Információs lap
a Szent Márton oltalma alatt álló
Kárpát-medencei közösségek találkozójára
2016. október 27-30., Pannonhalma
„Mint élő kövek”

A találkozó témája a közösség: az ember közösségi mivolta, a közösségekben megélt örömeink
és küzdelmeink. A téma kibontásához az együtt eltöltött idő, az imádság, az előadások az azt
követő kiscsoportos beszélgetésekkel és a szabad időben vállalt spontán találkozások
segíthetnek hozzá.
Lehetőség nyílik a Főapátság épületeinek megtekintésére is.
Részletes program később a www.szentmartonev.hu/event/halotalalkozo honlapon lesz elérhető.
A találkozóval kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a következők:











Szeretettel hívjuk a Kárpát-medencében található, Szent Márton számára ajánlott
egyházközségeket, lelkészségeket, gyülekezeteket. Kisebb településekről 5-10, nagyobb
közösségekből 10-15 embert várunk a találkozóra. Egyedül lehetőleg senki se jöjjön egy
helyről.
A találkozó magyar nyelvű.
Olyan 18 év feletti résztvevők jelentkezését várjuk, akik a találkozón annak elejétől végéig
jelen tudnak lenni. A program október 27-én délután négytől regisztrációval, fél hattól
vacsorával kezdődik, és 30-án reggel csendes szentmisével ér véget.
A találkozót a Pannonhalmi Főapátság és a Háló mozgalom önkéntesei közösen
szervezik.
A szállás a Főapátság területén a diákok kollégiumában lesz, nagytermi hálókban.
Számítani kell rá, hogy az épületekben sok a lépcső. Az étkezés a kollégium étkezőjében,
előre beosztott turnusokban lesz megoldva.
Az utazást az érkezőknek személyesen kell megoldaniuk. Szükség esetén a szervezőktől
segítség vagy információ kérhető.
Ha valaki hamarabb érkezik, (akkor csütörtökön délután a 13:15-kor végződő imádság
után), vagy tovább marad (akkor vasárnap délelőtt) lehetőség van megtekinteni a Főapátság
tágabb környezetét is. Vasárnapra külön ebéd is igényelhető.






Jelentkezési lapot a régiós kapcsolattartónál lehet kérni (lásd alábbi táblázat). Ezt 3 módon
lehet hozzánk eljuttatni, vagy a sztmarton@halo.hu email címre elküldve, vagy az online
kérdőívet kitöltve, vagy postai úton. Magyarországiak esetében a Háló Egyesület Budapest,
1225 Batthyány u. 34. címre, határon túli régióknál a kapcsolattartóval egyeztetett postai
címre.
A találkozóra a jelentkezés határideje: 2016. szeptember 25.
A részvételi díjhoz a Főapátság hozzájárul, így annak résztvevő által kifizetendő összege a
3 napra 5500 Ft/fő. A fizetés módjáról a régiós kapcsolattartónál lehet érdeklődni.
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További információk a www.sztmartonev.hu honlapon vagy a sztmarton@halo.hu email címen,
illetve a régiós kapcsolattartóknál kaphatók.
Már várjuk a találkozást!
A szervezőcsapat nevében:
Agócs Júlia
Budapest, 2016. június 16.

