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 Příprava snoubenců

 Příprava snoubenců

 Příprava snoubenců

Cyklus čtyř besed s manželskými páry.
4 témata – víra, vztah k Bohu v manželství; - Já a moje
rodina; - Muž a žena; komunikace a konflikty; - Sexualita a
plánované rodičovství vždy mimo letní prázdniny 1. až 4.
sobotu v měsíci na faře v Uh. Brodě.
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 Křesťanský klub maminek s dětmi Svatojánek
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Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 v prostorách DS Justýnka.
Náplní setkání je duchovní program pro maminky, vzájemné
sdílení, písničky, povídání a radostech i strastech
rodičovství.

Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 v prostorách DS Justýnka.
Náplní setkání je duchovní program pro maminky, vzájemné
sdílení, písničky, povídání a radostech i strastech
rodičovství.

Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 v prostorách DS Justýnka.
Náplní setkání je duchovní program pro maminky, vzájemné
sdílení, písničky, povídání a radostech i strastech
rodičovství.

 Angličtina
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Pro dospělé i pro děti - probíhá v několika skupinách podle
pokročilosti. Info: paní Konopková -732 211 851

Pro dospělé i pro děti - probíhá v několika skupinách podle
pokročilosti. Info: paní Konopková -732 211 851

Pro dospělé i pro děti - probíhá v několika skupinách podle
pokročilosti. Info: paní Konopková -732 211 851

Společenství pro ženy
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Společenství pro ženy

Setkání žen při modlitbě a zamyšlení podle knihy “Síla
manželčiny modlitby“. To vše proloženo biblickými tanci.
Info: paní Žaková - 602 731 898
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Ve farnosti Uh.Brod - setkání každý pátek od 9:00 na faře.
Podporujeme společenství i v dalších farnostech děkanátu.
Možnost pomoci při jejich založení.
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 Kurz Výchova dětí:
cyklus 5 setkání, při kterých se rodiče seznámí s tím, jak co
lépe porozumět svým dětem a jak je připravit na život. Je
určen pro rodiče a vychovatele dětí od narození do 10 let.
Může začít kdykoli při dostatečném počtu účastníků, podle
možnosti i v jiných farnostech.
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Kurz výchova teenagerů:
cyklus 5 setkání, při kterých se rodiče seznámí s tím, jak lépe
porozumět svým dospívajícím dětem a jak je připravit na
život. Je určen pro rodiče dětí od 11 do 18 let. Může začít
kdykoli, při dostatečném počtu účastníků, podle možnosti i
v jiných farnostech.
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Kurz ROSE pro ženy:
Cyklus 5 setkání zabývajících se osobnostním rozvojem ženy
pod vedením Mgr. Ireny Smékalové – proběhne v zimě 2021
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 Pastorační aktivity: spolupráce s farnostmi při přípravě
prvokomunikantů a jejich rodičů, nabídka 2 přednášek při
přípravě biřmovanců.
Pořádání poutí – pro seniory, matek …
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 Jednorázové akce - Letní tábory – pobytový i příměstský,
setkání u stolních her, víkendové pobyty, výroba adventních
věnců, aktivity při příležitosti únorového NTM, zapojení se
do aktivit farnosti Uh. Brod ……
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Nabídka aktivit Centra pro rodinný život v Olomouci
(duchovní obnovy, pobyty pro seniory s vnoučaty,
pobyty pro ženy na cestě života, víkendové
přípravy snoubenců, škola partnerství, poradenská
činnost).
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Aktuální nabídku našich aktivit najdete na webových
stránkách
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KDE NÁS NAJDETE:
Masarykovo nám. 68, Uherský Brod (fara)

KDE NÁS NAJDETE:
Masarykovo nám. 68, Uherský Brod (fara)

KDE NÁS NAJDETE:
Masarykovo nám. 68, Uherský Brod (fara)

KDY NÁS NAJDETE:
Úterý 8 - 14 (kromě 2. úterý v měsíci)
Pátek 8 - 11
Nebo jindy po vzájemné domluvě.
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KONTAKT:
tel: 731 402 169,
e-mail: cpruherskybrod@ado.cz

KONTAKT:
tel: 731 402 169,
e-mail: cpruherskybrod@ado.cz

KONTAKT:
tel: 731 402 169,
e-mail: cpruherskybrod@ado.cz

