VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
Přijměte pozvání na setkání Klubu sv. Anežky, dobrovolného
sdružení Charity Opava (CHO) na II. pololetí 2020.

ZÁŘÍ
1. 9.
8. 9.
15. 9.

22. 9.

ŘÍJEN
6. 10.
13. 10.
20. 10.

informativní schůzka
exkurze do nových prostor Chráněných dílen CHO v areálu bývalé
STS
poprázdninové 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
Červený kříž: beseda MUDr. Nely Jahodové se seniory – zásady
první pomoci: volání záchranné služby, oživování, vdechnutí cizího
tělesa (1. část)

informativní schůzka
beseda se spisovatelkou paní Annou Malchárkovou o nové knize
Celý rok tradic
přednáška plukovníka v. v. ing. Františka Valdštýna na téma
„Vznik husitských válek“ (600. výročí) bude v pastoračním
středisku minoritského kláštera

LISTOPAD
3. 11.
informativní schůzka
10. 11.
beseda s paní Romanou Malečkovou na téma “Život v domově pro
seniory“
17. 11.
přednáška otce Vladimíra Ziffra na téma „ AD FONTES – Jak lépe
porozumět mši svaté“ bude v pastoračním středisku
minoritského kláštera
24. 11.
týmová schůzka v Denním stacionáři pro seniory CHO v 13.30

PROSINEC
1. 12.
informativní schůzka
8. 12.
beseda s vysokoškolským pedagogem Slezské univerzity v Opavě
doc. Jiřím Siostrzonkem, Ph.D., na téma „Povídání o životě“ s
videoprojekcí
15. 12.
vánoční posezení s básničkou s paní Helou Jombíkovou

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 28. listopadu 2020 budeme pořádat v sále Mariana v klášteře
Kongregace dcer Božské lásky Rooseveltova 47 pravidelnou celodenní
adventní duchovní obnovu, kterou povede otec Vojtěch Janšta.
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.

