NABÍDKA DUCHOVNÍHO VÍKENDU PRO ŽENY
Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls?
Je pro vás důležité dobře se připravit na Velikonoce?
Chcete zažít společenství žen v modlitbě i ve sdílení?
Pak držíte tento dopis v ruce právě včas. Je tu pro vás…

Duchovní víkend pro ženy na pouti života
v Českém Těšíně ve dnech
5.-7.4. 2019
Víkend je určen pro ženy všech životních stavů, které řeší ve svém životě nejrůznější věci
a potřebují se na chvíli zastavit a podívat na svůj život trochu s odstupem a nadhledem.
Víkend povede: MUDr. J. Krausová, zasvěcená panna
Místo konání:
exerciční dům Český Těšín, Masarykovy sady 24
pěšky 10 minut od vlak. nádraží. Po východu z nádraží se dejte doleva po chodníku
podél kolejí. Po levé ruce minete silniční podjezd trati a pokračujete rovně pěším
průchodem mezi zahrádkami a asi po 100 metrech přijdete na ulici Masarykovy sady (je
to městský park). Dům je vpravo od kostela Božského Srdce Páně, telefon: 737 930 713.

Ubytování:
Spojení:
Začátek:
Konec:
Sebou:
Cena:

v jedno a více lůžkových pokojích
vlaky i autobusy, pokud bude potřeba, pomůžeme s jejich vyhledáním
v pátek 5.4. od 18.00 hodin
v neděli 7.4. po obědě cca v 13.00 hodin
osobní věci, psací potřeby, poznámkový blok, Písmo a chuť potkat se s přáteli
a hlavně s Bohem
1100- Kč za víkend – je potřebná platba předem složenkou, nebo na účet číslo
2800068926/2010, var. symbol 104
Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 21. 3. 2019.
Svou účast považujte za potvrzenou až po provedení platby nebo domluvě o ní.
Přihlášku pošlete na adresu:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc,
tel. 587 405 250-3 e-mail: reznickova@arcibol.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na víkend v Českém Těšíně 5.-7.4. 2019
Jméno:
Adresa:
Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

Vzkaz
organizátorům:
Setkání probíhá v rámci projektu Táto, mámo, babičko, dědo, buďme spolu
programu: Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

