SPOLEČENSTVÍ ZVOU!
Senioři

Obláti zKlokot srdečně zvou naFARNÍ POUŤ– Čenstochová, Lícheň, Toruň – Radio Maria
od 25. 9. do 28. 9. 2015
Společenství seniorů zve své členy na první
poprázdninové setkání 3. 9. 2015 v 16.00 h na faru.
Zároveň chce pozvat všechny seniory z farnosti, ať se
do tohoto společenství zapojí. Můžete se třeba
nezávazně přijít podívat, jak naše setkání vypadá.
Letošní téma setkání je „Sv. rok milosrdenství
se svatými řeholníky“. Bude to jistě pro všechny
zajímavé a obohacující téma! Těšíme se na vás.

Ministranti
Ahoj kluci, chcete se stát ministranty, a nevíte, jak začít? Nevadí.
Tímto Vás chceme pozvat na 1. ministrantskou schůzku, která se
uskuteční 11. 9. 2015 v 17.00 h na faře u Panny Marie.
Na ministrantských schůzkách se budeme dovídat o ministrantské
službě, hrát různé hry, podnikat výlety a mnoho dalších aktivit. Máme
pro vás připraveno také velké překvapení! Na schůzku zveme všechny
kluky, kteří mají chuť ministrovat a jsou starší pěti let.
Kostička
Zveme děti školkáčky a malé školáky na naše páteční setkání na faře
u Panny Marie.
Těšíme se na Vás každý pátek od 16 h.
… přijďte se dovědět něco nového o Pánu Ježíši a o dětech z celého
světa, vyrobit si drobnost pro radost, trošku si zazpívat … Naše první
setkání bude 11. 9. 2015.
Těší se na Vás Lenka Žvaková, Janka Pořízková a Vlaďka Kapounková.
POUTNÍCI ZE SV. HOSTÝNA – NENAŠLI JSTE BUNDU?
Tak jako každý rok, tak i letos, jsem jela s farností na Sv. Hostýn.
Pouť se vydařila, bylo pěkné počasí, ale bundička se hodila. Když jsme již
nastoupili do autobusu na zpáteční cestu, oteplilo se, a tak jsem si bundu sundala.
Na první zastávce jsme vystoupily jen dvě a sotva autobus odjel, vzpomněla jsem
si, že jsem tam bundu nechala. Volala jsem mobilem známé, ale nebyl tam signál,
takže si zprávu přečetla, až z autobusu vystoupila.
Na faře jsem zjistila č. mobilu na šoféra. Byl ochotný, šel se tam podívat,
ale bunda tam již nebyla a není.
Se ztrátou bundy jsem se smířila, ale nemohu se smířit s tím, že mezi poutníky byl
zloděj. Možná je to nějak jinak?
Netopilová.
Sbírka na naše opravy z 16. 8. 2015 činila 35.351,- Kč. Dary pro novokněze P. Zdeňka
Mlčocha pak vynesly téměř 10.000,- Kč (9.100,- Kč). Všem dárcům patří velký dík!

Odjezd z Klokot 25. 9. 2015 ve 14 h, z Kroměříže okolo 17 h.
Předpokládaný příjezd do Čenstochové 22 h.
Sobota 26. 9. 2015
9.00 h
mše sv. v kapli před obrazem P. Marie Čenstochovské – hl. celebrant
P. Jiří
10.30 h
odjezd do Líchně
16.00 h
prohlídka poutního místa P. Marie Bolestné Královny Polska
19.00 h
vydatnější večeře v poutním domě Arka
Neděle 27. 9. 2015
7.30 h
snídaně
8.15 h
odjezd do Radia Maria do Toruně
11.00 h
mše sv., prohlídka radia
17.00 h
Křížová cesta v Líchni
18.00 h
večeře – poutní Dům Arka
Pondělí 28. 9. 2015
– Den sv. Václava
7.30 h
snídaně,
8.30 h
mše sv. v kapli Baziliky P. Marie Bolestné
Kolem 10 h odjezd domů
Pojištění – je nutné, aby se každý sám pojistil.
Cena: 2.900,- Kč (v ceně zájezdu autobus, ubytování, polopenze, parkovné,
průvodce), doporučené kapesné 300,- až 500,- Kč.
Výše zálohy: 1.000,- Kč (splatná podle Vašich možností).
Musí být pas nebo občanský průkaz (platný!).
Pouť není fyzicky náročná.
Přihlášku a peněžní zálohu nutno odevzdat do neděle 23. 8. 2015
(nebo do naplnění kapacity autobusu).
Přihlášky lze odevzdávat P. Mariuszovi OMI
(tel. 731 138 431).
Přihlášku si lze stáhnout z farních stránek
www.farnostpm.cz.
Adresa na ŘKF Tábor-Klokoty:
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor
Těší se na Vás farář poutního místa Klokoty,
P. Jiří Můčka OMI, P. Mariusz Piwowarczyk OMI

