Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti,
státní zámek v Bečově nad Teplou
Kelly´s Tower & U osla kolébce
na Jánském Vršku v Praze

a stolní společnost

pořádají seminář

Šťastná hodina V.

Národní kulturní památka
Státní hrad a zámek Bečov
364 64 Bečov nad Teplou
tel. / fax: 353 999 394
GSM brána: 606 659 637
www.zamekbecov.cz
www.castlebecov.eu

Kulturní, hermetické a numinosní
v historii Bečova nad Teplou
Státní zámek v Bečově nad Teplou 16. – 17. října 2010

Motto:
„Vaše otázky musejí vycházet ze srdce...
Musíte přece vědět že není čas na otázky, které nevycházejí ze srdce.“
„Normální člověk projde kolem Dlícího na prahu jedině po smrti.
To je správný a normální zážitek Očistce – pouhé odkrytí něčeho co
v zemřelém člověku stejně bylo a co čekalo ve stínu protože to on sám
stvořil.
Za neobvyklých okolností člověk projde kolem Dlícího v důsledku
iniciace.
Vyšší úrovně zasvěcení není možné dosáhnout aniž bychom se setkali
s Dlícím.
Ve vyšším světle není možné koupat se aniž bychom byli očištěni.“

17. října – druhý den semináře
Petr Kalač: Novodobý český hermetismus
Lukáš Loužecký: Jak se chodí přes práh světa – dílo Františka
Kabeláka
Luboš Antonín: Zlatý věk? Ale čeho...?
12:30 – 14.00 oběd

16. října – první den semináře
10:00 – prezence, ubytování účastníků
11.00 – prohlídka zámku a zámecké knihovny
12:30 – 14.00 oběd
Ivo Purš, Vratislav Keprt: Fresky v bečovské hradní kapli
(prohlídka s komentářem)
Andrej Šumbera: K restaurování a symbolice relikviáře sv. Maura
a české královské koruny
Ivan Štampach: Relikviář jako příbytek duchovního těla
prohlídka města, večeře
23.00 výstup k popravčímu místu nad Bečovem

Nabídka ubytování:
RS KOMTESA
Tepelská 411, 36464 Bečov nad Teplou
Ubytování hlavní budova - 3 a více nocí, cena jednotná 160,- Kč za osobu
a noc. Při ubytování pouze na jednu noc 250,- Kč za osobu, na 2 noci
400,- Kč za osobu . Ceny jsou platné pro rok 2010.
Kontakt :+420353 999 213
mobil 776684889
e-mail: objednavky@komtesa.cz
www.komtesa.cz
     
POUTNÍ HOSTEL KATEŘINA
Nádražní 110, 36464 Bečov nad Teplou
150,-Kč/noc
Kontakt: 620 336 506

