
PO STOPÁCH MOJŽÍŠE … v klášteře na Hoješíně

PRO DĚTI: čtvrtek 30. dubna až neděle 3. května, 

sraz v 16.30 v Chrudimi na autobusovém nádraží 

PRO RODIČE A DĚTI: sobota 2. a neděle 3. května, 

začátek v 9.00 na Hoješíně 
 

ZAKONČENÍ:  Program bude ukončen nedělním obědem. Domluvte si prosíme odvoz na zpáteční cestu do 

Chrudimi, případně nabídněte volná místa dalším nebo poproste, zda se k někomu vejdete. 
 

S SEBOU: spacák, přezůvky, špekáčky na sobotní opékání, peníze na autobus, příspěvek sestrám za ubytování a 

stravu, šátek, znalosti o Mojžíšovi … 
 

KONTAKT: Hluboké koření (http://www.hlubokekoreni.net), e-mail: hlubokekoreni@hlubokekoreni.net 

Vojta Novotný, mobil: 721 458 685 
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