InfoLeták LET 2017

VII. ročník Letného eparchiálneho tábora

LET 2017
Miesto:

Rekreačné zariadenie HOTEL LESÁK, v obci Tajov 976 34, pri
Banskej Bystrici
Web a foto zariadenia: http://www.hotel-lesak.sk

Pre koho:

Deti a mládež základných (od 2. ročníka), stredných
a vysokých škôl.
Tábor bude animovaný v 2 vekových kategóriách
I. Od ukončenia 2. ročníka po ukončený 7. ročník ZDŠ
II. od ukončenia 8. ročníka ZDŠ – vyššie

Spoločný program oboch kategórii bude stravovanie, slávenie liturgie
a niektoré tematické aktivity.

Dátum:

9. – 14. júla 2017 (nedeľa až piatok).

Téma:

Mária: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49)
a "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje" (Flp 4,13)

Doprava:

Každá farnosť (resp. rodič) vo vlastnej réžii, príchod do Hotela
Lesák v podvečerných hodinách v nedeľu 9.7.2017, registrácia od
17:00 hod. - do 20:00 hod.

Ubytovanie:

Hotel Lesák, Tajov - izby sú 2,3,4, lôžkové s vlastným sociálnym
zariadením

Strava:

Celodenná strava (5x denne + pitný režim) je zabezpečená v cene,
priamo v Hotely Lesák.
Večera v nedeľu večer z vlastných zásob!!!

Zobrať so sebou:

Oblečenie do teplého aj chladného počasia, prezuvky, pevnú obuv,
hyg. potreby, pršiplášť, pyžamo, pokrývku hlavy, plavky, kartu
poistenca, modlitebnú knižku Hore srdcia, Sväté Písmo, písacie
potreby, Lieky – ten, kto potrebuje. Prihlášku a vyhlásenie od
rodičov.

Nebrať so sebou:

cennosti, notebooky, tablety, ipad a podobné veci

Program:

Evanjelizácia, liturgia, práca v skupinách, aktivity zamerané na
prácu s Božím Slovom, hry (v prírode, športové, spoločenské),
táborák, a iné....

Návrat:

Každá farnosť (resp. rodič) vo vlastnej réžii. Program sa ukončí
v piatok 14. júla 2017 po spoločnom obede cca o 13:00 hod.

Poplatok:

70 € na osobu (poplatok sa v jednotlivých farnostiach môže líšiť

v závislosti od farského príspevku deťom na tábor).
Poznámka: poplatok 70,00 Eur je možné uhradiť:

→ prevodom na účet: SK3609000000000451700807 – do správy uviesť meno dieťaťa
a farnosť
→ v hotovosti pri nástupe do tábora
Poznámka:

Nahlásiť sa do 30. júna 2017 prostredníctvom online formulára na
stránke bratislavskej eparchie: www.grkatba.sk

Kontakty:

o. Igor Cingeľ, Trenčín – 0911 812 255, 0915 960 780
o. Marián Sabol, Telgárt – 0915 926 606
o. Rastislav Čižik, Bratislava – 0911 400 845
Vedúci animátorov Mgr. Jozef Durkot – 0903 305 298
Hotel Lesák - Mobil: (+421) 911 900 129
Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne prežitý čas!
Sláva Isusu Christu!

kňazi a animátori LET 2017

