Z

pátku 12.12. na sobotu 13.12. přespaly holky ze Sluníček v klubovně na faře. Po mši
jsme společně povečeřely, zahrály si nějaké hry - velký úspěch mělo Palermo při svíčce,
pak se podívaly na nějaký ten filmík a "šly spát".
Ráno jsme si přivstaly na roráty, potom snídaně, všechno sbalit, uklidit a hurá domů - dospávat . Účast byla vysoká - chyběly pouze dvě z nás.

Námořníci pozor! Pohov! Nasedat!
ráj všech námořníků, teda aspoň nám se tam líbilo. Užili jsme si spoustu
Ú stíher,nadkteréOrlicí,
byly ať už nové jako "děla", tak i staré známé jako "čísla". Mimo užívání si

jsme dobyli jeden místní hrádek (teď už zřícenina) zvaný Potštejn. Poté jsme v nedalekém
zámku vystrašili strašidla a učili se býti dobrými pastýři koz. Nicméně byla to naše první víkendová akce v tomto školním roce, která dopadla velice dobře a splnila účel - něco se dozvědět, užít si, podívat se na nová místa, užít si, stmelit se a užít si.

15 up na horách - tur. chata Polana

Z

ima, kopec a zima - slova doprovázející celý víkend. Stromovo (Tom J.) zvolání hned z
počátku akce „já znám zkratku“ svědčilo, že tahle akce bude opravdu stát za to. Proč?
Všichni určitě známe filmovou hlášku "Půjdeme zkratkou - je to sice dál, ale za to horší cestou" a v tomhle případě hláška sedla opravdu trefně.
Akci doprovázela krom ohromné kosy hlavně dobrá nálada. Večerní chvíle krátila 5 členům
polární výpravy hra Porto Rico (netuším jak se to píše), všichni ostatní (Karel) spali. Sobota
jakživ patří pořádné túře, žádný problém pro zkušené 15up. JOO sníh! - první letošní koulovačka! Večer krom naší dvoudenní tradice v podání stolní hry doplnilo ještě témátko na zamyšlení. Neděle byla už taková nezajímavá - vstávání, cpaní se, úklid, cesta na mši, jízda
vláčkem, jízda autobuskem a šťastný návrat domů!

kluci
TYGŘÍCI
ŠKORPIÓNI & POUTNÍCI
15up

5 - 9 let

17:15-18:30

čtvrtek - suterén

9-15 let

09:00-11:30

sobota - suterén

15 a výš

17:30-19:30

sobota - suterén

holky
SLUNÍČKA

11-15 let

16:15 do mše

pátek - suterén

ŽABKY

7-11 let

16:15 do mše

pátek - suterén

MYŠKY

5-7 let

16:15 do mše

pátek - klubovna

Sv. HOSTÝN - 27. 12.
Vyraz s námi jako každý rok na Hostýn, těšit se můžete na krásný Hostýnský betlém a na zahřátí nebude chybět polévečka.
Sraz:
Příjezd:
S sebou:

7:30 na vlakáči
16:34 tamtéž
60kč, kartičku pojišťovny, děti 10-15 let kar. na
prokázání věku, svačinu, pití a oblečení dle počasí
Zve Vás Marťa a Laďa

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Cukroví pryč ze stolu, sejdem se na pochodu.
Připrav batoh, svěží krok, utekl nám tento rok.
Vyrážíme hnedle zrána, celá farnost je tam zvána!
Datum:
Start
Cíl:

31.12.
9:00 - 9:30 u Malenovického hradu
Svatá voda

Na všechny se těší Vojta, Hanka, Pája

TOMÁCKÁ ZÁBAVA
Oddílem ku zdraví a trvalé invaliditě
Již tradičně Vás zveme na naši zábavu na Sokolovně 24. 1. 2015. K tanci nás bude doprovázet kapela ESO. Vstupenky bude možno zakoupit na Silvestrovském pochodu
poté vždy po nedělním mších svatých. Těšit se můžete kromě dobrého tance na tombolu,
úžasný program, na občerstvení a plný bar!

Začátek: 19:30

CENA VSTUPENKY: 100,-

Těší se na Vás Míša, Denda, Karel, Evča a Vojta

O

d začátku letošního školního roku začala při naší farnosti fungovat nová skupinka v rámci oddílu TOM 1412 – Myšky.

S Myškami se scházíme každý pátek od 16:15 do začátku mše v klubovně na faře a během
našich schůzek se rozhodně nenudíme. Hrajeme hry, vyrábíme, kreslíme, tančíme, učíme se
básničky i zpíváme, a když nám přeje počasí, chodíme si hrát ven na hřiště nebo zadovádět na
trampolínu. Na začátku schůzky i na konci se vždy společně pomodlíme a určitě nezapomínáme přidat sýr do spižírny, to za poctivou účast na schůzce.
Tato skupinka je zatím složena ze šesti Myšek ve věku 5-6 let, ale protože máme v naší myší
klubovně ještě dost místa, rády bychom mezi nás pozvaly další slečny, které do konce června
2015 oslaví své 5. narozeniny.
Těší se Evča & Lucka
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