Březen - květen

Srdečně Vás zveme na Manželské večery, určené pro všechny manželské páry,
které chtějí znovuobjevit krásu manželství a zamyslet se nad jeho hodnotou.
Není podstatné, jak dlouho vaše manželství trvá, ani to, jestli zrovna prožíváte
problematické období nebo žádné potíže nemáte a těšíte se z pěkného
manželství. MV jsou určeny všem, kdo chtějí na svém vztahu pracovat.
Co jsou Manželské večery?
Manželské večery je cyklus osmi setkání. Každý večer dostanete příležitost
užít si v příjemném prostředí s posezením pro jednotlivé páry a promluvu –
svědectví promítnuté na plátně. Během večera budete mít možnost popovídat si
o tématu večera a o důležitých otázkách svého manželství. Soukromí každého
páru je respektováno, skupinová diskuze není součástí kurzu.
Komu jsou MV určeny?
Jsou pro manželské dvojice všech věkových kategorií, které chtějí investovat
do svého vztahu.
Jsou užitečné jak pro manželství bez problémů, tak i pro ty, kteří mají potíže.
Máte-li pěkné manželství, kurz vám pomůže jej dále naplňovat a posilovat vaše
dobré návyky. Prožíváte-li náročné období, může být nástrojem k překonání
obtíží.
I když je kurz založen na křesťanských principech, může být prospěšný i pro
manželské páry z necírkevního prostředí.
Jak Manželské večery probíhají?
Po dobu osmi večerů se setkáte u večeře, po níž následuje v několika částech
přednáška. Přednáška je proložena pauzami s občerstvením a zamyšlením.
V pozadí hraje hudba a jsou zajištěny takové podmínky, aby rozhovor nemohl
nikdo další vyslechnout. Jednotlivé večery na sebe navazují.
Témata Manželských večerů
Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a
rodiče partnera, Intimní čas, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večírek s vašimi přáteli „V čem spočívá hezké manželství“?

Místo: STŘELNÁ - společenská místnost (podle počtu přihlášených zájemců)
Den a čas: Zahájení 17. března v 17. 30 h. /dále možná dohoda/, co 14 dnů
Cena kurzu pro pár je 1500,- Kč,
nutné uhradit nejpozději první večer konání kurzu.
Cena zahrnuje 16 večeří, občerstvení a dvě příručky účastníka kurzu.
Přihlašujte se, prosím, do 10. března na tel.: 731 023 637
Pro kvalitní přípravu kurzu je důležité včasné přihlášení.

