9. 2. 2018 / 17.30–19.00 hod.

ZAHÁJENÍ
MANŽELSKÝCH VEČERŮ

12.–18. 2. 2018 / vernisáž
výstavy 12. 2. v 17.00 hod.

VÝSTAVA SVOJI

V rámci Národního týdne manželství opět
zahajujeme Manželské večery. Osm setkání
s výbornou večeří při svíčkách v příjemné
atmosféře, po níž následuje praktická promluva
na jedno z témat kurzu a na závěr diskuze
ve dvou nad daným tématem.

Pozvání do příběhu, který zahrnuje lásku,
přátelství, soužití, spolupráci, dostatek
prostoru pro jednoho i druhého, ale i rizika,
propasti a kritická místa partnerství.Výstava
velkoplošných fotografií o celoživotním vztahu
mezi mužem a ženou.

Místo konání: Biskupská 7, Brno, Společenský sál
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči

Místo konání: galerie Vaňkovka
Organizátor: statutární město Brno, Credo
nadační fond

13. 2. 2018 / 18.00 hod.

13. 2. 2018 / 19.00 hod.

BIBLICKÝ JAZYK LÁSKY

Přednáška Mgr. et Mgr. Pavla Josefa Macků
o vztahu muže a ženy z pohledu Starého
zákona a židovského myšlení. Součástí
přednášky je také ukázka z židovské biblické
milostné poezie, ukázka biblických tanců
a občerstvení.
Místo konání: salonky primátora města Brna,
Mečova 5, Brno
Organizátor: Nadační ford Credo, statutární
město Brno

POUŤ KE SV.
VALENTINOVI

Mše svatá s tematickou promluvou, káže jáhen
Jan Špilar – Střihoruký Edward.
Modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu
v kostele, beseda a odpovědi na vaše zvídavé
otázky. Na pouť zveme všechny mladé, kteří
hledají své životní povolání.

13. 2. 2018 / 17.30–19.00 hod.

PŘEDNÁŠKA
MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ

Kolika mýty je opředeno manželství a kolik
z nich přispívá k domácí pohodě? Některé
mýty mají chránit před zklamáním, jiné zase
povzbudit k trpělivosti nebo ke zkratovitému
jednání. Tématem vás provede psycholožka
a odbornice na vztahové poradenství
Mgr. Milena Mikulková.
Místo konání: Biskupská 7, Brno, Klubový sál
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči

14. 2. 2018 / od 17.00 hod.

VALENTÝNA OSLAVÍME
ROZHODNUTÍM:
MANŽELSTVÍ NENÍ
PŘEŽITEK

Přednáška a diskuse určená pro zamilované.
Vstup zdarma.

13. 2. 2018 / 18.30 hod.

MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ

Vesele i vážně o manželství a mýtech, které
často soužití muže a ženy provází. Večerem
budou provázet Sabina a Marek Žitní, lektoři
Motivačních víkendů pro manželské páry. Vstup
volný.
Místo konání: Cukrárna SMILE, Nám. 28.
dubna 40, Brno-Bystrc
Organizátor: Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Brně, www.baptistebrno.cz

15. 2. 2018 / 19.00 hod.

TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÝCH
VZTAHŮ

Povídání Karolíny a Jakuba Limrových o jejich
životě a několikaleté manželské krizi, kterou
společně prošli. Podělí se s posluchači také
o 5 klíčových věcí pro muže a 5 klíčových věcí
pro ženy, které dělají páry šťastnými. Vstup
volný.

Místo konání: Kostel sv. Michala,
Dominikánské nám.
Organizátor: Biskupství brněnské

Místo konání: Společenské centrum Lesná,
Okružní 21, Brno. MHD zastávka Halasovo
nám., tram 9 a 11, bus 44 a 57.
Organizátor: Hippokrates, spolek

16. 2. 2018 / 10.00–12.00 hod.

16. 2. 2018 / od 17.00 hod.

17. 2. 2018 / od 16.00 hod.

17. 2. 2018 / 9.00–15.00 hod.

Beseda s prezentací - „ Jak šťastně a spokojeně
žít, jak se nezadlužit a vyhnout se klamavým
a agresivním praktikám při nákupech.“

Čeká nás antikoncepce nebo dítě ze zkumavky?
Přednáška nejen pro manželské páry.

Charitativní ples pro rodiče s dětmi a těhotné
maminky (i ty budoucí). Děti nejsou překážkou,
ale naopak výhodou. Na tento večer prostě
hlídání nepotřebujete. Akce je určena všem,
kdo fandí rodině. Bohatý program včetně
hlídaného dětského koutku. Hraje Modrý
cimbál a DJ team centra Majka.
Vstupné: Dospělí 199 Kč, děti 99 Kč

Akce pod vedením Mgr. Jana Špilara, jáhna
a kadeřníka o výchovných metodách Svaté
rodiny. Inspirace pro přijímání a odevzdávání
lásky v rodině.

TÝDEN PRO
MANŽELSTVÍ

Místo konání: Poradna SOS-Asociace, z.s.,
Mečová 5, 3.patro – výtah
Organizátor: Gerta Mazalová, předsedkyně
SOS-Asociace, z.s.

CHCEME DÍTĚ.
A VÍME, KDY

Místo konání: Společenské centrum Lesná,
Okružní 21, Brno. MHD zastávka Halasovo
nám., tram 9 a 11, bus 44 a 57.
Organizátor: Hippokrates, spolek

www.tydenmanzelstvi.cz
www.brno-prorodiny.cz

RODINNÝ PLES CENTRA
MAJKA

Místo konání: Smetanova 20, Brno
Organizátor: Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Brně, www.baptistebrno.cz

BUĎTE SVATÍ JAKO JÁ
JSEM SVATÝ, PRAVÍ
HOSPODIN

Místo konání: Kino Scala Brno
Organizátor: Nadační fond Credo

Místo konání: ORLOVNA BOSONOHY
Organizátor: Světový den těhotenství, z. s.
a Centrum pro těhotné Majka

Manželství je nejčastější a nejstabilnější
formou soužití, ve které se rodí nejvíce dětí.
„Milí Brňané,
město Brno se v letošním roce podruhé připojilo k Národnímu týdnu
manželství. Chci tímto způsobem podpořit lidi, kteří v manželství žijí.
Velké množství z nich je nám také inspirací a vzorem vzájemné úcty,
spolupráce, lásky, oddanosti a obětavosti.“
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora statutárního města Brna

