FORMULÁŘ „Pouť do Kostnice za Jeronýmem Pražským 2016
Registrace – ubytování – doprava – uzávěrka přihlašování do 15. 3. 2016!!!

Vážené sestry a Vážení bratři,
k příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského si Vás dovolujeme pozvat na pouť
do města Kostnice, kde si bohatým programem připomeneme jeho osobnost, život a tragickou smrt.
Vyrážet budeme pohodlným autobusem v sobotu 28. 5. v 8:00 z Prahy. Pro zájemce lze zajistit ubytování
z pátku na sobotu v Praze. Přespíme v Kostnici dvě noci a vracet se budeme po pondělní večerní
ekumenické bohoslužbě k 600. výročí Jeronýma Pražského z Kostnice s předpokládaným příjezdem
do Prahy kolem 7:00 v úterý 31. 5. 2016.

Program:
Sobota 28. 5.
Od 11:00 středověký život (představení, trhy ad.)
V 11.00 a ve 20.00 – orámováno dvěma průvody
Předpokládáme příjezd do Kostnice tak, abychom stihli večerní průvod.

Neděle 29.5.
13:00 – 17:00 Scéna koncilu – představení, koncerty ve městě
15:00 položení květin u sochy Jan Hus/ Jeroným Pražský instalované v r. 2015 k 600. výročí
M. J. Husa (náměstíčko u Luterského kostela)
V 17.00 Pobožnost CČSH (povede pražský biskup CČSH D. Tonzar) a kladení věnců a květin u
Husova (Jeronýmova) kamene
19:00 – Eugen Drewermann a Jürgen Hoeren diskutují o Jeronýmovi Pražském

Pondělí 30.5.
Dopoledne: otevření speciální výstavy k výročí Jeronýma Pražského
Odpoledne: odhalení desky Jeronýma Pražského
18:30 mezinárodní ekumenická vzpomínková bohoslužba k výročí Jeronýma Pražského
v kostnické katedrále
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Prosíme zájemce o pouť, aby vyplnili formulář (zvolili si druh ubytování) a odeslali ho poštou na adresu:
ÚÚR CČSH, Odbor pro vnější vztahy a ekumenu, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6. či elektronicky na
veronika.matejkova@ccsh.cz do 15. 3. 2016.

POUŤ DO KOSTNICE ZA JERONÝMEM PRAŽSKÝM od soboty 28. 5. v 8:00 h. do úterý 31. 5. v 7:00 h.
Zúčastním se

ANO – NE

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobil (telefon):…………………………………………………………………. Pokud vlastníte e-mail: ……………………………………

Prosím zaškrtněte či zvýrazněte:


Mám zájem o zajištění ubytování v Praze z pátku 27. 5. na sobotu 28. 5.2016 ANO – NE



Mám zájem o dopravu autobusem (cca 1200,-/os.)



Mám zájem o ubytování v hotelovém jednolůžkovém pokoji - cca 100 euro/noc(200euro celkem)



Mám zájem o ubytování v hotelovém dvojlůžkovém pokoji - cca 70 euro/noc (140 euro celkem)



Mám zájem o ubytování na ubytovně - cca 35 euro/noc (70 euro celkem)

ANO – NE

*V ceně všech variant ubytování je snídaně.

Potvrzuji, že jsem vyplněné údaje uvedl správně a přihlašuji se svým podpisem
k Pouti za Jeronýmem Pražským do Kostnice ve dnech 28. 5. - 31. 5.2016.

……………………………..……………………………………………………………….
(Podpis účastníka poutě za Jeronýmem Pražským do Kostnice)
Děkujeme za vyplnění formuláře a těšíme se na viděnou!
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