
Ekumenická bohoslužba za krajinu
a související odpolední program
sobota 24. května 2008

MOŽNOSTI POUTĚ NA BOHOSLUŽBU

11.00 Sraz u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Odtud pěšky 
krajinou se zástavkami a výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců 
přírody Sůvy. 
Dopravní spojení: METRO C – Kobylisy, odtud v 10.20 nebo v 10.50 
autobusem č. 162 do Dolních Chaber na zastávku "Bílenecké náměstí", 
která je hned u kostela.

14.00 Sraz na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná pouť 
na místo bohoslužby.
Dopravní spojení: METRO C – Nádraží Holešovice, odtud ve 12.37 
autobusem č. 102 do Starých Bohnic na konečnou zastávku "Zámky", 
přívoz je odtud 5 min. pěšky proti proudu řeky. 
Nebo vlakem ve 13.37 z Masarykova nádraží do zastávky "Praha-Sedlec". 
Přívoz je odtud asi 7 min. pěšky po proudu řeky. (V tomto případě jde 
o levý břeh řeky, takže si neužijete svezení loďkou.)

Na přívozu platí tramvajenka nebo přestupní jízdenka MHD. V jiném případě je 
poplatek za svezení 20 Kč.

15.00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
Bohoslužbu povedou Milan M. Horák, kněz Obce křesťanů a 
RNDr. Jiří Nečas, laický kazatel Českobratrské církve evangelické. 
Kázat bude katolický kněz P. RNDr. Matúš Kocian.

Po bohoslužbě, která bude trvat asi půl hodiny, budeme besedovat o krajině 
a dopravě. Besedu krátce uvede RNDr. Jiří Nečas.

Další program: ●  přírodovědné poznávací hry s Mladými ochránci přírody Sůvy
●  tvůrčí dílna se suchdolským výtvarníkem Janem Honzou

Na louce budou ke koupi koláče od pekařské rodiny Píchů ze Zdib. 
Upozorňujeme, že nebude možnost zakoupení nápojů, vzhledem k teplému počasí 
doporučujeme přinést si vlastní vodu.

Dopravní spojení přímo na místo bohoslužby:
METRO D – Dejvická, odtud ve 13.43 nebo 14.13 autobusem č. 147 do Suchdola na 
zastávku "Budovec", odtud asi 15 min. pěšky podle mapky na letáčku. 
Nebo ze stejné zastávky na Dejvické ve 13.58 nebo 14.28 autobusem č. 107 na 
konečnou zastávku "Suchdol", odtud asi 15 min. pěšky.


