Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 1
Tel.: 272 934 261, 731 625 970
E-mail: kancelar@kcmt.cz
Program na listopad 2018 – Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha 4 – Háje,
www.kcmt.cz
Každý pátek v 9.00 – bohoslužba slova s následným posezením u kávy a čaje (nejen) pro seniory
2.11. 17.00 - dušičková pobožnost na chodovském hřbitově
7.11. 19.30 - Zastavení u Matky Terezy s Petrem Pithartem – 100 let československa a demokracie
(sál KCMT)
12.11. 10.30-12.30 – Kurzy SEN (keramika pro seniory). Nutno se předem přihlásit na telefonu
603281864 nebo emailu: janadomsova@gmail.com. (klubovna KCMT)
12.11. 16.00 - Judaismus a křesťanství - přednáška Mgr. Daniela Hermana. (klubovna KCMT)
18.11. 19.30 – Odvolání – divadelní hra. Divadlo v Řeznické hostem v KCMT. Hrají: Miroslav
Táborský jako Otec Tim Farley, Filip Cíl jako Mark Dolson. Mark Dolson - student katolického
semináře, který vstupuje na scénu jako rebelující „snílek a pošetilec“, je ochoten sám sebe i „kariéru“
kněze, pro svoje názory a ideály pravdy a čistoty, zničit. Tak to alespoň vidí jeho mentor otec Farley.
My všichni máme volbu, zda zvolíme pohodlí a jistoty a budeme slepí k tomu, co se kolem nás děje,
anebo v sobě kousek toho „pošetilce a snílka“ najdeme. Vstupné 300,- Kč. (vstupenky možno
zakoupit od října v kanceláři KCMT).
22.11. 18.00 – 21.00 – Taneční podvečer se skupinou Hvězdný prach. Vstupné pro jednotlivce 80,pro pár 150,- (sál KCMT)

26.11. 10.30-12.30 – Kurzy SEN (keramika pro seniory). Nutno se předem přihlásit na telefonu
603281864 nebo emailu: janadomsova@gmail.com. (klubovna KCMT)
25.11. 17.00 předadventní koncert ARPADUA - harfistky Národního divadla I. Pokorná a B.

Váchalová (sál KCMT)
1. 12. 9.30 – 18.00 Adventní jarmark pod střechou. Možnost nákupu krásných a originálních ručně
vyráběných dárků, otevřená kavárna (foyer KCMT)

Otevírací doba kavárny Cafe Terezie (foyer KCMT):
Po 15.30-20.30
Út 15.30-21.30
St 15.30-20.00
Ne 9.00-13.00
a dále v době programů v KCMT.
Otevírací doba obchůdku s (nejen) křesťanskou literaturou (foyer KCMT):
Neděle 10.30-12.45

