900
1000

úvodní program na podiu
pontifikální mše svatá se svědcením nového
oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie
1200–1545 „Tvoříme jeden chléb“ • „Po stopách sv.
Pavla“ • lukostřelba • výtvarné dílny •
program pro mládež • plavba na lodičkách •
přednášky • program pro seniory • adorace
1300
Hudební skupina Hm…
1430
Divadelní studio „V“ – O pejskovi a kočičce
1600
závěrečné požehnání

Vstup do všech muzeí v areálu zámku včetně Zelené Hory zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost pro kojení
a přebalování. K obědu bude možné zakoupit si párky. Před zahájením programu a po jeho ukončení bude k dispozici kyvadlová doprava mezi nádražím a areálem zámku. Po skončení pouti naváže Klášterní noc. informace: www.crsp.cz

akci podporují:

moderuje: Kateřina Rýznarová (TV Noe)

Program:

Diecézní pouť rodin
30. srpna 2008

Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny.

motto: „Lámeme jeden chléb – tvoříme jedno tělo“ (sv. Pavel)

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle vás zve
do Žďáru nad Sázavou – kláštera na
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