Milí přátelé,
Prázdniny a čas dovolených již „klepou na dveře“ a mně se podařilo
získat opět zajímavého hosta: Doc. Dr. P. Rudolfa Smahela, Th.D., který
si pro nás připravil přednášku s optimistickým názvem: „Malé radosti
ve stáří“. Dovoluji si Vás proto opět pozvat do Olomouce. Pozváni jsou
i lidé z diecéze, kteří teprve uvažují o tom, že by nějaké společenství
seniorů ve farnosti teprve založili, nebo se v něm angažovali. Věřím, že
také tentokrát rádi přijedete a zúčastníte se tohoto setkání animátorů
seniorů. Přijměte tuto možnost zaposlouchat se do slov našeho
přednášejícího, něco nového se dovědět a zažít. 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.
Kolik si toho odneseme, to už záleží na každém z nás…
Srdečně vás zvu na:

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SPOLEČENSTVÍ
SENIORŮ
Ve čtvrtek 9. června 2016 od 9.00 hod.
v kapli Sv. Anny a sále arcibiskupské kurie, II. patro
Biskupské nám. 2, Olomouc
Program setkání:
9,00 – 10,00: mše svatá, celebruje P. Rudolf Smahel (kaple Sv. Anny vedle olom. katedrály sv. Václava)
10,15 – 12,00: přednáška s diskusí na téma: „Malé radosti ve stáří“ (podle E. Eriksona)
12,00 – 12,05: společná modlitba „Anděl Páně“
12,15 -13,15: možnost společného oběda v restauraci „U Huberta“
13,15 – 14,15: káva/čaj + prostor pro informace o chystaných materiálech, práci ve skupinách seniorů,
informace o víkendech pro seniorky/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. Pro lepší organizační zajištění Vás žádám o potvrzení účasti. Jako obvykle
budeme objednávat oběd v hodnotě cca 80,- Kč. Rádi také po obědě uvítáme Váš příspěvek do debaty
o činnosti Vaší farní skupiny seniorů. Můžete-li, přispějte, prosím něčím k pohoštění při odpolední kávě.
S přáním pokoje a dobra a s prosbou o modlitbu za toto dobré dílo se na Vás těší
Olomouc, 30. května 2016

za Centrum pro rodinný život
Mgr. Josef Záboj

Prosíme o potvrzení účasti a zájmu o oběd do úterý 7. 6. 18.00 hod!
A to buď telefonicky na číslo: 731 402 102
nebo e-mailem na: zaboj@arcibol.cz
Děkuji…

