
  
  

18.januára 2019 Badín  

  

       Tradične aj tento rok pripravujeme pre miništrantov Bansko Bystrickej diecézy 

víkendy v našom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne na ktoré srdečne pozívame 

všetkých miništrantov.  

  

Prvý miništrantský víkend pre 6 až 10 ročných v termíne 1.-3. 

marca 2019  
    
  

Cena pobytu (so stravou a režijnými nákladmi)  je 16 - Eur na osobu na víkend.   

Sumu miništrant zaplatí pri vstupnej prezentácii. (V prípade neprítomnosti  

miništranta na víkende kvôli financiám, napíšte.)  

  

Prihlasovanie: Formou vyplnenia Prihlasovacieho formulára v prílohe!!!  

  

  

  

Z farnosti je možné prihlásiť maximálne piatich miništrantov. (v prípade väčšieho záujmu 

napíšte)  

• Príchod miništrantov do seminára je v piatok medzi 16.00 a 17.00.  

  

• Ukončenie víkendov  je v nedeľu, po obede ktorý končí o 12.30.  

  

• Vziať: Oblečenie slušné a športové, teplé oblečenie, pevnú -turistickú obuv, 

miništrantské oblečenie, spacák, prezuvky, halovky alebo botasky, hygienické 

potreby, osobné doklady (karta poistenca, preukaz na vlak, autobus), zdravotný 

dotazník (vyplnený)  

  

• KONTAKT: Eduard Bublinec 2. ročník Kňazský seminár sv. F. Xaverského, 

Banská 28, 976 32 Badín  

048/418 2602 (vrátnica v seminári)  

0940340722  (mobil)  

      edinobublinec@gmail.com  

  

Prihlásiť sa  na prvý víkend je možné  najneskôr do 25.februára 2019  
  

     
MINIŠTRANTSKÉ VÍKENDY           

     



  

Druhý miništrantský víkend pre 10 až 15 ročných v termíne 29.- 

31. marca 2019  
  
Cena pobytu (so stravou a režijnými nákladmi)  je 16 - Eur na osobu na víkend.   

Sumu miništrant zaplatí pri vstupnej prezentácii. (V prípade neprítomnosti miništranta na 

víkende kvôli financiám, napíšte.)  

  

Prihlasovanie: Formou vyplnenia Prihlasovacieho Formuláru v prílohe!!!  

  

  

  

Z farnosti je možné prihlásiť maximálne piatich miništrantov. (v prípade väčšieho záujmu 

napíšte)  

• Príchod miništrantov do seminára je v piatok medzi 16.00 a 17.00.  

  

• Ukončenie víkendov  je v nedeľu, po obede ktorý končí o 12.30.  

  

• Vziať: Oblečenie slušné a športové, teplé oblečenie, pevnú -turistickú obuv, 

miništrantské oblečenie, spacák, prezuvky, halovky alebo botasky, hygienické 

potreby, osobné doklady (karta poistenca preukaz na vlak, autobus), zdravotný 

dotazník  

(vyplnený)  

• KONTAKT: Eduard Bublinec 2. ročník Kňazský seminár sv. F. Xaverského, 

Banská 28, 976 32 Badín  

048/418 2602 (vrátnica v seminári)  

0940340722  (mobil)  

      edinobublinec@gmail.com  

  

Prihlásiť sa  na prvý víkend je možné  najneskôr do 25.Marca 2019  

  

  

S pozdravom   

Eduard Bublinec  

  

  

  

      

                    


