Máj 2019
Deň rodiny v Trenčíne
4. ročník podujatia Deň rodiny
v Trenčíne sa bude konať v nedeľu
19.5.2019 od 15:00 v centre mesta na
Mierovom námestí a bude sa niesť v
duchu motta: „V obci i meste rodina na
prvom mieste“. Zažijete príjemné
rodinné popoludnie plné hudobných
vystúpení, súťaží a športových aktivít.

Klub nerozbitných detí
V pondelok 20.5.2019 o 17:00 vás pozývame na prednášku spojenú s diskusiou so
Slávkou Kubíkovou o jej knihe Klub nerozbitných detí a jej pohľade na výchovu. Klub
nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a
instantných riešení. Vychádza z medicínskych a psychologických štúdií a je doplnená
o rozhovory so slovenskými expertmi. Každý z nich je autoritou v jednej z dôležitých
oblastí, ktoré potrebujeme rozvíjať u našich detí. Aby zvládli náročnú dobu, v ktorej
budú žiť. Aby sa stali nerozbitnými.

Výlet na Vápeč

Noc literatúry

V nedeľu 26.5.2019 vás pozývame na
rodinný turistický výlet na Vápeč.

V stredu 22.5.2019 o 20:00 vás Centrum pre rodinu pozýva do svojej záhrady, ukrytej

Odchádzame autami o 10:00 z parkoviska
pri kostole na Juhu, alebo sa môžete
pripojiť o 10:45 na parkovisku pri chate
Homôlka.

európsku literatúru, ktorá sa číta na viacerých miestach v centre Trenčína. Čaro tejto

pod mestskými hradbami. Podujatie Noc literatúry ponúka Trenčanom súčasnú
potulky spočíva v tom, že si v rýchlom slede a v dobrej spoločnosti urobíte prehľad o
najnovších európskych knihách, ku ktorým sa neskôr môžete vrátiť, ak vás zaujmú.
Hosťom Centra pre rodinu bude hokejista Branko Radivojevič.

speed dating katRande
Ak patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, ale vo svojom okolí
nikoho takého doteraz nenašli, možno by ste chceli skúsiť kresťanskú
zoznamku. Práve vás by sme chceli pozvať na speed dating katRande, ktorý sa
uskutoční v pondelok 6.5.2019 o 18:00 v Centre pre rodinu Trenčín na Farskej ulici
č.12. Je určený pre slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov. Ďalšie informácie a
registračný formulár nájdete na katRande.org.

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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