ZIMNÍ „VESMÍRNÝ“ VÍKEND
Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali Vaše děti na zimní „vesmírný“ víkend, který se bude konat od pátku 27.1. do
soboty 28.1.2017 v diecézním centru pro mládež Vesmír v Orlických horách. Pobyt pro děti z náboženství
pořádáme již tradičně a vždy se těší velké oblibě dětí. Tentokrát bychom k tomuto víkendu rádi také
přizvali mládežníky. Děti se tak můžou seznámit s prostředím, ve kterém se bude v letošním od 1. do
15.7.2017 roce konat také letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017.
Abychom mohli zajistit místa a zkombinovat dopravu dětí, prosíme o Vaši zpětnou informaci a uhrazení
částky 300 Kč nebo 240 Kč (pokud můžete pomoct s odvozem dětí) nejlépe do pondělí 23.1.2017.
Pokud máte nějaké další dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat.
rkfvmyto@tiscali.cz tel. 465 420 983

Informace k zimnímu „vesmírnému“ víkendu:
Termín: pátek 27.1.2017 až sobota 28.1.2017
Odjezd: v pátek 27.1.2017 v 16:00 hod od fary ve Vysokém Mýtě
Předpokládaný návrat v sobotu 28.1.2017 v 20:30 k faře ve Vysokém Mýtě.
Cena: 240Kč/pobyt (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování) + 60 Kč/doprava
(Rodiny, které pobírají sociální dávky, si mohou požádat o slevu.)
Kde: Diecézní centrum života mládeže Vesmír, Deštné v Orlických horách (cca 53 km z Vysokého
Mýta) http://vesmir.signaly.cz/
Program
Pátek:
17:00-17:30 Příjezd na Vesmír, ubytování
17:45 Seznámení s životem na Vesmíru
18:00 Večeře
19:30 Seznámení s týmem, společný večerní
zábavný program, soutěže, písničky
21:30 Večerní modlitba v kostele sv. Matouše

Sobota:
7:30 Budíček - kytarou
8:00 Snídaně. Jídlo vždy začínáme modlitbou a společným přáním si dobré chuti (pokřikem).
8:45 Slovo na den
9:30 Téma: Tři pasáčci, kteří se setkali s Pannou Marií…
10:30 Procházka venku
12:15 Oběd
13:30 Společný program venku – dle počasí sáňkování
15:30 Práce ve skupinkách
16:30 Pro zájemce možnost svátosti smíření
17:00 Mše sv. na budově – možnost účasti i pro rodiče
18:00 Večeře – možnost přiobjednat i pro rodiče
19:30 Odjezd domů
20:30 Předpokládaný příjezd domů

__________________________________________________________________________
Přihláška na zimní „vesmírný“ víkend
Jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Můžu zajistit odvoz: …………………….………..…………………………………………………….…………………………
Kolik volných míst v autě mám: …………………………..………………..………………………………………………
Kolik mám autosedaček:…………………………………………………………………………………………………………
Telefon a jméno rodiče, kt. poveze děti: …………………………………………………….…………………………..

ZIMNÍ „VESMÍRNÝ“ VÍKEND

Seznam věcí s sebou:
Spacák (nebo se platí navíc poplatek 30 Kč za lůžkoviny)
Oblečení do sněhu (ev. náhradní na dopoledne a odpoledne)
Oblečení na doma
Přezůvky
Mycí potřeby, ručník
Ofocená kartička zdravotní pojišťovny
Ev. léky
Tužka, pastelky, blok
Ev. hudební nástroj
Pekáč na sníh

