
Kněží vikariátu Litomyšl srdečně zvou na  

duchovní obnovu pro manžele 

JAK ROZVÍJET  

VZÁJEMNOU  

INTIMITU  

A BLÍZKOST  

V MAŽELSTVÍ 
 

Kde:  Koclířov u Svitav  

v sídle Českomoravské Fatimy 

Kdy:   6. 3. - 8. 3. 2020 

Začínáme v pátek 6. března v 18.00 hodin, končíme v neděli 8. března obědem.  

Je také možné přijet v sobotu přímo na hlavní přednášku ve 14.00 hod. 

Hlavními hosty v sobotu a v neděli jsou Hana a Petr Imlaufovi z Prahy. 

Zájemce prosíme o přihlášení se u svého duchovního správce.  

Přihlášky jsou k dispozici též na www.farnost-bystre.cz  

S sebou BIBLI. 

Hlídání dětí během programu zajištěno. 



DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE VIKARIÁTU LITOMYŠL 

JAK ROZVÍJET VZÁJEMNOU INTIMITU  
A BLÍZKOST V MAŽELSTVÍ 

 

Kde: Koclířov u Svitav v sídle Českomoravské Fatimy 

Kdy: 6. 3. - 8. 3. 2020 (od pátku večer do neděle dopoledne) 

Cena: ubytování + strava (plná penze): dospělí 450,- Kč / osoba / den 

děti   350,- Kč (do 6 let zdarma) 

PROGRAM: v mezičasech bude příležitost svátosti smíření či duchovního 

rozhovoru 

Pátek 6. 3.   od 16. hod. příjezd 

   18.00 mše svatá 

   18.45 večeře 

   20.30 večerní program – Cesta k jednomu tělu  

Sobota 7. 3.   dopolední program od 9.00 hod. (modlitba, přednáška, procházka) 

   12.00 oběd 

   14.00 hlavní přednáška v kostele – manželé IMLAUFOVI 

   15.30 diskuse k přednášce 

   17.00 mše svatá 

   18.00 večeře 

   20.00 večerní program – prohloubení tématu, skupinky. 

Neděle 8. 3.      9.00 mše svatá 

   10.00 přednáška Sexualita jako barometr manželského vztahu  

   12.15 oběd a zakončení 

S sebou Bibli. Hlídání dětí během programu zajištěno. Bezlepkové pečivo jen vlastní. 

Veškeré diety nahlásit před příjezdem. Tel. na recepci v Koclířově: 731 64 68 00. 
 

- ZDE ODSTŘIHNĚTE - 

PŘIHLÁŠKA 
Duchovní obnova pro manžele – Koclířov – 6. 3. – 8. 3. 2020 

Příjmení a jména manželů …………………………………………………............................ 
 

Bydliště   …………………………………………………............................ 
 

Počet dětí a jejich věk  …………………………………………………............................ 
 

Podpisy manželů  …………………………………………………............................  

 
 

Vikariát Litomyšl zastoupený příslušným okrskovým vikářem je správcem osobních údajů 

přihlášených účastníků ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně 

uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to jen v nezbytné míře a rozsahu za 

účelem realizace duchovní obnovy a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných 

zájmů. Přístup k nim má jen příslušný duchovní správce farnosti a osoby řádně pověřené organizací a 

vedením duchovní obnovy.  

 


