
Oáza modlitby pre rodiny 

Program zameraný na prehĺbenie života viery v celej 

rodine. Účastníci majú pod vedením živého oázového 

spoločenstva z bratislavskej farnosti Dlhé Diely možnosť 

prežiť mnohé inšpirujúce okamihy pre vlastné 

manželstvo a život vo svojej rodine.  

Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas 

prednášok pre manželov postarajú animátori.  

Seminár Otcovo Srdce a Otcovo srdce pre rodiny 

Program zameraný na prehĺbenie osobného vzťahu 

s Bohom pod vedením manželského páru z Anglicka, 

ktorý svedčí  o postupnom objavovaní hlbokej a živej 

skúsenosti s Božou blízkosťou vo svojej rodine.  

Manželia Róbert a Viki sú doprevádzaní  slovenským 

modlitbovým a organizačným tímom, vrátane prekladu 

do slovenčiny. 

 Je vhodný pre jednotlivcov, pre manželov hľadajúcich 

nový impulz pre svoje manželstvo, ale aj pre tých, ktorí 

zažili rozpad manželstva a žijú ako rozvedení osamote 

príp. s deťmi alebo aj v novom partnerskom vzťahu 

a hľadajú si cestu k Bohu.   

Na 6-dňový seminár sa neodporúča prísť s deťmi.  

Na skrátenú víkendovú formu pre rodiny však áno.  

Duchovná obnova pre rodiny  

s Komunitou Blahoslavenstiev 

Ide o tiché a radostné spočinutie pri Pánovi 

v modlitbe, speve  a uvažovaní nad Božím slovom 

v láskyplnom doprevádzaní členmi Komunity 

Blahoslavenstiev z Okoličného. 

Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas 

programu  pre manželov postarajú animátori.  

Program pre manželov v ťažkostiach 

Tento program je určený najmä pre manželov, ktorí 

prechádzajú ťažkým obdobím svojho vzťahu, ale tiež 

tých, ktorí túžia svoj vzájomný vzťah prehĺbiť a objaviť 

väčšiu jednotu medzi sebou. 

................................................................................... 

Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev 

Týždňové stretnutie pre rodiny animované Komunitou 

Blahoslavenstiev, počas ktorého sú pre rodičov 

pripravené prednášky zamerané na prehĺbenie 

manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí 

atď. Deti od 3 r. čaká samostatný špeciálny program 

................................................................................... 

Duchovná obnova rozVedení k Bohu 

Program pre tých, ktorí zažili bolesť rozpad manželstva 

zameraný na duchovnú posilu a útechu. Program vedie 

p. Matej Trizuliak, saletínsky kňaz so  srdcom zapáleným 

pre  službu rozvedeným. Na program je možné prísť aj  

s deťmi. 

................................................................................... 

Víkend s Ligou pár páru 

Liga pár páru v spolupráci s Rodinkovom pripravila 

víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia 

plodnosti obohatený o príspevky zamerané na sexuálnu 

intimitu v manželstve, svedectvá a diskusie. 

Víkendového pobytu sa môžu zúčastniť aj rodiny 

s deťmi. 

.................................................................................... 

Program Matka a dcéra 

Víkendový program zameraný na prehĺbenie a vyzretie 

vzťahu medzi mamou a dcérou v období dospievania. 

Je vhodný pre mamy s dcérami vo veku od 13 do 17 

rokov. 
 

Viac informácií, aktualizácie programov 

a prihlášky nájdete na webovej stránke 

www.rodinkovo.sk 
 

Tešíme sa na stretnutia s vami! ☺ 

         

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto  

a trochu si odpočiňte...  (Mk 6,31) 
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Kalendár podujatí 2020  

s možnosťou prihlásenia 

 

Február 

30. 01. - 04.02.  Seminár Otcovo srdce 

07. - 09. Duchovná obnova pre rodiny    

                             s Komunitou Blahoslavenstiev 

14. - 16.              Manželstvo Misia Možná I. 

20. - 25.              Seminár Otcovo srdce 

28. - 01. 03.        Víkendový seminár Otcovo srdce             

                             pre rodiny 

Marec 

06. - 08.  Víkendové manželské stretnutia I. 

08. - 10. Duchovná obnova pre rodiny    

                             s Komunitou Blahoslavenstiev 

20. - 22. Oáza modlitby pre rodiny 

27. - 29. Oáza modlitby pre rodiny 

Apríl 

31.03. - 05.04.  Program pre manželov v ťažkostiach I.   

17. - 19. Manželstvo misia možná II. 

Máj 

30. 4. - 05.05.  Seminár Otcovo srdce 

08. - 10. Liga pár páru 

15. - 20. Seminár Otcovo srdce 

Jún 

05 . - 07. Oáza modlitby pre rodiny                    

19. - 21.              Duchovná obnova pre rodiny    

                            s Komunitou Blahoslavenstiev 

19. - 21.              rozVEDENÍ k Bohu 

26. – 28.             Víkendové manželské stretnutia II. 

Júl 

05. - 10. Seminár Otcovo Srdce 

11. - 16.             Seminár Otcovo Srdce 

26. 7. - 01. 08.  Letný pobyt pre rodiny s Komunitou 

Blahoslavenstiev 

September 

11. - 13. Víkendové manželské stretnutia III. 

Október 

01. - 06. Seminár Otcovo srdce 

08. - 11. Manželia v ťažkostiach II. 

16. - 18. Oáza modlitby pre rodiny 

23. - 25. Oáza modlitby pre rodiny 

November 

06. - 08. Matka a dcéra  

13. - 15. Manželstvo misia možná I. 

19. - 24. Seminár Otcovo srdce     

26. – 01. 12. Seminár Otcovo srdce 

December 

04 – 06 . Víkendový seminár Otcovo srdce               

                            pre rodiny 

11. – 13.             Víkendové manželské stretnutia I. 

11. – 13.             rozVEDENÍ k Bohu 

 

Zmena termínu programov  v priebehu roku je 
možná. Ak chcete mať aktuálne informácie, prihláste sa 
na odber Infolistu Rodinkova emailom na 
stránkewww.rodinkovo.sk 

 

Ohľadom individuálnych pobytov sa prosím 
informujte telefonicky  na  0911 911 780 alebo emailom 
na info@rodinkovo.sk 

 

 

Bližší popis programov  

 

Víkendové manželské stretnutia  (I. , II., III.) 

Program zameraný na posilnenie manželstva hlavne 

cez zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi manželmi. 

Program vedú manželia, ktorí sú ochotní deliť sa s inými 

o  skúsenosti a zápasy vo vlastnom manželstve.  Je 

vhodný aj ako prevencia zovšednenia vzťahu manželov, 

ale aj ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú 

ťažkosti hlavne vo vzájomnej komunikácii.  

Program má dve časti. Na II. časť sa účasť odporúča 

hlavne tým, ktorí už absolvovali I. časť, nie je to však 

nevyhnutná podmienka.  

Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas 

prednášok pre manželov postarajú animátori.  
 

Manželstvo Misia možná  (I., II., III.) 

Program je zameraný na posilnenie manželstva hlavne 

cez prehĺbenie vzťahu manželov s Bohom. Účastníci 

majú možnosť cez autentické svedectvá spoločenstva 

manželov z farnosti Dolný Kubín počúvať o tom, ako je 

Boh živo prítomný v manželstvách, ktoré mu na to dajú 

priestor v bežnej každodennosti rodinného života. Je 

vhodný ako prevencia oslabenia vzťahov v rodine, ale aj 

ako nový impulz pre manželov, ktorí prežívajú ťažkosti 

v rôznych oblastiach manželského života.  Program má 

tri časti. Druhá víkendovka je určená IBA pre tých, ktorí 

absolvovali  I. časť a je zvlášť vhodná aj pre manželov, 

ktorí prežívajú ťažkosti v intímnej oblasti. Tretia 

víkendovka – pre tých, ktorí absolvovali I. a II. – je 

zameraná na tému výchova detí. 

Na tento program vo všeobecnosti nie je možné prísť 

s deťmi, takže je potrebné zabezpečiť si na daný víkend 

starostlivosť o ne doma vo vlastnej réžii. Sú však aj 

vybrané termíny, na ktoré je možné prísť s deťmi, 

o ktoré sa počas prednášok postarajú animátori. 
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