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Milí bratia a sestry, 

povzbudení Rokom zasväteného života,  ktorý spolu prežívame,  pozývame vás zúčastniť sa na Národnom
stretnutí mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015). 

"Tam, kde sú rehoľníci,  tam je radosť," napísal  rehoľníkom v liste  k Roku zasväteného života Svätý Otec.
"Chceme ju zdieľať spolu a s mladými. Pozývame vás preto zapojiť sa do príprav P15,“ pridáva sa k pápežovi
Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS a predseda Subkomisie pre pastoráciu povolaní
a semináre. „A to nielen osobnou aktívnou účasťou na tomto celonárodnom stretnutí, ale opäť aj pri realizácii
originálnej akcie - EXPO povolaní. Jeho cieľom je podobne, ako pri predchodcovi P15 - R13, sprostredkovať
živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a ponúknuť mladým aj iné cesty povolania v Cirkvi. Uskutoční sa v
sobotu 1.augusta 2015 na námestí v Poprade (od 15:00 h do 18:30 h).“  

„Rehoľný život je nesmierne krásny, ak nám naše srdcia silno bijú pre Boha. Obetavá láska Ježiša, ktorú si
vzájomne  v  rehoľných  spoločenstvách  dávame  a prijímame,  napĺňa  naše  životy  radosťou  a  spokojnosťou.
Pozývam  všetky  mužské  rehole,  aby  prišli  na  EXPO  v  Poprade  a  podelili  sa  o  túto  radosť  zo  života  v
spoločenstve. Príďme a naučme ľudí, aby aj im bili srdcia silno pre Boha. Ukážme, akú krásu stvoril Boh, pri
pohľade na toľko rôznych chariziem. Príďme do Popradu a na námestí vytvorme jedno obrovské spoločenstvo ,
kde sa bude rozdávať Božia láska pre všetkých, ktorí prídu," pozýva predseda Konferencie vyšších rehoľných
predstavených na Slovensku. P. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. 

Pozvanie posiela aj predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Magdaléna Sumilasová
OSF:  "Milé  rehoľné  sestry,  iste  si  pamätáte  na  srdečnú  a bratskú  atmosféru,  ktorú  sme  vytvorili  na  R13
v Ružomberku.  Niečo  podobné  sa  nám  ponúka  aj  tento  rok  v  rámci  EXPO  v  Poprade.  Verím,  že  v  Roku
zasväteného života s radosťou využijeme príležitosť ísť medzi mladých, predstaviť im svoje „poklady“, ktoré sú
ukryté v našich sestrách, spoločenstvách, talentoch a charizmách. Pozývam všetky rehole, aby prišli do Popradu
a pomohli vytvoriť spoločenstvo radostných zasvätených osôb, ochotných venovať svoj čas mladým, načúvať im,
modliť sa za nich a dať im možnosť spoznať nás.“ 

Povzbudení  osobnými  pozvaniami  vás pozývame k užšej  spolupráci  pri  príprave P15  a EXPA P15 v
Poprade.  Jeho  hlavnou  témou  je  "poklad".  Povzbudzujeme  Vás,  aby  ste  nám  predstavili  najväčší
poklad/poklady vašej rehole/hnutia/inštitútu.  Ak sa plánujete zapojiť do EXPA, prosíme, vyplňte prvú (tri
osobitné  body) a  druhú  prílohu  (tabuľka) a  obe  pošlite  do  30.  apríla  2015 na  adresu:
juliankaosf@gmail.com. Prosíme o dodržanie termínu. V tomto prípade pre vás neplatí registrácia cez
stránku P15. Ak sa chcete zúčastniť na P15 v Poprade ako bežní účastníci a neplánujete sa zapojiť do EXPA,
zaregistrujte sa, prosíme, ako bežní účastníci na stránke P15  www.narodnestretnutiemladeze.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás. 

S vďakou

Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS; zodpovedný za P15
ThLic. Ondrej Chrvala  
Tel.: +421(0)904 738 602 / E-mail: chrvala@rcc.sk   

Kontaktná osoba za Radu pre mládež a univerzity KBS: 
Marika Janusová (administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS) 
Tel.: +421(0)917 350 162 / E-mail: mladez@kbs.sk 

Koordinátorka EXPO Povolaní – Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade 
Sr. Juliana Salašová, OSF 
Tel.: +421 903 982 365 / Email: juliankaosf@gmail.com
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PRVÁ PRÍLOHA

Prosíme Vás, vyplňte nasledujúce body do 30. apríla 2015 a pošlite ich na adresu: juliankaosf@gmail.com

1) KTO SME? 
- Uveďte: presný názov rehole/hnutia/inštitútu, presnú skratku a internetovú stránku. 
- Spracujte a pošlite: krátky text o vašej reholi/hnutí/inštitúte (max. 800 znakov vrátane medzier); píšte v prvej
osobe množného čísla (napr. Sme... Založil nás ... pôsobíme ... medzi naše hlavé zameranie patrí...) 
- Pošlite: akčnú farebnú fotografiu, ktorá vás vystihuje (potrebujeme jednu, ale radšej pošlite 2 - 3, aby sme si
vedeli vybrať) minimálna veľkosť fotografie 1MB

2) NÁŠ POKLAD? 
- Napíšte nám: jednu - dve vety o tom, čo ponúknete počas EXPO (max. 200 znakov vrátane medzier); píšte v
druhej osobe jednotného čísla - ako keby ste to písali mladému človekovi (napr. Zažiješ ... príď a uvidíš ... nájdeš
...) 

3) POŽIADAVKY? 
- Napíšte nám: vaše požiadavky, ktoré potrebujete od nás (stánok, stoličky, iné veci...) 
- Výzdoba stánku je na vašej kreativite a vašich nápadoch (iniciatíve sa medze nekladú)

DRUHÁ PRÍLOHA (tabuľka - príde vám v osobitnej prílohe)

Dôležité informácie pre registráciu

POKYNY PRE PLATBU
Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet uvedený nižšie v pokynoch
pre platbu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14. 7. 2015. Pozn. Ak ste platbu zrealizovali a do jedného mesiaca
vám nepríde potvrdenie o prijatí platby, kontaktujte nás na adrese registracia@narodnestretnutiemladeze.sk

VÝŠKA PLATBY:
Vstup na celú akciu P15: 15 € (program, strava, ubytovanie)
Sobota 0 € (bez stravy) / Sobota 0 € (vstup na EXPO)
Sobota 5 € (so stravou - obed, večera)
Nedeľa 10 eur (cena ako bežný účastník)

INFORMÁCIE O ÚČTE
Majiteľ účtu: Kanet, n.o.  
Banka: VÚB banka / Číslo účtu: SK74 0200 0000 0034 4580 6051
Do poznámky: meno a priezvisko zaregistrovanej osoby + EXPO
Variabilný symbol: uveďte svoje telef. číslo bez prvej nuly napr.: 902123456
Výška príspevku: podľa toho ako prídete (pozrite časť – Výška platby) 
SWIFT: SUBASKBX

MOŽNOSTI PLATBY
Platbu je možné zrealizovať prevodom, vkladom na účet  alebo prostredníctvom i-bankingu. Platba poštovou
poukážkou nie je možná! Registračný poplatok zahŕňa služby podľa zvoleného variantu. Registrácia je záväzná.

Platba za viac ako jednu osobu: Ak chcete uhradiť vstupné za viacerých ľudí naraz, ktorí pôjdu za vašu rehoľu
na P15 (počet ľudí, za ktorých uhrádzate vstupné X suma podľa platby na aký dlhý čas pôjdete). Pri platbe
prosíme  zadajte  variabilný  symbol  osoby,  ktorá  platbu  uhrádza.  Následne  nám  emailom  na  adresu
registracia@narodnestretnutiemladeze.sk pošlite: 
1. uvedený variabilný symbol - svoje telef. číslo bez prvej nuly napr.: 902123456
2. mená a priezviská osôb, za ktoré ste sumu uhradili,
3. ku každej osobe uveďte sumu, ktorú ste za ňu uhradili.
Pozn. Je nevyhnutné, aby ste nám poslali zoznam osôb, za ktoré ste vstupné uhradili, aby sme k nim vedeli
priradiť dané sumy.

UBYTOVANIE
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Základné ubytovanie pre rehoľníkov bude zabezpečené v dňoch konania P15 (31.7.-2.8.2015) v školách, triedach
alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku) – bližšie informácie vám poskytneme neskôr. Ak
chcete byť ubytovaní so skupinou mladých, s ktorou prídete, je potrebné, aby ste v rámci registrácie do Excel
tabuľky  - do kolónky NÁZOV SKUPINY K UBYTOVANIU uviedli jednotný názov vašej skupiny – napr:
TATRY (je dôležité, aby ho všetci zaregistrovaní napísali naozaj rovnako, v opačnom prípade vás registračný
systém nevyhodnotí ako jednu skupinu). Ubytovanie chlapcov (mužov) a dievčat (žien) bude oddelené.


