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B uďm e sv ědky L á sky
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Ve dnech 5.-12. srp na 2010 se již potřinácté
vydá na pěší pouť do svatyně Matky Boží
na Jasnou Horu,
spolu s tisíci pol ských poutník ů,
i skupina číslo „9“ z České republiky.
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Jako každý rok, tak i letos Vás srd ečně zveme
na „exer cicie na cestě“ z Krakova
do Čenstochové .
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Chceme opě t prožít šest dnů v modlitbě,
rozjímání a skrze své oběti př inášet mil ost
všem potř ebný m v našich rod inách,
farnoste ch a v celé církvi.
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152 km pěší cesty, průměrná denní trasa 25 km bez ohledu na
počasí, možné i nepohodlné noclehy ve stodolách a školách
(prostě je lepší být mile překvapeným…)
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Odjezd v odpoledních hodinách
5. 8. 2010,
návrat v noci 11.8.
na 12. 8. 2010. Termín přijímání
přihlášek: do 31.7. 2010. Cena:
1200,- Kč (zahrnuje organizační
účely, zdravotní pojištění, cestovné
do Polska a zpět).
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Zájemcům, kteří se chystají na
pouť poprvé, zašleme podrobnější
informace o organizaci cesty.
Podrobné
informace
ohledně
odjezdu obdržíte poštou několik
dnů před odjezdem.
Dotazy na tel.: 731 402 146,
e-mail: sulowski@wo.cz
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Přihlášky a peníze zasílejte na adresu:
P. Slawomir Sulowski, Kostelní nám. 161/2, 787 01 Šumperk
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