
Co jsou Manželská setkání?
Manželská setkání jsou dnes již tradiční aktivitou určenou pro 
manželské páry. Kurz je koncipován jako cyklus jedenácti až  
třinácti přednášek, které se snaží postihnout hlavní oblasti vzájemných 
vztahů muže a ženy, směřující od problematiky jednotlivce k problema-
tice párového soužití (biblické základy vztahu muže a ženy, hodnotová 
orientace, zdravé sebevědomí, odpuštění, rozdíly mezi mužem a ženou 
a z nich vyplývající potřeby, komunikace, romantika, sexualita apod.). 
Jednotlivá témata přednáší manželské páry, které kromě teorie nabízí 
také zkušenosti ze svého manželského soužití. 

Na každé přednášené téma navazuje seminář v menší skupince manžel-
ských párů, vedené zkušeným a speciálně připraveným vedoucím pá-
rem. Úkolem skupinové práce je aplikace probíraného tématu do aktu-
ální situace páru a vzájemné sdílení toho, co se daří i nedaří. To vše s dů-
věrou v Boží přítomnost, pomoc a milost, s ohledem na potřeby každé-
ho páru, v otevřené a vzájemně se přijímající atmosféře. 

Program Manželských setkání vytvářeli mezinárodní odborníci – du-
chovní, psychologové a pastorační pracovníci. Je postaven na biblic-
kých základech a zohledňuje aktuální sociálně – psychologické aspek-
ty vztahu muže a ženy. 

Přestože je program časově náročný, je také prostor pro odpočinek, čas 
pro sebe navzájem i děti. Pro děti účastníků je připraven přiměřený pro-
gram (soutěže, hry, tvoření a vyučování). Po celou dobu účasti rodičů na 
přednáškách a skupinkách se o děti starají mladí pečovatelé, kteří jsou 
pro tuto službu připraveni a mají s ní zkušenosti. Podle věku jsou děti 
rozděleny do skupin. O každé dítě do 3 let věku se stará jeden pečovatel.

Nedílnou součástí kurzu je prohloubení vztahu s Bohem, s nímž má har-
monizace, či obnova manželských vztahů úzkou souvislost. Denní pro-
gram také zahrnuje společně strávený čas s Bohem dobrovolnou účastí 
na bohoslužbách a společných modlitbách. Manželská setkání jsou eku-
menickým setkáním, na němž neřešíme konfesní rozdíly, ale hledáme 
jednotu muže a ženy v manželské lásce, která je spojuje, a všichni pak 
jednotu v lásce našeho Pána Ježíše Krista. 

Kurz Manželská setkání jsou pokračováním úspěšného programu Who-
le Marriage Ministries, který je sdružením YMCA Setkání postupně realizo-
ván od roku 1989. Původní know-how programu je převzato od helsinské 
YMCA, která ho zajišťuje od roku 1973. V dnešní době je rozšířen a používán 
především v Římskokatolické církvi v České republice, na Slovensku i jinde 
v Evropě.

Odbor pro manželství a rodinu při Radě Církve bratrské 
zve na kurz:

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ:
- Jsou určena manželským párům bez rozdílu věku, délky trvání manželství  
 a vyznání,
- jsou zaměřena na harmonizaci a prohloubení vzájemného vztahu muže  
 a ženy i vztahu s Bohem, 
- zahrnují teoretickou a praktickou část (přednášky, práce v menších 
 skupinách),
- během pobytu je zajištěna účast duchovního,
- jsou připravena i pro rodiče s dětmi - je zajištěn souběžný program pro děti  
 (pro děti do 3 let - pečovatel).

INFORMACE:
místo:    Vysoké Mýto, Domov mládeže, Tř. Generála Závady 118/IV
ubytování: 3-lůžkové pokoje s balkonem, sociální zařízení společné pro 2 pokoje
cena:   3.200,-Kč / dospělý účastník (3.700,- dobrovolná sponzorská cena)
  1.300,-Kč / dítě do 3 let (příspěvek na pečovatele)
  2.150,-Kč / dítě 3 - 10 let
  2.550,-Kč / dítě na d 10 let

termín přihlášek: do 30. dubna 2013 

Na základě Vašeho přihlášení Vám budou zaslány podrobné informace spolu se závaznou přihláškou.

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY: 

Andrea a Tomáš Láskovi, Bosonožská 17, 625 00 Brno 
e-mail:  genea.spr@gmail.com telefon: 777 344 468
    telefon: 777 344 469

Garanti kurzu:  Josef a Bohunka Horští

Kurz organizačně zajišťuje občanské sdružení: Genea - sdružení pro rodinu
www.genea-spr.cz

Manželská setkání
 

Vysoké Mýto  6. - 13. července 2013


