Jún 2019
Večerná diskusia s rektorom
kostola piaristov p. Petrom
Franekom
V pondelok 3. júna 2019 o 19:00
v refektári Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého,
vchod je z Palackého ulice.

Jurko a princezná - Divadlo pod Hríbikom
V sobotu 9.6. 2019 o 16:30 pozývame všetky deti do rozprávkovej záhrady
Centra pre rodinu na Farskej ulici 12 na marionetové predstavenie Divadla
pod hríbikom s názvom Jurko a princezná. Čaká nás rozprávka o dvoch
veselých a hravých deťoch, ktoré len trošku u babičky zaneposlúchali a zažili
„sladké stretnutie“, na ktoré len tak ľahko nezabudnú.

.

V sobotu 8.6.2019 o 13:30
pozývame všetky ženy na
Workshop strojového šitia.
Na workshop sa môžete prihlásiť
vyplnením formulára.

Plánované letné akcie:
Na leto sme pre vás pripravili
viac možností, ako stráviť
predĺžený víkend so svojim
dieťaťom naplnený zážitkami
a dobrodružstvom.

Otec a syn (junior) 2019

Otec a dcéra 2019

Otec a syn Skalka 2019

Dobrodružno-zážitkový pobyt pre
otcov a ich dcéry vo veku 13 až 16
rokov v termín 12. – 15.9.2019 v
Belušských Slatinách (Rodinkovo).
Pobyt je založený na vzájomnom
prežívaní spoločného času otca s
dcérou s cieľom nájsť novú kvalitu
svojho vzťahu.

Pre otcov a ich synov vo veku 14 až 16 rokov sme pripravili spoločný
zážitkový pobyt 2019 v termíne 28.8. – 1.9.2019. Akcia sa koná v blízkosti
pútnického miesta Skalka nad Váhom, v prírodnom prostredí, v blízkosti
lesa a rieky Váh. Zanechajte pohodlie svojho domova a príďte so svojim
synom prežiť krásny pobyt v prírode a v spoločenstve mužov. Spoločne
budete hľadať to, čo vás spája a je pre vás oboch dôležité. Pri každodennej
svätej omši v kláštornej kaplnke môžete svoje prosby zveriť do Božích rúk.

Pre otcov a ich synov vo veku 8 až 14 rokov. Plánujeme splavovať vody
divokého Dunajca a popri tom spoznávať krásy Pienín, kraj pltníkov a
lietajúceho mnícha Cypriána. Jednu noc strávime aj v kempe v Poľskej
republike. Zavítame aj do bývalého Kláštora kartuziánov v Červenom
Kláštore. Ak aj vy chcete so svojím synom zažiť dobrodružstvo, neváhaj a
rezervuj si posledný júlový víkend 25. – 28. 7. 2019 na spoločnú chlapskú
akciu plnú priateľskej atmosféry a duchovného povzbudenia.

Bližšie informácie o pripravovaných akciách a kurzoch a prihlasovacie formuláre nájdete na stránke www.cprtrencin.sk a
www.facebook.com/cprtrencin.
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