Milí priatelia,

Úrad ekumenickej pastoračnej služby aj v roku 2017 pripravuje
9.ročník Celoslovenského policajného a hasičského výstupu
v Tatrách.
Tohto roku to bude v termíne: 22-24.september 2017
– samotný výstup bude 23. septembra 2017

Východiskový bod bude Hrebienok – priestor pred
turistickou ubytovňou,
kde spoločným stretnutím a krátkou pobožnosťou začneme výstup na

SLAVKOVSKÝ ŠTÍT – 2452m

Ubytovanie:
Tohto roku je možné požiadať o ubytovací preukaz na víkend
od 22. do 24. septembra v Kremenci – Tatranská Lomnica –
O poukaz treba požiadať priamo oddelenie rekreačnej
starostlivosti.
Tel. č.: +421-9610 56831; 80 56831
tel. č.: +421-9610 56832; 80 56832

fax č.: +421-9610 56839; 80 56839
email: rekreacie@minv.sk

Ubytovať sa bude dať aj priamo na Hrebienku – na turistickej ubytovni.
Cena 49€/ dvojlôžková izba noc s raňajkami +4 lístky na osobu na pozemnú
lanovku Smokovec- Hrebienok.
Alebo 44€/ osoba noc s raňajkami.
Podrobnosti o postupe ubytovania budú zverejnené dodatočne.

PROGRAM VÝSTUPU
Piatok 22. september 2017 - od 15.00 – registrácia v zariadení
Kremenec a prevzatie objednaných upomienkových predmetov
o 19.00 hod – spoločný večer s duchovnou službou – pokyny
k výstupu.

Sobota 23. september 2017
ZRAZ účastníkov výstupu: Od 7.00 do 7.30 hod. registrácia na Hrebienku
7.40 hod - Spoločná modlitba, foto, hymna a požehnanie na cestu.

Nedeľa 24 .september 2017 – Srdečne pozývame bez rozdielu
vierovyznania na nedeľné bohoslužby – miesto bude upresnené
podľa ubytovania – buď Starý Smokovec alebo Tatranská Lomnica.

Na pamiatku z výstupu:
Budú zverejnené dodatočne – Pracujeme na grafických podkladoch.
Radi uvítame nápady, čo by vás potešilo.

Nahlásenie účasti kvôli evidencii účastníkov je možné do 19. septembra 2016
u jednotlivých duchovných úradu EPS MV SR pôsobiacich v krajoch
nasledovne:

BA, NI kraj na adresu: dagmar.tomasovicova@minv.sk
TT, TN kraj na adresu: julia.stofanova@minv.sk
ZA kraj na adresu: jan.paciga@minv.sk
BB kraj na adresu: alzbeta.lucskayova@minv.sk
PO kraj na adresu: matus.vongrej@minv.sk
KE kraj na adresu: jana.tabackova@minv.sk

ÚSTROJ
Pokiaľ máte novú pracovnú rovnošatu - GORATEX, prosím o absolvovanie túry
v pracovnej rovnošate, rovnako tak vítané sú policajné, hasičské tričká, šiltovky,
skrátka čím viac označenia príslušnosti k rezortu, aby z pohľadu na nás bolo zrejmé,
kto tvorí danú skupinu.
Takáto forma oblečenia dodáva akcii špecifický ráz a u ostatných návštevníkov
vzbudzuje patričný rešpekt ale aj záujem.
Teším sa na spoločné stretnutie a prajem pekné a príjemné leto.

Milan Petrula
úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

