
MANŽELSKÉ STRETNUTIA 2023  
3. turnus,  5. - 12. august, hotel Javorna, Drienica 

Občianske združenie Manželské stretnutia vás pozýva  
na 7-dňový kurz pre manželské páry 

Príležitosť zatiahnuť na hlbinu svojho manželstva 

 a znova sa zamilovať do vlastnej ženy, do vlastného muža. 

 

Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, 
ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou. 

Kostru programu tvoria prednášky manželských párov o ich 

spoločnom živote, o ich skúsenostiach, zápasoch, víťazstvách 

i prehrách. Veľmi otvorene sa bude hovoriť o manželskej kríze, 

odpustení, komunikácii, potrebách, sexualite a ďalších témach.  

Témy prednášok rozvinieme v malých skupinkách po štyroch 

pároch. V atmosfére otvorenosti a dôvery sa budeme môcť 

rozprávať o všetkom, čo vo svojom vzťahu prežívame.  

Získate nové zručnosti, ktoré vám pomôžu riešiť konflikty 

a nedorozumenia. Dozviete sa ako načúvať jeden druhému, 

lepšie sa chápať a tým zlepšiť vaše manželstvo.  

Budete mať priestor hovoriť spolu o tom, na čo vám doma 

chýba čas, čo vás trápi, po čom túžite, z čoho sa radujete. Celý 

kurz bude zavŕšený obnovou manželských sľubov lásky, úcty 

a vernosti.  

Na kurze budú prítomní katolícki kňazi, ktorí budú denne sláviť 

svätú omšu a budú k dispozícii na osobné rozhovory. 

Počas prednášok a skupiniek budú mať vaše deti vlastný 

hodnotný program vedený kreatívnymi animátormi. Ide 

o mladých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní stráviť časť svojich 

prázdnin s vašimi deťmi a s láskou sa o nich postarať. 

Informácie a prihlášku získate na drienica@mstretnutia.sk, alebo 

0918/429880. 

  

 

Z ohlasov účastníkov 3. turnusu (2019, 2020, 2021, 2022): 

„Šiel som sem s nevôľou, vyhovoval mi stereotyp doma. Až tu som zbadal, že Boh má pre nás niečo lepšie“ 

„Znovu som objavila niečo nové na mojom manželovi, žasnem nad tým“ 

„Keď sme odložili pancier všednosti, kúpali sme sa vo vzájomných pozornostiach“ 

„Na fotkách s manželom žiarime. Asi sme sa do seba zaľúbili :) “ 

http://hoteljavorna.sk/
mailto:drienica@mstretnutia.sk
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/965-letny-kurz-ms-3-turnus-roznava-2019
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/998-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-vranov-nad-toplou-2020
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/1022-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-vranov-nad-toplou-2021
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/1036-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-stara-lubovna-2022

