SENICKÁ NOTA 2021 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL
Vážení přátelé a kamarádi,
po vynucené roční „kovidové“ pauze bychom Vás všechny rádi pozvali na již 19. ročník Senické
noty, která je současně i děkanátním setkáním schol (nejen) konického děkanátu v sobotu
28. října 2021 od 15 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny v Senici na Hané.
Letošní ročník bude mít zcela nový formát. Nechceme mezi sebou soutěžit, chceme se opravdu
setkat, vidět se, popovídat si, zazpívat si a za to vše poděkovat Bohu našim společným zpěvem
a tak šířit radost kolem sebe. Proto je vystoupení Vaší scholy opravdu dobrovolné a záleží jen
na Vás, jestli se přijedete jen podívat, anebo budete chtít na setkání i zazpívat. Pokud se
rozhodnete setkání obohatit Vašim zpěvem (a věřte nám, že za to budeme opravdu moc rádi)
připravte si, prosím 2 – 3 písničky. Jejich výběr necháváme na Vás. Jestli to bude velikonoční,
vánoční, s hudebním doprovodem nebo a cappella záleží jen a jen na Vás. Kostel bude
ozvučený jen pomocí standardního ozvučení kostela.
Setkání schol bychom rádi zahájili všichni dohromady společnou mší svatou s našim novým
děkanem P. ThLic. Františkem Urbanem, Th.D. v 15 hodin. Po ní budou následovat jednotlivé
vystoupení schol, která budou prokládána zajímavými rozhovory a příspěvky. Potom se všichni
přesuneme na sál fary, kde společně povečeříme a popovídáme si. A pokud všechno dobře
dopadne, čeká nás všechny od 19 hodin v kostele velké hudební překvapení.
Jaké? To Vám nemohu prozradit, potom už by to nebylo překvapení .
I z letošního ročníku si díky dotaci Z Olomouckého kraje odvezete na památku
tričko. Pro letošní rok jsme vybrali zářivou „limetkovou“ barvu s černým
potiskem loga. Snad se Vám budou líbit.
Abychom měli dostatek jídla, pití a především triček, prosíme Vás, napište nám do
10. října 2021 jestli na setkání přijedete, jestli vystoupíte a předběžný počet triček a velikostí
(S, L, M, XL) pro Vaši scholu. Psát můžete na e-mail info@aktivsenice.cz nebo do zpráv
https://www.facebook.com/aktivplussenice/. Všechny bližší informace a dotazy získáte na
telefonním čísle 774 415 157.

Moc se na Vás těšíme!!!!!
Za všechny pořadatele

Dominika Doláková

