
MládežeMládežeMládeže   
Setkání Setkání Setkání    

VikariátuVikariátuVikariátu   
Příbramského Příbramského Příbramského    neje
n 

Počepice  Počepice  Počepice     

Vem s sebouVem s sebouVem s sebou   
Karimatku, sportovní oblečení dle Karimatku, sportovní oblečení dle Karimatku, sportovní oblečení dle    

počasí, boty do tělocvičny, svačinu, počasí, boty do tělocvičny, svačinu, počasí, boty do tělocvičny, svačinu,    

láhev s pitím, účastnický poplatek 120 Kč láhev s pitím, účastnický poplatek 120 Kč láhev s pitím, účastnický poplatek 120 Kč    

(režie a oběd) + finance na autobus, (režie a oběd) + finance na autobus, (režie a oběd) + finance na autobus,    

kamarády a hlavně dobrou náladu… kamarády a hlavně dobrou náladu… kamarády a hlavně dobrou náladu…    
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1 Tim 4,101 Tim 4,10 
Přihlašte se u:Přihlašte se u:Přihlašte se u:   

ŽŽŽ   

Pořádá ŘKF Sedlčany a Občanské sdružení Pyramida o.s.Pořádá ŘKF Sedlčany a Občanské sdružení Pyramida o.s.Pořádá ŘKF Sedlčany a Občanské sdružení Pyramida o.s.   

 8 8 8 00  00  00    Uvítání Uvítání Uvítání    
121212 00  00  00    Společný oběd Společný oběd Společný oběd    
171717 00  00  00    Slavení mše svaté Slavení mše svaté Slavení mše svaté    
           s Miloslavem kardinálem Vlkem           s Miloslavem kardinálem Vlkem           s Miloslavem kardinálem Vlkem   

sobota   sobota   sobota   10. října 10. října 10. října ‘09‘09‘09   

  Zaujme tě ? 
    Kofola zdarma? 

                 nebo: 

               Krize víry = jedu z kopce,  

     abych vyjel do kopce? 

 Chci s někým chodit, abych byl pouze in? 

         „Přepych“ dnešní doby je i dítě  

                            s postižením? 

Ztiší tě?
   

modlitební skupinky:  

 Za uzdravení vztahů v rodině?  

 Za odvahu Žít? 

 Za budoucí manželku, manžela? 

Kam a jak dál?... 

AutobusAutobusAutobus   
6:00 6:00 6:00 --- Příbram  Příbram  Příbram    6:30 6:30 6:30 --- Dobříš Dobříš Dobříš   

7:00 7:00 7:00 --- Nový Knín  Nový Knín  Nový Knín    7:30 7:30 7:30 --- Sedlčany Sedlčany Sedlčany   

a zpěta zpěta zpět   

Rozproudí tě? 
lanové dráhy, taneční dílna, 

návštěva skanzenu Vysoký Chlumec, 

hudební skupinky s kytarou, 

aikido, fotbal, hudební vystoupení, 

šikulové, frisbee 


