Dôležité informácie – Dni apoštolov Božieho milosrdenstva

• Dni apoštolov Božieho milosrdenstva sa konajú v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v KrakoveLagiewnikoch v Poľsku.
• Aby ste sa ich mohli zúčastniť, je nutné vyplniť a odoslať priloženú prihlášku uloženú ako príloha
na našej webovej stránke: www.milosrdenstvo.sk
 Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mail: faustinumlagiewniki@gmail.com Po jej zaregistrovaní
dostanete písomnú odpoveď v slovenskom jazyku.
• Prihlášky prijímame do 30. mája 2018. Do tohto termínu prijímame predovšetkým členov
a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.
• Počet miest je obmedzený. Záujemcov budeme prijímať podľa poradia, v akom nám boli
doručené jednotlivé vyplnené prihlášky.
• Dni apoštolov sa začínajú 1. októbra 2018 o 14:15 hod. a končia sa 5. októbra večerným
adoráciou, (ktorá bude trvať do 22:45 hod.) v kaplnke s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša
a relikviami sv. Faustíny.
• Registrácia účastníkov bude prebiehať 1. októbra v priestoroch pred Aulou Jána Pavla II., (ktorá
susedí s bazilikou Božieho milosrdenstva) od 10:00 hod. do 14:45 hod. Pri registrácii vám pridelíme
ubytovanie.
• Osoby, ktoré z vážnych dôvodov nebudú môcť dostaviť na úvodné organizačné stretnutie do
14:00 hod. úctivo žiadame, aby nás o tom vopred informovali zaslaním emailu na adresu:
faustinumlagiewniki@gmail.com
• Poplatok za ubytovanie a stravu je 140,- EUR (stravovanie sa začína večerou v pondelok
1. októbra a končí raňajkami v sobotu 6. októbra). Tento poplatok sa hradí až pri príchode.
• Každý účastník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 10,- EUR do 14 dní od dňa, keď sa záväzne
prihlási. Uvedenú zálohu pošlite na číslo účtu Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva
IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555 (VÚB banka). Pri platbe vpíšte do poznámky pre
prijímateľa: vaše meno a priezvisko + KRAKOV (napr.: Janko Mrkvička, Krakov). Ak zálohu do 14
dní od prihlásenia neuhradíte, na vaše miesto prijmeme iného záujemcu.
• V prípade neúčasti vám záloha nebude vrátená.
• Ak zálohu plánujete uhradiť poštovou poukážkou, adresujte ju:
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva
ul. Táborská 7
040 01 Košice
Do poznámky vpíšte: Krakov
• V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. číslach:
mobil: 0948 117 886 alebo p. linka: 055/ 677 02 77
(kláštor Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Košiciach).
E-mail: faustinumlagiewniki@gmail.com

