InfoLeták LET 2019

IX. ročník Letného eparchiálneho tábora

LET 2019
Miesto:

Kláštor pavlínov pri Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne
Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže
Web a foto: http://bazilika.sk

Pre koho:

Deti a mládež základných (od 2. ročníka), stredných
a vysokých škôl z farností Bratislavskej eparchie.
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:

14. – 19. júla 2019 (nedeľa až piatok).

Téma:

"Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť"
(Mt6,33) a "Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde
doň" (Lk18,17)

Doprava:

Každá farnosť (resp. rodič) vo vlastnej réžii, príchod do kláštora
(vedľa baziliky) v podvečerných hodinách v nedeľu 14.7. 2019,
registrácia od 17:00 hod. - do 20:00 hod.

Ubytovanie:

4,5,6,7,8 lôžkové izby - so spoločným sociálnym zariadením na
chodbe
Celodenná strava je zabezpečená priamo v jedálni kláštora.
Večera v nedeľu večer z vlastných zásob!!!

Strava:

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. Podpísanú Prihlášku
a vyhlásenie od rodičov (jeden dokument), Podpísaný Súhlas
so spracovaním osobných údajov (druhý dokument).

Nebrať so sebou:

cennosti, notebooky, tablety, ipad a podobné veci

Upozornenie pre rodičov: 1. Pretože deti sú neprimerane závislé na mobilných zariadeniach, deti
budú môcť používať mobilné telefóny len v stanovenom čase. Iný nutný
kontakt bude len cez poverenú osobu. Preto prosím, označte telefón
vášho dieťaťa (ak ho bude mať) menom a priezviskom dieťaťa (nálepka
zo zadnej strany). Uľahčíte tým prácu organizačnému tímu.
2. Vypísaním prihlasovacieho formulára na web stránke eparchie dieťa
NIE je automaticky prijaté na tábor, musíme prihliadať na organizačné
a kapacitné obmedzenia. O prijatí dieťaťa do tábora budete priebežne
informovaní potvrdzujúcim emailom, spolu s ďalšími informáciami.

Program:

Evanjelizácia, liturgia, práca v skupinách, aktivity zamerané na
prácu s Božím Slovom, hry (v športovom areáli kláštora,
spoločenské hry), turistika, táborák, a iné....

Návrat:

Každá farnosť (resp. rodič) vo vlastnej réžii. Program sa ukončí
v piatok 19. júla 2019 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 25. júna 2019 prostredníctvom on-line formulára
na stránke bratislavskej eparchie: www.grkatba.sk
V prípade neúčasti (z dôvodu choroby alebo iných dôvodov), nám
prosím dajte informáciu najneskôr deň vopred.

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 o. Jozef Durkot – 0903 305 298
Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne prežitý čas!
Christós posreďi nás!
kňazi a animátori LET 2019

