VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
Přijměte pozvání na setkání Klubu sv. Anežky, dobrovolného
sdružení Charity Opava (CHO) na I. pololetí 2020.
LEDEN
7. 1.
14. 1.
21. 1.

ÚNOR
4. 2.
11. 2.
18. 2.

informativní schůzka
Beseda s Bc. Anetou Duničkovou na téma „Smíření se stářím“
přednáška MUDr. Víta Skaličky na téma: „Mluvený jazyk na
Opavsku v proměnách doby“ v pastoračním středisku
minoritského kláštera

informativní schůzka, zhodnocení Tříkrálové sbírky 2020
komentovaná prohlídka výstavy „Příběh Kateřinky“
v Obecní domě v Opavě
přednáška Mgr. Petra Tesaře na téma „Řeholní řády na Opavsku“
bude v pastoračním středisku minoritského kláštera

BŘEZEN
3. 3.
informativní schůzka
10. 3.
„březen měsíc knihy“ s Aničkou Foldynovou
17. 3.
přednáška P. Václava Koloničného na téma „Pouť do Compostely“
bude v pastoračním středisku minoritského kláštera
24. 3.
Červený kříž: beseda MUDr. Nely Jahodové se seniory – zásady
první pomoci: volání záchranné služby, oživování , vdechnutí
cizího tělesa (1. část)
DUBEN
7. 4.
14. 4.
21. 4.

KVĚTEN
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26.5.

informativní schůzka
beseda knihy o Hlučínsku se spisovatelkou Annou Malchárkovou
přednáška plukovníka v. v. ing. Františka Valdštýna na téma „Vznik
husitských válek“ (600. výročí) bude v pastoračním středisku
minoritského kláštera

informativní schůzka
hezké odpoledne s paní Helou Jombíkovou ke Dni matek
beseda se sociální pracovnicí
poutní zájezd do Kroměříže (návštěva Arcibiskupského gymnázia a
projížďka zámeckou zahradou)

ČERVEN
2. 6.
informativní schůzka
9. 6.
beseda MUDr. Nely Jahodové o Červeném kříži (2. část)
16. 6.
poutní zájezd do Oder a Kunína – prohlídka zámku a Mendlova
muzea
23. 6.
předprázdninové posezení na zahradě s opékáním v Denním
stacionáři pro seniory – k poslechu zahraje akordeonový orchestr
Andante pod vedením dirigentky Hany Noskové ze ZUŠ V. Kálika
v Opavě
Všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro
seniory na Kylešovské ulici 4, U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné
místo.
V sobotu 7. března 2020 budeme pořádat pravidelnou celodenní postní
duchovní obnovu, kterou povede otec Vladimír Ziffer, farář v OstravěPustkovci na téma: „Návrat ztraceného syna – bod obratu života“.
Duchovní obnova bude tentokrát z organizačních důvodů na Rooseveltově
ulici v klášteře MARIANUM. Začneme v 8 hodin mší svatou v kapli Božského
srdce Páně a budeme pokračovat ve velkém sále kláštera. Oběd bude také v
budově Marianum. Kaple bude otevřena od 7 hodin.
Pokyny k dopravě: ze stanice Divadlo pojedete spojem 213 (autobus), který má
odjezd v 6.55 a také 7.30 směrem na Kylešovice a vystoupíte na druhé
zastávce označené Rooseveltova, jízda trvá 4 minuty. Od Východního nádraží
můžete k Marianum dojít pěšky po Březinově ulici, ale je to dost prudký kopec.
Pokud pojedete autem můžete parkovat v zahradě kláštera.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Ve středu 20. května 1920 proběhne také 13. setkání seniorů s otcem biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem, na ostravsko-opavském biskupství
v Ostravě, zápis v 9 hodin na biskupství, následuje mše svatá v kostele sv.
Václava.
Přihlásit se můžete do 14. 5. 2020 na telefonu – L. Kaňoková tel. 734 876 497.
Na všechny akce vás srdečně zve a na setkání s vámi se těší pracovní tým
Klubu sv. Anežky, dobrovolného sdružení CHO.
Poznámka: na informativních schůzkách, tj. vždy první úterý v měsíci, budou
oznámeny případné změny programu a také další podrobnosti
k akcím, např. odjezdy autobusů na výlety.

