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P. Mgr. |an Slavík
Stará Ves nad Ondřeinicí. Farní č. 10, 739 23
tel. 591 143 739, mobll 731 625 718
http//dcm.doo.cz, stara.ves@razdva.cz
DCM, e-mail: dcm@doo.cz, 596 116 522,kL.238
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Opět po roce nabízíme dvouletý inspirační a zážítkový ani-
mátorský kurz pro všechny mladé od 1ó let, kteří mají touhu
šřit dál Boží království,vzdélávat se, růst ve vře a tvořit
společenství.

Více ínformací najdeš na webu diecézního centra pro mládež
(www.dcm.doo.cz) nebo na plakátku. Kapacita ie omezená|
Přihlašovat se můžeš na www.doo.cz/prihlaska do 11.9.
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x--,Cas v Boží přítomností je ten nejvzácnějšíl Všichni jste
srdečně zváni společně s námi prožít čas chval a uctívání.
Chvály jsou vždy první úterý v měsíci.

Těšíme se na setkání.
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Prázdniny isou téměř
u konce a norni školní
rok za rohem. zveme
všechny mladé, kteří se
chtěií podílet na chodu
děkanátu Novri |íčín, za-
žít néco nezapomenutel-
ného, a hlavně všechny,
kteří chtěií tvořit super
partu, na naši první schůzku a zároveň teambuilding na
chatu v pohoři.

Setkání proběhne v termínu 18.-20.9.

Přihlašování je možné na www.doo.cz/prihlaska Více infor-
mací naleznete na webu nebo facebooku děkanátu Norni
Ilcln.
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Všichni jste srdečně zváni
25.9. do kaple sv. Isídora
na Večer chval. Tento
večer bude p r ov ázán zpé-
vem a modlitbou. Zván je

každý, kdo se chce zasta-
vit před Bohem a setkat
se s Ním.

CENTRUM PRO RODINU
A socÉlní pÉčI
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Bc. Marek Schneider
Kostelnínám. 1,72802 ostrava 1

te|.:734 435'135
e-mail: cpr@doo.cz \^rww.prorodiny.cz
f acebook fb.com/prorodiny

9.9. Než do toho vletíš
- cyklus pro mladé v době chození

Program ;e rozdělen do tří setkání, vždy vestředu (9. 9. 2O2O,
navazuie 23.9. a 14. 10,vždy od 18:O0).

Místo konání: klubovna Střediska RODINA, Syllabova 19,
ostrava-vítkovice
Kontakt: Maria Fridrichová, mfridríchova@prorodíny.cz,
731 625 618

10. 9. Výchova ke vzděláníse zahrnutím
sexuality

Tříkrát vtJlezdníškolení, začátek vždy ve čtvrtek 17:OO, dále
po celý následující den (pátek) a třetí den (sobota) do 1ó hod,

Přednášlgi povede MUDr. Maria Fridrichová, autorka preven-
tivního programu ,,šKOLA OSOBNíHo ŽIVoTA".

Ubytování v Ostravě ie možné zdarma v místě konání, ve
vlastním spacáku.

Místo konání: Syllabova'l 9, Ostrava-Vítkovice

Informace: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz;
telefon 731 625 618.

lermlny Konanl:

10.9.-12.9. (čtvrtek podvečer - sobota do 1ó:O0, Ostrava)

15.10.-17. 'l0. (čtvrtek podvečer - sobota do 1ó:0O, Ostrava)

1g . 11 .-21 .1 1 . (čtvrtek podvečer - sobota do ,l 
ó:0O, Ostrava)

15. 9. Den oteťenrých dveří CPR
12-19 hod., Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

17 - 19 hod., přednáška p. Zajíček - Překážky trvalého vztahu

17. 9. Prezentace knihy "Domácínásilí'
Začátekv 18 hod., Syllabova 19, Ostrava-Vítkovíce, setkat se
můžete s autory knihy.

19.9. Rodinný festival "Fandíme rodině"
1 5 -21 hod,Syllabova 1 9, Ostrava-Vítkovice

Rodinné odpoledne s bohatým programem jak pro děti, tak
i dospělé.

30.9. - 4. 10. Exercicie pro muže
Místo konání: Sva§í Hostýn
T éma: Ža|my a novozákonní kantika v našem životě, lektorka:
MUDr. }ítka Krausová

Začátek3O. 9. v 18 hod. večeří, konec 4. 1O. ve 12 hod. obě-
dem
Cena: iednolůžkorryí pokoi 29OO Kč, dvoulůžkor4í pokoi 2700 Kč

Kontakt: Voitěch Or]ík, vorlik@prorodiny.cz,603 981 117
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