
Vážení rodiče, 
zveme Vaše dospívající děti na duchovní soustředění. Chceme, aby zažily společenství kamarádů se 

společnými zájmy a ideály. Zároveň se pro ně snažíme vytvořit prostor, ve kterém se budou moci setkat 
s Bohem. 

Jako místo tohoto setkání jsme tradičně zvolili kapucínský klášter v Sušici, který ve svých starobylých zdech 
ukrývá moderně zařízené prostory. Kromě pestrého programu bude o všechny dobře postaráno i po stránce stravy 
(snídaně, svačina, teplý oběd a večeře). Ubytování je na dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Spát se bude na postelích ve vlastním spacáku. 

Tuto víkendovou akci pro starší žáky náboženství vikariátu Sušice-Nepomuk pořádá a podporuje 
Římskokatolická farnost Sušice (každému přispívá částkou 200,- Kč) a bratři kapucíni, kteří nám bezplatně 
poskytují zázemí svého kláštera a ubytování. 

24 hodin v klášteře 
8. a 9. března 2019 

Malý princ a růže 
 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Cesta na poušť                                         Svátost smíření 

Mše svatá                                                            Modlitba 

Setkání s kapucíny                                    Hry a vyrábění 

Chutná postní jídla                                     Noční výprava 
sraz a začátek: v pátek 8. 3. 2019 (přesně) v 16.00 před fortnou kláštera kapucínů v Sušici 
konec a rozchod: v sobotu 9. 3. 2019 v 16.00 před klášterním kostelem sv. Felixe v Sušici 
s sebou: spacák, oblečení na spaní, přezůvky, hygienické potřeby, vlastní hrnek na pití; maminky nám 
mohou něco dobrého upéct :-) 
pozor: při vstupu do kláštera se odevzdává mobil a veškerá elektronika! – při odchodu z kláštera se vrací zpět 

pořádá: Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice, tel. 376 523 368 
kontakt: katecheta Vojtěch Šmídl, mob.: 604 731 804, e-mail: vojtech.smidl@centrum.cz 

přihláška: přihlášku s příspěvkem 200,- Kč odevzdej nejpozději do pátku 1. března. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Přihlašujeme ............................................................................................................................................................................ 
   (jméno a příjmení dítěte)    
na víkendovou akci pro starší žáky náboženství vikariátu Sušice-Nepomuk pořádanou Římskokatolickou farností Sušice „24 hodin 
v klášteře“ 8. - 9. března 2019. 
 

Kontakt na rodiče - adresa: …....................................................................................................................................................................... 
 
Telefon: .........................................................  E-mail: ........................................................................................ 
 

Zdravotní omezení dítěte, diety, alergie, … : 
 
 
 
 
Římskokatolická farnost Sušice, Bašta 54, 342 01 Sušice informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních 
údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely evidence účastníků této akce a poskytování této akce. Zpracování 
osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 
Dále prosíme, abyste zakroužkováním označili, zda můžeme použít fotografie z „24 hodin v klášteře“ k prezentaci akce: 
 

Souhlasím    /    nesouhlasím,   aby fotografie, na kterých bude můj syn / má dcera byly použity k prezentaci akce. 
 

Podpis rodiče: .................................................................................. 














