CO DÁL PO MANŽELSKÝCH VEČERECH?
Další Manželské večery! Samozřejmě ne hned –
na to pozvěte přátele. Ale Nicky a Sila, autoři
kurzu, doporučují další kurz za 2 roky. Možná vás
překvapí, o kolik jiná témata budete řešit –
nebo naopak jak bude užitečné vrátit se k těm
stejným :) www.manzelskevecery.cz
Kurz Výchova dětí a kurz Výchova teenagerů:
Máte děti? Nicky a Sila jsou i autory těchto
dvou kurzů pro rodiče dětí do 10 let a od 10 do
18 let. Nechybí občerstvení, praktické promluvy
– a opět jsou doplněné diskusí, tentokrát s rodiči
stejně starých dětí. www.manzelskevecery.cz

Týdenní Manželská setkání: letní týden pro vás
dva s hlídáním dětí, budováním manželství na
křesťanských základech a sdílením s dalšími
páry. Letos Kroměříž, Velehrad, Krkonoše, Třešť a
Litomyšl. Kontakty na ostatní weby přes
www.setkani.org
Outback víkend: Vyrazte společně na zážitkový
víkend plný netušených překvapení pro každý
pár v dlouhodobém vztahu. Letos v květnu a
v září.
www.outback-cesko.cz

Týdenní Kána: Zarezervujte si týdenní pobyt pro
páry Kána v termínu 4. – 10. 8. 2019 v Kroměříži.
Přijet můžete i s dětmi, bude o ně skvěle
postaráno. www.kana4you.cz

Víkendy „Na cestě k lepšímu…“ je série čtyř
víkendů, které vždy s odstupem zhruba půl roku
nabízejí romantický víkend se 4 přednáškami a
spoustou volného času bez dětí s možností
probrat vše jen sami spolu. Hotel Skalní mlýn u
Blanska, 7. – 9. června. www.radispolu.cz

Randebox: krabice, ve které objevíte
Randeplán, 5 originálních aktivit, hry, playlisty,
videa i potřebné rekvizity na kouzelné rande
v pohodlí domova. Slevový kód nebo
poznámka zvemeceskonarande dá do konce
dubna slevu15% nebo 1 box zdarma při

objednání 3 nebo 6 kusů. www.randebox.cz

Víra: Pokud byste chtěli spolu zjistit víc o křesťanské víře a svých hodnotách:

Bohoslužby: Zkuste se zeptat vedoucích svého
kurzu, jestli by vás nevzali s sebou na
bohoslužbu. Možná vás to překvapí…

Kurzy Alfa: kurz, který vznikl ve stejné farnosti
jako Manželské večery a kterým se Manželské
večery ve svém formátu inspirovaly. Příležitost
prozkoumat křesťanskou víru úplně pro každého
– večeře, promluva a diskuse s možností zeptat
se na cokoli a říct, co si myslíte, v příjemné a
nezávazné atmosféře – po celé ČR. Detaily a
mapa kurzů na www.kurzyalfa.cz

Kurz Objevování křesťanství: podobný kurz jako
Alfa, pořádaný na dalších místech a s důrazem
na společné čtení Markova evangelia z Bible.

www.objevovanikrestanstvi.cz

