27. 3. 2016 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
• Děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav k oslavě slavnosti
Zmrtvýchvstání (za zpěv, úklid, výzdobu, ministrantům, za adoraci
u Božího hrobu, jak dětem, hasičům i všem, kteří jste se přišli
pomodlit a poklonit Božímu milosrdenství). Přeji vám požehnané
Velikonoce. Všude kolem nás přítomné kříže, ať jsou pro všechny
znamením nekonečné Boží lásky.
• Dnes je sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
• V úterý v 16:30 bude na faře setkání s dětmi, které se letos připravují
k 1. sv. přijímání. A v 19 h. zvu v rámci oslav Velikonoc mládež
na bowling do Újezda.
• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci. Navštěvovat nemocné budu
ve Velkém Ořechově.
• V sobotu 2. 4. bude v Praze Národní pochod pro život
Podrobné informace jsou k dispozici na na webu http://pochodprozivot.cz.

• Příští neděli se slaví svátek Božího milosrdenství. Tento týden se
modleme novénu k Božímu milosrdenství, společně v kostele nebo
se můžete modlit i sami tak, že se pomodlíte korunku k Božímu
milosrdenství.
• V pondělí 4. 4. (slavnost Zvěstování Páně) je „Dnem modliteb
za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Při této příležitosti
se koná pouť do Napajedel, ke hrobu Aničky Zelíkové
(v 17:15 začíná adorace, v 18 h. mše, pouť je zakončena modlitbou
růžence na hřbitově).
POUŤ PODNIKATELŮ NA SV. HOSTÝNĚ
také letos – v sobotu 14. května 2016 – se uskuteční na sv. Hostýně pouť
podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, v pořadí již čtrnáctá. Na přání otce
arcibiskupa prosíme, o kontakty na věřící podnikatele a živnostníky – název
firmy a její adresu, či jména a kontaktní údaje živnostníků na
mail gatnarp@arcibol.cz. Rádi bychom tyto podnikatele, či živnostníky pozvali
adresně na tuto pouť na Sv. Hostýn.
Děkuji Vám za spolupráci, P. Petr Gatnar

SDM KRAKOV 20. – 31. 7. 2016,
informace a přihlášky: https://krakov2016.signaly.cz/
Hymna Světového dne mládeže: Blahoslavení jsou milosrdní (pl.)

INFORMACE
Světový den mládeže Krakov 2016
U vzniku těchto setkání mladých lidí s papežem stál právě polský rodák, krakovský arcibiskup a
nezapomenutelný papež Jan Pavel II. Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízejí příležitost,
aby se tohoto setkání zúčastnilo z naší země velké množství mladých lidí.
Motto setkání: „Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)
Doporučený věk: od 16 let do 30 let
Termíny:
20. - 25. července – Dny v diecézi Opole
25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově
Cena:
Díky podpoře biskupů, České biskupské konferenci (ČBK), německé nadaci Renovabis, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a celostátní sbírce v kostelích je pro účastníky dotovaná cena.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, doprava po
Krakově) a fond solidarity (10 Eur). Fond solidarity poslouží k podpoře účasti mladých z chudých zemí.

Reálné náklady na pobyt na osobu:
Pobyt v diecézi: 30 Eur = 810 Kč; Pobyt v Krakově: 180 Eur = 4860 Kč (strava, ubytování, MHD)
Fond solidarity: 10 Eur = 270 Kč; Celkem pobyt v Krakově včetně diecéze: 220 EUR = 5940 Kč
Celkem pobyt pouze v Krakově: 190 Eur = 5130 Kč
Reálná cena včetně pobytu v diecézi je 7640 Kč. Cena účasti na SDM pouze v Krakově je 6 330 Kč.

Reálné náklady na dopravu: 2900 Kč.
Dotované ceny:
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč.
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč.
Ceny zahrnují stravování, ubytování, MHD i dopravu. Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do
5. 5. Kdo se nestihne přihlásit do konce dubna, bude platit o 400 Kč více.
V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám.
Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, mohou požádat příslušné A/DCM o slevu: 2. dítě 25%, třetí a další
dítě z rodiny 50% z celkové ceny. Zlevněná cena u přípravného týmu na 2.,3. a další dítě vychází ze zákl.
ceny 5800 Kč.

Individuální doprava:
Pokud někdo zvolí vlastní dopravu, bude platit 5400 Kč při pobytu v diecézi a 5000 Kč při pobytu pouze v
Krakově. Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. Od 1. 5. bude účastník platit o 300 Kč
více. Při individuálním cestování (tzn., že si každý zajistí vlastní dopravu - autem, autobusem, vlakem…)
organizátoři SDM ani čeští organizátoři nezajišťují parkování!
Účast dospělých či mladých jen na závěrečný víkend:
Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i ostatní věřící z naší země. Bude vhodné se
také přihlásit a zaplatit účastnický poplatek.
A) pobyt od pátku do neděle 29. -31.7 (poutnický balíček, ubytování, strava, MHD po Krakovu,
fond solidarity) 2300 Kč
B) pobyt pouze v sobotu a neděli 30. - 31. 7. (MHD, poutnický balíček, fond solidarity) 1250 Kč
Ceny – shrnutí:

Dotovaná cena pro Dny v diecézi a
pobyt v Krakově,

Ceny při přihlášení do 30. 4. a
zaplacení do 5. 5. 2016

Ceny při přihlášení po
1.5. 2016
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Dotovaná cena pobytu
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Cena pobytu v Krakově,
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