Milí přátelé,
srdečně zdravíme z Olomouce a rádi bychom
Vás pozvali na společné setkání animátorů seniorů.
Podařilo se nám domluvit návštěvu Arcibiskupského kněžského semináře a bude se nám
věnovat P. Pavel Šupol, vicerektor AKS.
Dovolujeme si Vás proto opět pozvat do
Olomouce, přijměte tuto možnost nejen se podívat
do kněžského semináře, ale také se za naše
bohoslovce a budoucí kněze modlit. Určitě bude
možnost se něco nového dovědět, ale také si třeba
popovídat, jak se daří ve Vašich společenstvích,
podělit se vzájemně o své zkušenosti a poznatky
zvláště z Vaší služby ve společenstvích seniorů.

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ
v úterý 21. května 2019 od 9.00 hod.
v Arcibiskupském kněžském semináři
(Žerotínovo nám. 2, Olomouc, vedle kostela sv. Michala)

Program setkání:
9:00 - zahájení, informace, káva/čaj
9:30 - přednáška P. Pavla Šupola, vicerektora AKS (bude promítat prezentaci,
nezapomeňte si brýle), prohlídka semináře
11:00 - mše svatá v kapli
12:00 - oběd
13:00 - 15:00 - káva/čaj, informace o dění ve Vašich společenstvích, práce ve skupinách,
informace pro seniory, náměty pro další práci…
Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás, pokud se sami nebudete moci zúčastnit, abyste
za sebe poslali vhodného zástupce. Tentokrát budeme obědvat přímo v jídelně semináře, za
oběd budeme vybírat 100 Kč. Můžete-li, přispějte, prosím, něčím k pohoštění při kávě.
Přeji požehnané velikonoční svátky
Mgr. Markéta Matlochová, za Centrum pro rodinný život
Olomouc, 15. dubna 2019

PŘIHLÁŠENÍ
Prosíme o potvrzení účasti a zájmu o oběd do pátku 10. května do 12.00 hod.,
a to buď telefonicky na číslo: 737 619 805, nebo e-mailem na:
matlochova.marketa@ado.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.
Jak se do Arcibiskupského kněžského semináře dostat?
Arcibiskupský kněžský seminář najdete na Žerotínově náměstí. Kdo pojede tramvají, může
vystoupit na Náměstí Republiky, půjde kousek ve směru jízdy a první uličkou odbočí doleva
(ulice Univerzitní), půjde k teologické fakultě, kolem kaple sv. Jana Sarkandra a kostela sv.
Michala, budova semináře je hned vedle, ale vchod je až na rohu budovy. Vrátnice bude
otevřena od 8:45 do 9:00, pokud byste se opozdili, zavoláte mi na mobil a přijdeme Vám
otevřít.

