Vážení rodiče,
blíží se konec školního roku a s tím i výuka náboženství. Příští týden v pátek 12.6.2015 v rámci
náboženství mladších dětí proběhne pro děti, které půjdou na první svaté přijímání, příprava
ke svátosti smíření, ostatní děti budou mít hodinu spojenou. Výuka starších dětí bude jako
obvykle.
Poslední hodina náboženství v letošním školním roce bude
v pátek 19.6.2015. Chceme ji připravit netradičně a chceme se
s dětmi vydat na takovou malou „POUŤ“ – K MARIÁNSKÉ
KAPLIČCE NA VANICÍCH.
Se všemi děti (tj. ze všech skupin) bychom odjížděli z Vysokého Mýta společně autobusem do
Knířova a odtud dále pěšky.
Děti, které běžné chodí na faru samy – ať přijdou do 13:25 na faru a odtud půjdou společně na
autobusové nádraží, odkud odjíždí autobus v 13:40. Větší děti můžou počkat rovnou na
autobusovém nádraží – stanoviště 6.
Děti ze ZŠ Jiráskova 1. stupeň vyzvedneme ve
družině, ale až v 13:20 a společně s nimi počkáme
na zastávce u železničního přejezdu (u Brežněva),
odkud autobus bude odjíždět v 13:43. (Ev. sem
můžou přijít další starší děti.)
Knířovské děti se k nám můžou připojit. V 13:30 je
ve škole vyzvedne P. Pavel Mistr.
Ze zastávky na Knířově se vydáme pěšky ke kapličce
na Vanicích – cca 1,5 km.
U kapličky čeká na děti opékání, písníčky a společně tak s modlitbou ukončíme letošní školní
rok. Rádi bychom vás chtěli poprosit o pomoc s převozem dětí zpět do Vysokého Mýta, a to
v 16 hod od kapličky. Prosím, ozvěte se, kdo byste byl ochotný a kolik dětí můžete naložit,
abychom mohli dopravu zkombinovat.
(V případě nepříznivého počasí, akci zrušíme, v případě nejistého počasí máme možnost pobýt
v bývalé hospodě u Ptáčků ve Vanicích.)
Děkujeme moc za vaši pomoc a podporu během celého školního roku a přejeme Vám pěkné
prožití společných chvil volna během prázdnin.
P. Pavel Mistr (728 185 336) a Radka Blajdová (775 391 600)

