
Tu se Petr ozval :„Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou…..“ (Mk 10,28). 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRYDUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY
Sobota 18. a neděle 19. ledna 2014Sobota 18. a neděle 19. ledna 2014

Může se nám zdát riskantní opustit všechno a jít za Kristem, můžeme mít strach, že ztratíme něco, na čem 
lpíme, můžeme mít strach ze ztráty svobody. Kristus má ale k obdarování mnohem víc než my dáváme, 
než co opouštíme. Pouze v Kristu je pravá svoboda.

SOBOTA  18. ledna
 

Čas Program Přednáška Přednášející Místo

  8.15-8.50 registrace  

Spolkový dům, 
Dům sourozenců 
Roškotových 
Vlašim

  8.50 zahájení, společná modlitba
  9.00 - 10.00 přednáška:  Duchovní téma P. Vojtěch Smolka

  10.00-11.45 přestávka

Prostor k zamyšlení, svátosti 
smíření, duchovnímu  nebo 
osobnímu rozhovoru, anebo práce 
ve skupinkách

12.00 oběd Restaurace
12.30 - 14.00 volno  

14.00 -15.00 přednáška:  
Sexualita jako barometr 
manželského vztahu

Hana a Petr 
Imlaufovi Spolkový dům, 

Dům sourozenců 
Roškotových 
Vlašim

  15.00-16.45 přestávka

Prostor k zamyšlení, svátosti 
smíření, duchovnímu  nebo 
osobnímu rozhovoru, anebo práce 
ve skupinkách

17.00-18.00 Adorace, společná modlitba
Kostel sv. Jiljí

18.00-19.00 Mše svatá s obnovou MS
19.00 večeře

Farní besídka
20.00- 22.00 společný večer

NEDĚLE 19. ledna

Čas Program Přednáška Přednášející Místo

 9.15 společná modlitba  
Spolkový dům, 
Dům sourozenců 
Roškotových 
Vlašim

 9.20-10.20 přednáška:  Mezigenerační vztahy
Jana a Jindřich 
Kalinovi

10.20-12.00 práce ve skupinkách

12.00-12.30
zakončení a společné 
rozloučení

Současně  prosíme  manželky,  aby  podle  svých  možností  přispěly  pro  příjemnou  pohodu  při 
společném sdílení chutnou buchtou, bábovkou či pečivem.
. 
Přihlášky na duchovní obnovu lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, anebo na adrese : manželé Eva a 
Karel Karmazínovi, Kladruby 67, Kladruby u Vlašimi, PSČ 257 62, telefon : 317 844 089, 602 346 423, 
e-mail : karel.karmazin@tiscali.cz  
Vyplněnou přihlášku, prosíme,  doručte nejpozději  do 12. ledna 2014 poštou,  případně e-mailem na 
uvedenou adresu.

Těšíme se na Vás Eva a Karel Karmazínovi
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