
INFORMÁTOR SCHOLKY DROPS 09/2016 

Milé děti, milí rodičové 

srdečně vás zdravím na začátku nového školního roku. Vzhledem k tomu, že Lucka očekává každým dnem 

narození miminka, zastoupím ji na nějaký čas při dirigování. Kromě tohoto zástupu vás žádné další velké 

změny nečekají. Zkoušky se konají jako obvykle ve čtvrtek v salce na faře. Můžete s dětmi přicházet od 16:40. 

Do 17.00 bude program volnější (nachystáme společně židle, nalepíme si nové písničky do sešitků, 

povykládáme si), protože v této době ještě přicházejí děti, které nestíhají z jiných kroužků nebo jim nejede dřív 

autobus. Prosím, aby v 17.00 už opravdu všichni byli nachystaní na zkoušce a mohli jsme začít společnou 

modlitbou. Zpívat budeme do 17:45. V tuto dobu si můžete začít vyzvedávat své děti ze salky. Pokud se mše 

sv. protáhne, počkáme na vás s dětmi v salce.  

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek. Do konce roku nás z tohoto pravidla čekají 3 vyjímky – více v rozpisu. 

Co se týče zpívání na mších svatých, budeme zpívat zhruba jednou za měsíc podle předem daného rozpisu. Na 

případné změny vás včas upozorníme. I tady vás prosím o dochvilnost, scházíme se vždy půl hodiny před mší 

svatou tj. v 9:30 v salce, abychom se rozezpívali a písničky si trochu osvěžili.  

Začátkem adventu vyrážíme už tradičně na víkendový pobyt na chatě Lípa v nedalekých Oldřichovicích. Ani 

letošek nebude vyjímkou. 

A TADY UŽ JE PŘEHLED – CO, KDY, KDE A JAK                                                                                                                      

18.9.2016  neděle  zpíváme na mši sv. (farní pouť) 

9.10.2016 neděle  zpíváme na mši sv. 

27.10.2016  čtvrtek  zkouška není! - podzimní prázdniny 

13.11.2016 neděle  zpíváme na mši sv. 

17.11.2016  čtvrtek  zkouška není! – státní svátek 

25.11.-27.11.2016  víkendovka na chatě Lípa 

8.12.2016  čtvrtek   místo zkoušky zpíváme na mši svaté v 17.00 – Slavnost Panny Marie  

25.12.2016 Boží hod vánoční – zpíváme na mši sv. v 10.00 

na konci prosince – datum upřesníme – plánujeme Koledování u jesliček spolu se sborem Laudamus a 

„páteční“ scholou 

 

Těšíme se na to, že společně budeme ze srdce zpívat Bohu a prožívat při tom radost, jakou umí dát jenom On. 

               

Eva a Roman 

 

Kontakty: 

 

Eva Bubová  tel 702 204 829  eva.bubova@email.cz 

Roman Buba tel 608 042 223  roman.buba@trz.cz 
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