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+421 910 852 085, info.benadik@nrb.sk 

 Ubytovanie - K bazilike prináleží kláštor sv. Benedikta s ponukou duchovných programov a 

pobytov. Vlastné priestory kláštora vedia poskytnúť návštevníkom skromný pobyt tak pre 

skupiny ako i jednotlivcov. Podstatnou súčasťou kláštora je vlastná kaplnka s možnosťou 

slávenia Eucharistie, ako i vhodný priestor pre pobyty s mládežou, víkendové duchovné 

obnovy i exercície.  

 Viaclôžkové izby majú celkovú kapacitu 45 lôžok. Jedáleň kláštora poskytuje celodennú 

stravu. Celodenná strava a jedna noc na osobu 18eur. Vyplatí sa priamo na mieste. 

 Nie je možné ubytovanie po samom, izby sú viacposteľové. Ak by ste chceli byť s niekým na 

izbe, napíšte. Ubytovanie chystáme dopredu, píšeme vizitky. 

 Do Hronského Beňadika sa dostanete autom po rýchlostnej ceste R1, z ktorej je možné zísť 

priamo pri obci, výjazd Hronský Beňadik. Zaparkovať sa dá priamo pri kláštore. Dostatočný 

počet bezplatných parkovacích miest sa nachádza aj pri kultúrnom dome, kde je možné 

zaparkovať aj autobus. Priame autobusové spojenie je dostupné zo Zlatých Moraviec, Levíc 

alebo Novej Bane. Vlakom sa k nám dostanete z Levíc a zo Žiaru nad Hronom. 

 Treba nahlásiť dietu! Môžete priniesť koláčik na desiatu do bufetu, kde je k dispozícii 

chladnička, káva, mlieko, čaj, voda. 

 V piatok - deň príchodu, môžete prichádzať od 16,00 hod., ako sa Vám dá, aby ste sa 

ubytovali! Na vrátnici bude menný zoznam účastníkov, podľa neho nájdete číslo izby. 

 O 17.00 hod. začíname 1. prednáškou už v tichu, po nej večera, sv. omša, po nej 2. prednáška 

a ruženec. 

 Tento rok je zmena - zoznámenie, informácie a rozprávanie bude až v sobotu na stretnutí 

vedúcich.  

 Počas DC nás duchovne vedú kňazi vincentíni.  

 Prineste si sv. Písmo, zošit, pero, ak si budete chcieť niečo poznačiť, zapísať. 

 Ak to je vo Vašich silách, chceme poprosiť o ducha tichosti, stíšenia počas týchto dní 

duchovnej obnovy, aby priniesla pokoj a požehnanie do Vášho života, využite čas pred 

Pánom v tichosti a odovzdanosti do Božej náruče. 

 Bude možnosť kúpiť si medailičky za dobrovoľný príspevok.

 Po skončení duchovných, v nedeľu popoludní, ak budete mať záujem objednáme prehliadku 

baziliky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
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