
SLAVNOSTI 
ÚRODY 2022

Zve farnost a obce Hvozdná a Ostrata.

2. říjen 2022, 13 hod., kostel Všech svatých ve Hvozdné, 
dále slavnostní průvod obcí pro pěší i cyklisty, 

přátelské posezení s občerstvením.

Program (průvod pouze za pěkného počasí)
Požehnání úrody v kostele (13.00, kostel Všech svatých)
Zastavení na západní straně (13.40, Větrná 26)
Zastavení na severní straně (14.15, Záhumení 60)
Zastavení na východní straně (14.50, Rybníček)
Zastavení na jižní straně (15.35, Myslivecká 66)

Ochutnávka dobrot
Do průvodu si můžete v košíku vzít s sebou napečené buchty nebo jiné dobroty, abyste je 
mohli společně ochutnat se svými sousedy, známými a přáteli ve slavnostním průvodu.

Dary krajiny
Můžete darovat zpracované ovoce a zeleninu (zavařeniny, kečupy, sušené ovoce, med, likéry, 
sirupy atd.) Při záverečném posezení budou za dobrovolný příspěvek (na organizaci Slavnos   
úrody) k odebrání a ochutnání.
Jménem označené produkty můžete přinášet do kostela Všech svatých v době bohoslužeb: 
pondělí, čtvrtek 17-18 h, neděle 8-9 h do 26. 9. 2022.

Poznávací kvíz pro dě   s doprovodem rodičů
Zájemci se mohou zúčastnit na kolech, koloběžkách nebo pěšky orientačně poznávacího kvízu 
na všech zastaveních průvodu. Výkazy pro razítka budou rozdávány na začátku před kostelem 
a na posledním zastavení budou vyhodnoceny a dě   odměněny. Účast na odpovědnost rodičů.

Kulturní program
Záhumení Street Band, jazzová kapela, Hvozdná 
Leluja, folklorní soubor, Luhačovice
Kašavš   chlapi, pěvecký sbor, Kašava

Doprovodný program
Zpívání půl hodiny před zahájením
Ochutnávka dobrot
Dary krajiny
Poznávací kvíz pro dě  
Výstava zahrádkářů Hvozdná

www.farnosthvozdna.cz
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Zastavení pr vodu:
    Kostel Všech svatých, 13.00 h
1. V trná 26, 13.40 h
2. Záhumení 60, 14.15 h
3. Rybní ek, 14.50 h
4. Myslivecká 66, 15.35 h
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TRASA PR VODU

Ú ast d   v pr vodu a orienta n  poznávacím 
kvízu pouze na odpov dnost rodi .


