Výročná správa 2016

O nás
Sme občianske združenie, ktoré pozoruje a hľadá riešenia pálčivých problémov dneška
z dvoch uhlov pohľadu. Z východného, spojeného s Indickým subkontinentom a silným
zreteľom na spirituálnu dimenziu človeka, spoločnosti a svetu vôbec. A západného,
racionálneho s redukcionistickým prístupom k psychickým javom, spoločnosti a svetu vôbec.
Je náročné nájsť styčné plochy oboch pohľadov a premostiť oba regióny. Presadzujeme
v praxi starý etický princíp „ahimsa“ – nenásilie, neubližovanie živým tvorom. Bez ohľadu na
čas, únavu, finančné ocenenie, či nedocenenie, nehľadiac na politické a náboženské
presvedčenie sa venujeme tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, mládeži, ženám,
matkám, zdravotne postihnutým, sociálne slabým, znevýhodneným, azylantom,
prisťahovalcom.

Z histórie
Nadväzujeme na čs. a európske tradície sprístupňovania múdrosti indických mysliteľov našim
občanom, a takto premosťujeme západné a východné myslenie. Výchova k holizmu, k zmene
myslenia a návykov, k nadhľadu je zlatou niťou spájajúcou všetky naše aktivity.
Naše občianske združenie, ktorého materská organizácia Spoločnosť Slovensko-indická joga
védanta bola založená v decembri 1989 a zaregistrovaná na MV SR v marci 1990 a 13.5.1997
transformovaná na Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Po
rozpade Československa nadväzujeme na tradíciu Indického združenia pri Orientálnom
ústave založeného r. 1934 v Prahe prof. V. Lesným, ktorý bol osobným priateľom politikov
ako Mahátma Gándhi, J.Nehru či Rabindranátha Thákura, nositeľa Nobelovej ceny
za literatúru. Prof. V. Lesný premostil východné myslenie so západným najmä svojím
prekladom Bhagavadgíty – biblie jogínov a má veľkú zásluhu na rozvoji československoindického priateľstva. Pomohol mnohým odborníkom vycestovať na Východ, čerpať poznanie
z tejto dodnes živej starovekej studnice múdrosti. Aj vďaka úsiliu našich členov sa stalo
jogové cvičenie súčasťou rehabilitácie a kúpeľníctva.
O.Z.Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva je stálym partnerom Indického
veľvyslanectva na Slovensku.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO – INDICKÉHO PRIATEĽSTVA
WINTEROVA 3 , PIEŠŤANY
IČO:31118194
WWW.SLOVINDIA.SK

Cesta okolo sveta
To bol názov prázdninového tábora v CVČ Holíči pre 30 zvedavých detí. Vďaka p. riaditeľke
Mgr. Šablovej sme sa mali možnosť zapojiť do tohto cestovania s deťmi. Ako už z nášho
názvu združenia vyplýva bola to práve India, do ktorej sme sa vydali 25.2.2016 na ďalekú
cestu, aby sme spolu spoznali jej krásy…

Reportáž miestnej televízie Wywar si môžete pozrieť na tomto linku:
http://wywar.sk

OZ Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva a Indické veľvyslanectvo
v Bratislave
Vás srdečne pozývajú na prednášku s besedou India tour 2015/2016 o ceste za poznaním po
južnej Indii. Tentokrát sa porozprávame o sv. Tomášovi - patrónovi Indie, 13.2.2016 o 17h.,
sobota Winterova 3, Piešťany, 2.poschodie

Sitarista Zdeněk Hladík v Piešťanoch
Milí priatelia, pozývame Vás na koncert so spevom mantier a rozjímaním so Zdenkom
Hladíkom.
Dňa 12.3.2016 o 18h na 2.posch na Winterovej 3.
Príďte spolu s nami stráviť opäť jeden nezabudnuteľný večer…
It is our pleasure to present a unique project that combines concert, meditation and music
therapy. The project‟s name is “Journey to Our Inner Landscape” and it brings the audience
deep inner experiences. The Indian instrument „sitar‟, which is the key component of the
project, is able to create very special sounds and harmony. Due to the natural tuning and
a large number of microtones, sitar‟s music directly touches our soul.

Sviatok Holi
História Holi: 24.3.2016.
Holi je jedným z dávnych festivalov Indie. Tento festival bol pôvodne známy ako "Holika".
Pôvodný význam slova Holi je "pálenie". Je to veľmi slávny príbeh tohto starého festivalu,
ktorý

sa

rozpráva

v Indii

z pokolenia

na

pokolenie

už

od

detstva.

Kedysi dávno žil démon - kráľ Hiranyakašjap. Chcel, aby ho všetcia v jeho kráľovstve
uctievali. Iba jeho. Ale jeho vlastný syn Prahlad bol jedným z najväčších oddaných Pána
Narayana. Hiranyakašjap prikázal svojej sestre Holike, aby vstúpila do horiaceho oheň spolu s
Prahladom v lone. Holika mala ten dar, že mohla vstúpiť do ohňa bez akéhokoľvek
poškodenia na tele.

Nebola si vedomá skutočnosti, že tento dar bude fungovať len v prípade, že vstúpi do ohňa
iba sama. V dôsledku toho zaplatila za to svojím životom a Prahlad bol zachránený z milosti
Božej a jeho úprimnej oddanosti. Tak festival oslavuje víťazstvo dobra nad zlom a tiež triumf
oddanosti.

Sat-sanga
Srdečne Vás pozývame na program Satsanga
9.4.2016 o 15h., Winterova 3, Piešťany (2.posch.)
Program:




mantra meditácia za doprovodu indických nástrojov
múdrosť Bhagavat-gíty (karma, reinkarnácia)
ochutnávka vege kuchyne
Tešíme sa na Vás!

S 1.tajomníkom Ministra zahraničných vecí Indie p.Vijay Kumar Singh
17.4.2016

Indický večer
O. Z. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva
s finančnou podporou
Indického veľvyslanectva na Slovensku
v spolupráci s MsKS mesta Piešťany
Vás pozýva
6. mája 2016 o 18.00 h
na Indický večer
Hudobný pavilón v mestskom parku
Program:
Detské divadelné predstavenie: Ganéško ide na párty. Účinkujú deti z 3.A ZŠ Brezová,
Piešťany, Indický klasický tanec
Výstava fotografií z Indie, Mgr. Art. F. Chudobu na Kolonádovom moste od 14.00 h

„Svoj batoh“ si nesie každý sám

21.5.2016 o 16 h. (sobota)
Beseda s Ankou Galovičovou
Pokračovanie rozhovorov s Ankou Galovičovou v čajovni Medulienka, ul.: A.Dubčeka 27,
Piešťany
Rozprávať sa budeme aj o tom ako meditovať. Objasníme si aj samotný pojem meditácia.

Etikoterapia
30. máj 2016 od 17.00 - 20.00
Etikoterapia cesta k uzdraveniu tela i duše
Ako žiť naplnený, zmysluplný, zdravý, šťastný život s etikoterapiou?
Mgr. Vladimír Červenák
10. pokračovanie série stretnutí s etikoterapiou, diskusia
Etikoterapia ako sebapoznávacia metóda, ktorá je archeológiou duše.

Pozývame vás na fotografovanie, diagnostiku a analýzu aury
31.máj - 1. jún 2016

Nevieme, že nič nevieme
Celý svet je javisko

V dňoch 4. – 7. júna 2016 navštívil Piešťany Dr. Prashant Kakoday, praktický chirurg
a v súčasnosti riaditeľ Centra pre integrálne zdravie v Cambridge vo Veľkej Británii a, ktorý
sa zaujíma predovšetkým o tému vedomia, mysle a meditáciu. Počas posledných vyše 10
rokov kombinuje vo svojej praxi ako ortodoxnú tak holistickú metódu liečby, navštívil vyše 70
štátov sveta, univerzity, zdravotnícke zariadenia a rôzne organizácie včítane Spojených
národov v Ženeve. V roku 1994 prezentoval Svetovej zdravotníckej organizácie WHO svoj
pohľad na zdravie, nazývaný The Concept of Total Health. Cíti, že súčasný prístup k zdraviu je
neúplný, lebo ignoruje význam a zmysel onemocnenia samotného.

O téme vzťahu medzi psychikou, emóciami, správaním a zdravím prednášal v Centre
Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva na Winterovej ul. 3, počas víkendového
seminára, aj v liečebnom dome Esplanade pre anglicky hovoriacich pacientov. Prekvapil
schopnosťou vysvetliť zrozumiteľne, jasne aj najťažšie a najzložitejšie procesy v mozgu, bodymind vzťahu tela a duše.

Etno Dance festival – India
Pozývame Vás na festival Indickej kultúry, prostredníctvom ktorého chceme ľuďom priblížiť
kultúru ďalekej, exotickej Indie. Nechajte sa unášať vôňou korenistého jedla, podmanivou
hudbou Indických sitár, počúvajte rozprávanie ľudí, ktorý Indiu poznajú, tancujte s nami ako
v bollywoodskom filme a India bude zrazu na dosah.

Kde?

Dom kultúry Nivy – Súťažná 18-BA

Kedy?

18.6.2016

PROGRAM FESTIVALU
13:00-14:00 joga
14:00-14:45 prednáška, líčenie a viazanie sárí (súčasť prednášky)
15:00-17:00 premietanie indického filmu v kine Nostalgia
17:15-18:15 tanečný workshop
19:00-20:30 show

Medzinárodný deň jogy, II. Ročník
Anna Galovičová, Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
177 členských štátov OSN schválilo Medzinárodný deň jogy – 21. Jún a takto poukázalo, že miesto
jogy je všade nehľadiac na svetadiel, či vek, pohlavie, národnosť, vierovyznanie. Svojou účasťou
a príspevkami to potvrdili poprední zakladajúci učitelia jogy z celého sveta na Medzinárodnej
konferencii Yoga for Body and Beyond 22.-23. Júna 2016 v New Delhi pri príležitosti oslavách 2.
ročníka. Slovensko reprezentovala Anna Galovičová, priekopníčka jogy v Československu
a zakladateľka prvej jogovej spoločnosti (Slovensko-Indická Joga Vedanta)na Slovensku v decembri
1989, schválenej na Ministerstve vnútra v marci 1990.
Oslavy začali od 21. Júna 2016 v Indii priamo pod vedením premiéra Indickej republiky, ktorý začal
svoje ranné cvičenie v kruhu s ostatnými.

Indický premiér Narendra Modi otvára Medzinárodný deň jogy – 21. Jún cvičením a meditáciou

V časopise Forbes ho uviedli v rebríčku najmocnejších tohto sveta na 6. mieste. Jeho jogovým
učiteľom je bývalý riaditeľ NASA prof. H.R.Nagendra, ktorý v spolupráci s ministerstvom AYUSH (Jogy,
Ayurvédy a Naturopatie, Unani, Siddha a Homeopatie)pripravil túto konferenciu a riadi celý projekt.

Minister jogy, ajurvédy Shri Shripad Yesso Naikom. Vľavo v okuliaroch

Ako to vo svojom kľúčovom otváracom prejave vysvetlil vice-prezident Indie Shri M. Hamid Ansari,
ktorý zasa otváral Medzinárodnú jogovú konferenciu v New Delhi v kongresovom centre Vigyan
Bhawan „Ide tu o well-being nás všetkých na Zemi. Každý človek má právo na udržanie a získanie
fyzického a duševného zdravia. Cieľom konferencie je ďalej šíriť a prehlbovať poznatky aké benefity
prináša praktikovanie jogy.“
Ukazuje sa, že India pod vedením premiéra Modiho nezačala len ekonomicky rásť. Pri tomto projekte
úspešne spolupracuje s čínskymi univerzitami, keďže obe staroveké kultúry dobre vedia, že človek je
„strom s koreňmi v hlave“ a zdravie je viazané na zdravú myseľ, s dôrazom na prevenciu. Počas
dvoch dní sa mali možnosť stovky účastníkov konferencie dozvedieť výsledky výskumov viacerých
popredných indických i svetových jogových centier. Medzi popredných indických jogínov sa zaradil aj
predseda Európskej jogovej asociácie z Portugalska Swami Amrta Suryananda. Dr. O.P. Tiwari viedol
panel zameraný na jogu a duševné zdravie. Je vedúcim pracovníkom popredného: Kuvalayananda
centra výskumu jogy v Lonavle, s ktorým nadviazala spoluprácu aj Anna Galovičová.

Prof. Nagendra, vedúci expertnej skupiny jogy a osobný učiteľ indického premiéra (v strede v bielom)
Anna Galovičová prvá vľavo, Swami Maheshwarananda tretí z ľava

Jeho výrok „ chce to nie zmeniť myslenie, ale zrušiť myseľ“ bol odmenený veľkým aplauzom. Aj keď
predovšetkým na Západe vieme, ako je dôležité osvojiť si namiesto typu myslenia „výhra – prehra“,
viazaného na rivalitu, súperenie a boj, nové myslenie typu „výhra – výhra“ („win-win“) a potešiť sa
z napredovania iných, veď rastom jedného sa pozdvihne celá komunita, ide o krôčik vpred. Ale trvalá
vnútorná spokojnosť sa získa „kvantovým skokom“, nemyslieť, ale využiť sily nadvedomia a konať.
Byť akcieschopný. Je to čosi, čo objavil aj popredný nemecký psychiater Schultz 2-ročným štúdiom
jogy, hlavne jogového spánku (joganidra) v Indii. Je autorom známeho Schultzeho autogénneho
tréningu, zameraného na vnútornú premenu a získanie duševného zdravia. Ovládaním stresu,
hlbokou relaxáciou sa postupne uvoľňuje vnútorný potenciál. Ako to vysvetľuje Schultz „vo vnútri
máme dokonalého sekretára, ktorý najlepšie plní to, čo chceme zrealizovať. Bez nášho vedomého
úsilia. Chce to rozpoznať ho. A dôverovať mu. “ A práve stres, zhon, kedy bičujeme seba, aj ostatných
dookola, lebo nestíhame plniť nami zoradené, či inými zadané úlohy, je ten faktor, ktorý kosí
dnešného človeka ruka v ruke s nedostatkom pohybu, zlozvykmi ako fajčenie, alkohol, drogy,

nezdravou stravou. A následne narušenými vzťahmi. Veď dnes najväčším stresorom západného
človeka sú znečistené medziľudské vzťahy. Krátko po revolúcii sa joga dostala do učebných osnov na
univerzite v Olomouci ako autekológia (vnútorná očista). Tak ako je znečistené vonkajšie životné
prostredie, tak býva znečistené aj vnútro toxickými emóciami hnevom, strachmi, vnútornými
démonmi, čiernymi depresívnymi myšlienkami, náladami, negatívnym očakávaním, neustálou
nespokojnosťou a vytváraním katastrofických scenárov v osobnom živote.
Sme radi, že sa Slovensko prihlásilo k ostatným štátom a schválilo Medzinárodný deň jogy a zaradilo
medzi štáty, ktoré chápu potrebu prevencie zdravia, osvojenie si relaxačných, antistresových,
harmonizačných techník, naštartovať vnútornú očistu a využiť k tomu aj jogu, aj autogénny tréning.
Vďaka úsiliu i neúsiliu mnohých jogových cvičiteľov na Slovensku aj vďaka indickým jogínom, ktorí
pravidelne navštevovali bývalé Československo a naučili nás jogu, tešíme sa na túto horúcu výzvu
dneška.

Milí priatelia,

aj tento rok pre Vás pripravujeme Medzinárodný deň jogy.
Keďže tento rok 21. jún pripadá na pracovný deň, tak podujatie sa presunulo na sobotu
25.6.2016.
V čase od 9 do 12h Vás srdečne pozývame do mestského parku v Piešťanoch, do amfiteátra
(pri Dome umenia, ako minulý rok)

Ganéško vyhodnotenie
Ganéško ide na párty
Spoločnosť Slovensko indického priateľstva v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta
Piešťany pod záštitou Indického veľvyslanca Param Jit Manna uskutočnila slávnostné
vyhodnotenie detskej kresby na indický príbeh Ganéško ide na párty.
27. Júna 2016 sa zišli ocenené deti z celého Slovenska v Piešťanskom informačnom centre,
kde mali možnosť prezrieť si výstavu z ich kresieb, prežiť pekné chvíle v kruhu tvorivých detí
aj z Umeleckej školy v Piešťanoch, ktorá pripravila kultúrny program.
Ako uviedla predsedníčka Spoločnosti Slovensko- indického priateľstva Anna Galovičová celý
tento projekt, ide o 2. ročník, deti maľovali na podnet indických rozprávok. Ganéško je
špeciálna postava indickej mytológie, ide o bytosť s hlavou sloníka. V príbehu sa deti
dozvedeli, že aj keď bohatý kráľ Kubéra mal veľké materiálne bohatstvo, nepodarilo sa mu
nakŕmiť Ganéška. Nakoniec nešťastný utekal za Šivom, otcom Ganéška, a ten mu poslal
za hrsť ryže. Tá ho nasýtila, lebo bola v nej láska otca. Ako nás informoval Ivan Malek „do
projektu sa zapojilo 550 detí. Aj tento krát bolo ťažké vybrať tie najkrajšie kresby.“
Keďže India je kolískou jogového cvičenia, nechýbalo ani vystúpenie Martinka, ktorý zacvičil
niektoré cviky, napr. pozíciu strom, stoj na jednej nohe s výdržou. Tieto cviky pomáhajú
rozvíjať koncentračné schopnosti.

Pán veľvyslanec Param Jit Mann osobne odovzdal diplomy a vecné ceny, sponzorované
Indickým veľvyslancom pre 28 detí v dvoch vekových kategóriách . Radostnú náladu posilnili
aj neformálne rozhovory, indické sladkosti, a spoločné fotenie pána veľvyslanca v kruhu detí
a ich učiteliek, rodičov.

Ďakujeme všetkým zapojeným školám, deťom, ktoré nám poslali svoje
výtvory, organizátorom, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam a Indickému veľvyslanectvu
za pekné chvíle pri realizácii tohto projektu. Mnohé deti prezradili, že nevedeli, kde sú
Piešťany. Aj tak sa do sŕdc detí vložila pekná spomienka na Piešťany.
Tento projekt finančne podporilo Indické veľvyslanectvo v Bratislave.
Spoluorganizátorom bola mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum.
Kultúrny program ZUŠ Piešťany. Srdečne ďakujeme.

India očami detí
15.7.2016
Workshop pre deti, Mestská knižnica mesta Piešťany

Cesta k vlastným prameňom
Občianske združenie JESKO Liptovský Mikuláš a Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
- Slovindia v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR Vás srdečne pozývajú na koncert
„ Hra na sitár.“

Ponúkame Vám unikátny projekt na rozhraní koncertu, meditácie a muzikoterapie. Jeho
názov je „Cesta k vlastným prameňom“ a poslucháčom prináša hlboký vnútorný zážitok.
Základom projektu je indický nástroj sitár, ktorý je nositeľom zvláštneho zvuku i harmónie.

Vďaka prirodzenému ladeniu a veľkému množstvu mikrotónov zasahuje jeho hudba priamo
do našej duše.

Čo by som mal robiť?

Utorok 26. júla 2016 o 18h
Otázka nie je len, čo by som mal robiť, ale aj aký by som mal byť?
Keď začneme pozorovať svoje správanie, zistíme, že je to viac o pozitívnej energii v nás
samotných, ktorá ovplyvňuje každú akciu, ktorú vykonávame a výsledok, ktorý prinesie.
Táto lekcia nám pomôže preskúmať predpoklady na vytváranie dobrej karmy...
Maureen Goodman je dlhoročnou rektorkou a
programovou riaditeľkou Svetovej duchovnej
univerzity BK v Londýne. Cestuje po celom svete,
kde vedie semináre, prednášky a lekcie na témy,
týkajúce sa osobnostného rozvoja a duchovného
rastu. Jej ľahkosť a hĺbka duchovného porozumenia
ju urobili obľúbenou v mnohých krajinách...

Youth exchange Live to the fullest, August 9-17
Description of the project:
In the project „Live to the Fullest“
40 young people from various European countries (Lithuania, Latvia,
Poland, Turkey, Slovakia), who will seek to promote greater EU citizens' welfare, to
popularize health, creativity among the participants, to promote sports, IT, preparation of
curriculum vitae activities in order to increase young people's productivity, health, quality of
work and to improve integration into the labour market by involving young people from
different organizations, countries and rural areas to the youth exchange activities.
One of the project objectives is the creation of health and wellbeing improvement methods
for young person. We will also seek that the recommendations would be converted into
mobile gadget and used among young people. This app will be created after youth exchange
project. During the project Young people form details about this app, for example:
design, content, functions. Participants will look into the health, skill formation aspects
through interculturalism prism, we will seek to find out the future applet (for health / fitness
/ nutrition skills to shape) establishment of relying different cultures experience, involving
very different views of young people experience.

CHUŤ INDIE
OZ Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva
a reštaurácia Swagatam
Vás srdečne pozývajú
na filmové popoludnie o Indii
Program:
Privítanie
Film, Deň v Rišikéši - rodný kraj kuchárov reštaurácie
Beseda o Indii
10.9.2016, sobota, o 17h
Kvíz: Čo vieš o Indii ? (Odmena pre víťazov :-)
Indický čaj
Ochutnávka indických jedál

KRESŤANSTVO V INDII

DEŇ ZDRAVIA

GANÉŠKO IDE NA PÁRTY, KRST

O.Z. Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
v spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou mesta Piešťany
pod záštitou Indického veľvyslanca
Jeho excelencie Param Jit Mann
Vás srdečne pozývajú na krst publikácie
Ganéško ide na párty
6.10.2016 o 10.00 h
Piešťanské informačné centrum,
Pribinova 2, Piešťany
Realizované s ﬁnančnou podporou Indického veľvyslanectva
v Slovenskej republike a Mesta Piešťany.

Srdečne Vás pozývame
na besedu s Ankou Galovičovou.
Porozpráva nám o miestach,
ktoré osobne navštívila na juhu Indie.

MAITRI SUCHETAS
-

juhoindický mních a učiteľ.

Do roku 2008 žil v ášrame spolu so svojím majstrom, študoval hinduistickú filozofiu, vo
svojej praxi sa venoval tantrickým rituálom a meditáciám.
Niekoľkokrát absolvoval intenzívny retreat budhistickej meditácie vhľadu - vipassana. V jeho
praxi dominuje hlboká tichá meditácia.
V súčasnosti žije v malom ašrame v Kerale, už niekoľko rokov cestuje každoročne do Európy,
prednáša ľuďom, ktorý sú naklonení východným náboženstvám a vedie tiché meditácie.
Tešíme sa na Vás 27.10.2016 o 17h.

Milí priatelia,
od 15.novembra 2016 si môžete pozrieť výstavu Kresťanstvo v Indii na Biskupskom úrade
v Žiline.
Na ulici: Jána Kalinčiaka č.1

Kresťanstvo v Indii
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií
Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
Fórum náboženstiev sveta – Slovensko
v spolupráci s
Indickým veľvyslanectvom v Bratislave
Základnou školou Matky Alexie
námestníčkou primátora Mesta Bratislava Ivetou Plšekovou
Vás pozývajú na vernisáž
v pondelok 19. decembra o 16.00 hod.
Sála Notre Dame ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, 811 02 Bratislava

Život a misia sv. Františka Xavierského
Aj tento rok sme organizovali cestu za sebapoznaním do južnej Indie (21.11.-15.12.2016),
v šľapajach najväčšieho kresťanského misionára, Španiela sv. Františka Xavierského (1506 –
1552), ktorý bol blízky spolupracovník Ignáca z Loyly - zakladateľa Rádu jezuitov (Spoločnosti
Ježišovej).
Od r. 1554, kedy priniesli takmer neporušené telo sv. Františka z Číny do Goa, a jeho
neustála prítomnosť tu priniesla mnohé dobrodenia a požehnania. Aj preto ho Goania
vyhlásili za Pána Goa (Lord of Goa). Zachránili sa tisícky jeho listov, ktoré písal svojmu
priateľovi, Ignácovi z Loyly a ďalším bratom a verejným činiteľom, kráľovi, kráľovnej,
pápežovi, atď. A tak sa nám pred očami vynára velikán sv. František Xavierský, ktorý žil svoj
živý sen „jednej ľudskej rodiny“ takmer pred 500 rokmi, ktorý si našiel cestu do mnohých
sŕdc. Na tejto ceste v jeho šľapajach vstúpil aj do môjho srdca.
Viac o ceste po južnej Indii sa dozviete vo štvrtok 29.12.2016 o 16h., na Winterovej 3
(2.posch.) Piešťany. Súčasťou besedy bude premietanie dokumentu Milosť, odhodlanie
a chvála. Grace, Guts and Glory (v anglickom jazyku) o živote sv. Františka Xavierského.
Tešíme sa na Vás. Dajte vedieť ostatným a nalaďte sa na prežitie duchovných sviatkov.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU
Indickému veľvyslanectvu v Bratislave
Mestu Piešťany
Mestskej knižnici mesta Piešťany
MsKS Piešťany
OZ JESKO, L. Mikuláš
Zděňkovi Hladíkovi, (ČR)
ZŠ Matky Alexie, Bratislava
ZŠ Brezová, Piešťany
AB Copy, Senec
OZ Fórum náboženstiev sveta
Quarant International
Biskupský úrad, Žilina
Gymnázium Vrbové
CVČ Holíč
Swagatam, Indická reštaurácia, Nitra
Exotické potraviny, Namaste India, Bratislava
Ashoka, Indická reštaurácia, Bratislava

CSOB: 4002466240/7500
Údaje potrebné pri poukázaní 2% z Vašich daní pre neziskové organizácie:
Názov: Občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Winterova 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31118194

Piešťany, 19.1.2017

