když váš duchovní otec
může s vámi strávit čas na setkání. Prosím, napište nám to, abychom jim zajistily oběd, případně i
ubytování. A také abychom mohly počítat s jejich zpovědní službou, o kterou je vždy velký zájem.
Děkujeme.

Finance
Účastnický poplatek: 250 Kč
Oběd: 100 Kč
Ubytování se snídaní: 380–530 Kč/noc (dle vašeho výběru)
Maminky, prosím, buďte vnímavé, a je-li to možné, podpořte ve svém okolí ty maminky, u kterých
uvidíte, že by na setkání rády jely, ale z finančních důvodů nemohou.

