Vážení rodiče, přátelé, kolegové, známí a příznivci školy,
dovolte nám pozvat Vás po roce opět

na již 19. pouť ZŠ sv. Voršily v Olomouci,
která proběhne k příležitosti svátku svaté Ludmily (16. 9.) – patronky školství,

v neděli 17. 9. 2017.
Mše svatá začíná v 15.00 v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku.
Pouť dále tradičně pokračuje pohodovým odpolednem v ambitech baziliky, kde
budou nachystané různé soutěže a občerstvení.
Rádi Vás v rámci školní poutě opět zveme i k pěšímu, v pořadí devátému, putování.
Naším přáním je prožít tuto pouť včetně putování po svých tak, jak tomu na poutích vždy
bylo od té doby, co poutníci začali putovat na nejrůznější poutní místa. Zároveň vycházíme z
toho, že škola není a podle mého soudu by neměla být pouze záležitostí dětí, ale také jejich
rodičů. Za zdar církevního školství, naší školy i našich dětí se přece modlíme spolu s dětmi
všichni – jde nám o společnou věc.
Technické podrobnosti pěší části pouti (celá trasa měří necelých 13 km a zvládají ji
bez problémů i malé děti):
10:00 sraz u sv. Kateřiny
Půjdeme Bezručovými sady (Výpadem), Masarykovou ulicí, ulicí Dr. Milady Horákové
a Myší dírou ke splavu na Bělidlech.
Od splavu pak budeme pokračovat po pravém břehu řeky Bystřice do Bystrovan, dále pak
k zahrádkářské osadě za obcí, kde odbočíme pěšinou do Bukovan, z Bukovan pak už k cíli
pouti na Sv. Kopeček.
Předpokládané zastávky:
1) kousíček nad splavem na Bělidlech na dětském hřišti (sem dorazíme asi v 10.45)
2) na hřišti za obcí Bystrovany (tady dorazíme okolo 12.00, odchod přibližně 12.30)
3) u kapličky za obcí Bukovany.
14.00 předpokládaný příchod na Sv. Kopeček, občerstvení, vydechnutí
15.00 začátek mše
Těšíme se na setkání s Vámi!
Pokud by někdo chtěl využít nabídky dojetí na kole (cyklopouti):
Sraz 13:30 na Bělidlech za mostem u Bystřičky.

Šikovné maminky žádáme o něco dobrého k zakousnutí k pohodovému
odpoledni v ambitech .

