NOVEMBER 2018
Večerné zamyslenia

Rozprávanie manželov Kondelovcov o Svetovom stretnutí rodín

V pondelok 5.11.2018 so začiatkom o 19:00
vás pozývame na Večerné zamyslenia
spojené s diskusiou s rektorom kostola
piaristov pátrom Petrom Franekom. Téma
diskusie bude zameraná na aktuálne otázky
a problémy veriaceho človeka.
Stretneme sa v refektári Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého, vchod je z
Palackého ulice.

Rozprávanie manželov Kondelovcov o Svetovom stretnutí rodín si budete môcť vypočuť

Tvorivé dielne

Výlet na Tematín

Novembrové tvorivé dielne sa ponesú
v duchu blížiacich sa Vianoc. Pozývame
rodičov s deťmi v nedeľu dňa 25.11.2018 o
16:00 stráviť spoločný čas pri výrobe
adventných vencov. Dielničky povedie
Zdenka.

V sobotu 17.11.2018 sa môžete pridať k nám a absolvovať rodinný výlet na Tematín. Je to

v priestoroch novootvorenej klubovne „Káčko“ na Farskej ulici 12, v pondelok 12.11.2018 o
17.00 hod.
Dlhoroční manželia Kondelovci zo Žiliny sú súčasťou tímu, ktorý realizuje kurzy prípravy najmä
mladých na sviatosť manželstva a život vo dvojici a sú spoluatormi knihy Manželská STK. Sú
tiež vedúci tímu kurzu pre manželov Víkendové manželské stretnutia.

príležitosť vyvetrať seba i svoje deti a potešiť sa farbami jesene. Stretneme sa o 10:00 pred
kostolom sv. Rodiny v Trenčíne na Juhu. Dúfame, že počasie nám bude priať a naplno využijeme
tento sviatočný deň.
Viac info a registrácia na www.cprtrencin.sk

Workshop strojového šitia
V pondelok 19.11.2018 o 9:30 hod. pozývame všetky ženy na Workshop strojového šitia.
Účastníčky sa zoznámia s novým pomocníkom, základnými krokmi a technikami. Z workshopu si
odnesú vlastnoručne vyrobenú vianočnú dekoráciu alebo mikulášsku čižmu. Vítané sú matky
s deťmi, pre ktoré je pripravená herňa.

Viac info a registrácia na www.cprtrencin.sk

Svojpomocné skupiny
V priestoroch CPR Trenčín v dňoch
3.11.2018 10.11.2018, 17.11.2018 a
24.11.2018 o 16:30 naďalej prebiehajú
pravidelné stretnutia svojpomocných
skupín, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť.
Zmyslom stretnutí je vzájomné zdieľanie
svojich skúseností, sily a nádeje s cieľom
zvládnuť svoje ťažkosti.
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