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Spoločné prednáškové stretnutie zamerané na rozvoj 
krásy a duchovnej cesty človeka

Milí priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že je pred nami 3. ročník spoločného stretnutia Cesta 
ušľachtilosti, ktoré sa bude konať dňa 18. októbra 2014 opäť na zámku v Liptovskom Hrádku. 

Dovoľujeme si pripomenúť, že jeho jediným cieľom je umožniť ľuďom, ktorí sa snažia 
o napĺňanie vyšších hodnôt vo svojom živote, prežívanie krásy pri počúvaní podnetných 

prednášok a pri vnímaní sprievodného umeleckého vystúpenia účinkujúcich.

Od každého účastníka sa preto očakáva, aby v druhých dokázal vnímať predovšetkým ich dobrú 
vôľu a túžbu kráčať za Pravdou, aby si ju cenil viac ako vzájomnú názorovú 

zhodu. Otvorenosť prístupu a bdelosť pri skúmaní počutého je mostom       
   k naplneniu tohto cieľa.

 Aj tento rok sa uskutoční stretnutie v 
dobovom (hradnom) štýle, zodpovedajúcom prostrediu, 

v ktorom sa budeme nachádzať. Ak máte zmysel 
pre krásu a bude to pre Vás prirodzené, môžete 

tomu prispôsobiť aj odev, v ktoromna stretnutie
  pricestujete.

Počas prednáškového programu bude na podnet účastníkov 
dvoch predchádzajúcich ročníkov vytvorená možnosť osobných 

rozhovorov s usporiadateľmi stretnutia p. Lajmonom 
a p. Mišovie. Predmetom približne 30-minútových rozhovorov, 

prebiehajúcich vo vyhradenej miestnosti, môžu byť osobné 
problémy, ako aj mnohé otázky, na ktoré hľadáte odpoveď. Záujem o tento druh 

rozhovoru nám nahláste, prosím, vopred do prihlášky. Veríme, 
že aj touto cestou bude možné prispieť k prehĺbeniu zmyslu stretnutia. 

Ďalšia zmena oproti minulému ročníku spočíva v tom, že aj niektorí z Vás sa budú môcť osobne 
zapojiť do prednáškového programu stretnutia. Ako? V rámci programu bude vyhradená časť, v 
ktorej sa budete môcť podeliť s ostatnými účastníkmi stretnutia o nejaký osobný zážitok, vďaka 

ktorému ste si (intenzívnejšie než inokedy) uvedomili neomylné pôsobenie Zákona spätného 
pôsobenia v každodennom živote. Môže to byť krátky príbeh z Vášho života, 

ktorý by mohol občerstviť a povzbudiť iných. 
Časový rozsah jedného vystúpenia je  5 - 10 minút.



Program
 10:00 - 10:30 hod.  Úvodné vďakyvzdanie 
 10:30 - 11:30 hod. DOBA VEĽKÝCH ZMIEN /Mgr. Milan Šupa/
 11:30 - 13:00 hod. Obedná prestávka
 13:00 - 13:30 hod. HUDOBNÉ VYSTÚPENIE /Ján Svetlan Majerčík/
 13:30 - 14:00 hod. prestávka 
 14:00 - 15:00 hod. ZMYSEL LÁSKY /p. Miloš Švihorík/
 15:00 - 15:30 hod. prestávka
 15:30 - 17:00 hod. ZMYSEL KRÁSY /RNDr. Emil Páleš, Csc./
 17:00 - 17:30 hod. prestávka 
 17:30 - 18:00 hod. HUDOBNÉ VYSTÚPENIE + krátka divadelná scénka 
        /T. Lajmon, R. Mišovie/
 18:00 - 19:00 hod. Priestor pre diskusné príspevky účastníkov
 19:00 - 19:30 hod  Záverečné vďaky vzdanie 

             Zmena programu vyhradená

Organizačné usmernenia
Nahlásenie účasti:

Prosíme Vás, aby ste sa hlásili na e-mail: tomaslajmon@gmail.com alebo telefonicky na číslo 
0917 574 486 denne po 17:00 hod. Z organizačných dôvodov je pre nás najvýhodnejšie, ak sa 

nahlásite čím skôr, najneskôr do 18. septembra 2014.  
Poplatky:

Poplatok na osobu je 35 EUR. Uhraďte ho poštou na adresu: SOZ pre posilňovanie mravov 
a ľudskosti, P. O. Box 21, 058 01 Poprad do 18. septembra 2014. Ak by mal niekto problém uhradiť 

poplatok do uvedeného termínu, môže sa dohodnúť aj na neskoršom termíne. Je však potrebné 
nahlásiť to vopred na vyššie uvedený kontakt. 

Obed:
Aj tento rok si budete môcť vybrať mäsité alebo vegetariánske jedlo. 

V prihláške uveďte, čo ste si vybrali. 
Doslov:

Na záver ešte považujeme za potrebné objasniť, že prednáškový deň Cesta ušľachtilosti nie je 
stretnutím vytvárajúcim peňažný zisk. Práve naopak, jeho uskutočňovanie je po finančnej stránke 
každoročne na hrane únosnosti. Účastnícky poplatok, ktorý nám posielate, postačuje len na pokrytie 

najnutnejších nákladov, ku ktorým patrí napríklad prenájom priestorov, odmena pre niektorých 
prednášateľov, výzdoba, občerstvenie, ozvučenie, obed a ďalšie.

 Veríme, že sa nám stretnutie tohto druhu podarí rozvíjať aj v tejto neľahkej dobe, kedy sa mnohí 
ľudia ocitajú vo finančnej tiesni. Želáme si, aby sa stretnutie Cesta ušľachtilosti stalo základom 
pre každoročné Kráľovské stretávanie sa ušľachtilých ľudí nášho národa, kde by všetci zúčastnení 

mohli aspoň v matnom odlesku vytušiť krásu nadpozemského Domova.
Pravá duchovnosť a krása sú vo Svetle nerozlučne spojené. 

Priblížme sa im aj na tejto Zemi svojím vystupovaním i nádherou prostredia, 
v ktorom sa budeme nachádzať.

                                            Tešíme sa na Vás všetkých!



Cesta ušľachtilosti, október 2013


