
„Co z nich jen vyroste?“… takhle se ptají nejen rodiče při pohledu na své děti 

aneb

Dovolená na Poušti pod patronátem ECM Litoměřice - 10. 7.-17. 7.2021

Téma: Josef a jeho sny - letos v létě z toho vyroste mj. příběh pro náš společný pobyt. Pro společenství malých i velkých –

církevních i necírkevních - kteří z těch příběhů budou čerpat sílu k přátelství – k

překonávání rozdílů – k péči a nasazení pro druhé – k otevřenosti, jež překonává

bariéry, jež jinak lidi navzájem oddělují a odcizují.

Tak si na vlastní kůži ozkoušíme – že v síle těchle „starých“ příběhů se dají

překonat nejrůznější nástrahy: - útoky lidí nepřejících - dorážející předsudky – to,

co  lidi  navzájem  vzdaluje.  V  samotném  Josefově  příběhu to  dlouhou  dobu

vypadá, že jeho osud určují právě předsudky nejbližších – závist - nepřátelství a

nevděk. Ale na vrcholu se ukáže něco zcela jiného. 

Ubytování: osada Poušť http://www.umc.cz/ubytovani/rekreacni-objekty 

Stravování: plná penze

Určeno:  Pro  rodiny  i  jednoltlivce,  pro  všechny  generace,  pro  ty,  kdo  chtějí

poznávat sebe, druhé,  jihočeskou přírodu (pěšky, na kole či plavmo) a v neposlední řadě Hospodina, Boha Josefova. 

Dopoledne bude připraven (nepovinný) program pro děti i dospělé. Přihlášky a informace: filip.jandovsky@gmail.com

tel: 774 647 550 Filip Jandovský číslo bankovního účtu farnosti ECM Litoměřice – 19806784/0600

přihlášky:  záloha 1000,- Kč za rodinu bude odeslána po dohodě s vedoucím kurzu na účet farnosti Litoměřice do 30.04. 

Přihláška - Poušť 2021

Jméno a příjmení:............................................................................................……………...

Adresa: (telefon)...............................................................................................…………….…..

Datum narození: ........................................................ 

Děti, které se zúčastní se mnou:

1) ................................... Datum nar.: …………. 3) ................................... Datum nar.: ………….  5)...................datum nar................

2) ................................... Datum nar.: ………….4) ................................... Datum nar.: ………….   6)...................datum nar...............

Poznámka: podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce

Kurzovné  

chatka pro 4 os. (případně přistýlka) se soc. zařízením 2800,-   Kč                  

ostatní chatky: 2600,- Kč        

pokoje v hale a  kaple (2 nebo 3 lůžkové): 1800,- Kč

jídlo a ostatní výdaje dospělý: 1100,- Kč

jídlo a ostatní výdaje děti 6-12 let: 800,- Kč

1-5 let: 500,-Kč dítě do 1 roku bez nároku na stravu: 0,- Kč

Při pobytu kratším než celý běh je poplatek za 1 den 350,– Kč

http://www.umc.cz/ubytovani/rekreacni-objekty

