Farní výlet do Broumova a Malých Svatoňovic - 27. 8. 2011
Informace pro přihlášené účastníky

ODJEZDY AUTOBUSŮ:
Autobus č. 1 pro účastníky z Hlinska, Pusté Kamenice, Svratky a Orle:
Hlinsko, Hříbova ul.
Pustá Kamenice, u váhy
Krouna, pod křižovatkou
Orel

5:45 hodin
6:15 hodin
6:25 hodin
7:00 hodin

Autobus č. 2 pro účastníky z Krouny, Otradova a Skutče:
Krouna, hasičská zbrojnice
Krouna, pod křižovatkou
Krouna, odbočka na Otradov
Skuteč, náměstí

6:15 hodin
6:25 hodin
6:35 hodin
6:45 hodin

PROGRAM:
10:00 – 10:30

Setkání s P. Martinem Lanžim, návštěva farního kostela sv. Petra a
Pavla, apoštolů.

11:00 – 12:30

Prohlídka kláštera (vstupenky budou zakoupeny hromadně, prohlídku
absolvujeme v jeden čas rozděleni do dvou skupin). Kdo bude mít
zájem, může shlédnout též expozici Vamberecké mumie, vstupenku si
však musí zakoupit samostatně u pokladny.

12:30 – 13:30

Během přesunu autobusy na oběd se zastavíme ve hřbitovním kostele
zasvěceném Panně Marii, nejstarším dřevěném kostele ve střední
Evropě.

13:30 – 15:00

Přestávka na oběd ve výletní restauraci Hvězda, která se nachází
v chráněné krajinné oblasti Broumovské stěny (restaurace má svou
vyhlídku). Hvězda je též poutní místo, restaurace sousedí s kaplí Panny
Marie (po dobu naší přítomnosti bude zpřístupněna).

15:00 – 15:45

Přejezd do Malých Svatoňovic.

15:45 – 17:00

Setkání s P. Ladislavem Hojným, společné slavení mše svaté, odjezd.

20:30

Předpokládaný návrat do Krouny (autobusy účastníkům zastaví v Orli,
Skutči, Otradově a zajedou do Kamenice a Hlinska).

NÁROČNOST VÝLETU:
Parkoviště v Broumově je přímo pod farním kostelem. Ke kostelu je třeba překonat několik
schodů, nebo se vyhnout schodům a jít cca 100 m do mírného kopečku.
Od kostela ke klášteru je to přibližně 10 minut mírnou chůzí přes centrum města. Prohlídka
kláštera 1,5 hodiny.
Na Hvězdě se autobusy dostaneme na parkoviště pod restaurací, od parkoviště je třeba
překonat asi 300 m pěšky lesním terénem (osobním autem je terén průchodný, tím spíš pro
pěší).
Během cesty budeme dělat přestávky na toaletu, v Broumově lze toaletu využít v areálu
kláštera (5 korun), samozřejmě také v restauraci na Hvězdě a zajisté i ve Svatoňovicích.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Martin VTÍPIL, KROUNA 308, tel.: 737 307 305

Pokud jste se na zájezd přihlásili, ale nyní víte, že se jej nebudete moci
zúčastnit, bez zbytečného odkladu toto oznamte kontaktní osobě. Místo vás,
se bude moci zúčastnit někdo z náhradníků.
Účastnický poplatek (dospělý s obědem 460 korun, bez oběda 310 korun)
předejte nejdéle do 19. 8. 2011 kontaktní osobě.

