„Veliké věci mi učinil ten,
který je mocný…“ [Lk 1, 49]

Tábor Klokoty / 23. 9. 2017

CELODIECÉZNÍ POUŤ
PŘEDPROGRAM PRO MLÁDEŽ
Hudební festival Mount Tábor
• 16.30 – kapely KS Vimperk, Mezivšemi,
Jan Duchoslav, TIMON
• 22.00 – Večer chval s kapelou PM
Možnost přespání
• doporučený příspěvek 150 Kč (vč. soboty)

DOPOLEDNE centrum Tábora
DOPRAVA
Nejjednodušší a nejvíce v poutním stylu je
hromadná doprava vypravovaných autobusů ve vašem vikariátu. Bude o Vás postaráno.
Podporujete tak pospolitost věřících, máte
možnost společné modlitby po cestě a sdílení radostí z poutě. Přihlaste se co nejdříve
v zákristii Vašeho kostela.
REGISTRACE
BUS: Registrace v místě výstupu Kotnovská
brána nebo přímo v autobusu.
AUTA: Po zaparkování přijďte do registračního místa na Žižkově náměstí.
Mapa parkování je na: www.klokoty.cz.
Na registraci obdržíte brožuru s informacemi na celý den a dárek

PŘEDPROGRAM PRO ŠKOLY
Vstupy do škol pro ZŠ a SŠ v Táboře a okolí
Divadelní představení Terezínské zvony
v podání Přírodního gymnázia Praha
21. 9. (čtvrtek) 9.00 pro školy
20. 9. (středa) v 18.00 pro veřejnost

Doporučený příspěvek: 100 Kč dospělý,
50 Kč dítě (do 15 let) a 200 Kč rodina. (Bude
použito na organizaci poutě.)
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ (centrum Tábora)
PŘEDNÁŠKY, ze kterých si můžete vybrat
Kateřina Lachmanová – Svatost je pro
každého a Obrácení není luxus; Mons.
Pavel Posád – Maria dnes; Karel Skalický –
Střetávání církve a světa v dějinách; Martin
Weis – Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo;
Tomáš Machula – Víra, naděje a láska
v životě křesťana a Dary Ducha svatého; Jana
Ungerová – Misionářem tady a teď a Tělo
při modlitbě; Ludmila Muchová – Odvaha
k dialogu o víře a Odvaha vychovávat děti
ve víře; Věra Suchomelová – Stáří jako
duchovní úkol; Modlitby matek – uvedení
do modlitby; P. Petr Plášil – Arménie

a Náhorní Karabach; Jiří Pokorný – Když
nevim, tak si vezmu obraz; Michal Opatrný –
Křesťané a uprchlická krize; Tomáš Veber –
Čas, který mi zbývá; Věra Müllerová Rodina včera a dnes; Jiří Korda – Strach
a obavy, naši otrokáři

SVÁTOST SMÍŘENÍ
Hodinka Božího Milosrdenství
Bude k dispozici řada kněží a také papežský misionář milosrdenství Martin Sedloň ke zpovědi a duchovním rozhovorům,
možnost přímluvné modlitby.

PROGRAM PRO DĚTI
Poznej osobnosti Tábora – básnické, malířské, sochařské, oddechové a další stanoviště, nakonec divadelní představení. Na druhé
straně údolí čekají sportovní aktivity.
O děti se postarají dobrovolníci – převezmou
je na registraci u Kotnovské brány a v poledne
opět vrátí rodičům.

POLEDNE (centrum Tábora)
OBĚD
Využijte restaurace kolem Žižkova náměstí nebo vlastní zásoby. Bude také k dispozici
občerstvení na náměstí.

PROGRAM PRO MLÁDEŽ
Lov zážitků – zážitková hra pro mládež 13+
v centru města
Skupiny budou doprovázet průvodci, přesto
je od rodičů nutné povolení k rozchodu.

ODPOLEDNE (Klokoty)

INFOMĚSTEČKO
Prezentace řádů, řeholí, hnutí, křesťanských
médií a nakladatelství, hospiců, Charit…
KAVÁRNA A ČAJOVNA
Ochutnávka přivezených buchet a koláčů
z farností a nabídka kávy a čaje. Prosíme
o napečení.

MARIÁNSKÉ PROCESÍ
Po obědě vyjde procesí po staré poutní stezce
na Klokoty nebo je možné přejet autobusem.

PŘEDNÁŠKA
Jiří Vácha hovoří na téma Liturgický oděv
v proměnách staletí.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Poznejte potní místo Klokoty.
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
Na prostranství za poutním areálem začne
v 15.00 eucharistická bohoslužba za doprovodu Táborského chrámového sboru.

Více informací najdete na: www.klokoty.cz a www.bcb.cz
Informace o odjezdu autobusu z farnosti a ceně:

Těšíme se na společné setkání!

