Milí přátelé,
srdečně zdravíme z Olomouce a rádi bychom Vás pozvali na
společné setkání animátorů seniorů. Podařilo se nám získat
zajímavého hosta: P. Petra Chalupu, který se nám bude věnovat
dopoledne a bude sloužit mši svatou v katedrále. Dovolujeme si
Vás proto opět pozvat do Olomouce - přijměte tuto možnost
něco nového se dovědět, naučit, ale také si třeba popovídat, jak
se daří ve Vašich společenstvích, podělit se vzájemně o své
zkušenosti
a poznatky zvláště z Vaší služby ve společenství bratří a sester.

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ
v úterý 22. května 2018 od 9.00 hod.
ve velkém sále arcibiskupské kurie, II. patro
Biskupské nám. 2, Olomouc
Program setkání:
9,00 – 9,30: zahájení, informace, káva/čaj
9,30 – 11,00: práce s Biblí ve společenství
(P. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla
a PhDr. Marie Klašková)
11,30 – 12,30: mše svatá v katedrále
12,45 – 13,30: přestávka na oběd
13,30 – 14,30: káva/čaj, informace o dění ve Vašich společenstvích, práce ve skupinách,
informace o víkendech pro seniory i pro seniory s vnoučaty, náměty pro další práci…
14,30 – 15,00: hradby a parkány – prohlídka zákoutí Arcibiskupského paláce
Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás, pokud se sami nebudete moci zúčastnit,
abyste za sebe poslali vhodného zástupce. Pro lepší organizační zajištění Vás žádám o
potvrzení účasti. Jako obvykle budeme objednávat oběd v hodnotě cca 100 Kč. Můžete-li,
přispějte, prosím, něčím k pohoštění při kávě.
S prosbou o modlitbu za toto dobré dílo se na Vás těší
Mgr. Markéta Matlochová, za Centrum pro rodinný život
Olomouc, 27. dubna 2018
Prosíme o potvrzení účasti a zájmu o oběd do čtvrtka 17. 5. do 12.00 hod.,
a to buď telefonicky na číslo: 737 619 805 nebo e-mailem na:
matlochova@arcibol.cz.
Děkujeme a těšíme se na Vás v Olomouci.

Pozváni jsou i zájemci z diecéze, kteří uvažují o tom, že by nějaké společenství seniorů ve farnosti založili
nebo pomohli vést.

