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Evropské setkání mladých v Praze
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Přípravy evropského setkání začaly !
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V říjnu zveme všechny na
pravidelné modlitby s bratry z Taizé:
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▪ každé pondělí v 19:15 (6., 13., 20. a 27. října)
v kostele sv. Josefa (vchod z náměstí Republiky, Praha 1)
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▪ každou středu ve 12:15 (1., 8., 15. 22. a 29. října)
v kostele Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1)
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▪ od úterý do soboty (kromě středy) v 9:15 a ve 12:15
v Kafkově domě (nám. Franze Kafky 3, 1. patro).
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Kafkův dům
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Také vás srdečně zveme k návštěvě centra příprav
evropského setkání, které se nachází na nám. F. Kafky 3,
(v samém středu Prahy), a bude přístupné všem zájemcům
od úterý do soboty, v době 10:00–12:00 a 14:00–18.00.
Tel.: +420 226 633 988
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