
Kněží vikariátu Litomyšl srdečně zvou  
na duchovní obnovu pro manžele 

 

JEDNOTA V ROZDÍLNOSTI 

Jak každodenně žít záměr Stvořitele: 

„…a stanou se jedním tělem.“ Gen 2,24 

 

Kde:  Koclířov u Svitav  

v sídle Českomoravské Fatimy 

Kdy:   2. 3. - 3. 3. 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

Začínáme v sobotu 2. března ve 14.00 hodin, končíme v neděli 3. března obědem. 

Víkendem provází o. Stanislav Tomšíček a manželé Blažkovi, spolupracovníci 

diecézní pastorace manželů. Na místě bude také příležitost ke svátosti smíření a 

k duchovnímu rozhovoru. 

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. 

Jak budovat společné MY 
a vytvořit vlastní originální 
vztah nerozlučné jednoty? 

 

Jak pomáhat růst 
vzájemné důvěře? 

Jak přijmout  
rozdílnosti? 

Kde brát sílu 
pro zvládání 

slabostí druhého? 

Jak se stávat blízkými? 

Co mě na druhém 
oslovuje? 



DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE VIKARIÁTU LITOMYŠL 

JEDNOTA V ROZDÍLNOSTI 
Jak každodenně žít záměr Stvořitele: „… a stanou se jedním tělem.“ (Gen 2,24) 

kde: Koclířov u Svitav v sídle Českomoravské Fatimy 

kdy: 2. 3. - 3. 3. 2019 (sobota odpoledne a neděle dopoledne) 

cena za ubytování a stravu (plná penze): dospělí 400,- Kč 

děti   300,- Kč   /do 6 let zdarma/ 
 

Program: v mezičasech bude příležitost svátosti smíření či duchovního rozhovoru 

Sobota 2. března:  od 12.00 hodin příjezd a ubytování (možnost oběda v restauraci) 

14.00  hlavní přednáška v kostele sv. Alfonse a P. Marie Fatimské 

15.45  seznamovací setkání 

17.00  mše sv. v kostele  

18.00  společná večeře a osobní volno (rodina, rozjímání, modlitba…) 

20.00  večerní program – prohlubování tématu 

Neděle 3. března:   7.00 – 8.00 snídaně 

     9.00  mše sv. v kostele 

   10.30  přednáška 

   12.00  zakončení obnovy a společný oběd 

s sebou: bibli 

hlídání dětí během programu zajištěno 
 

 

- ZDE ODSTŘIHNĚTE - 

 

PŘIHLÁŠKA 
Duchovní obnova pro manžele – Koclířov – 2. 3. – 3. 3. 2019 

 

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

 

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

 

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

 
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. 

Účastníci mají právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje 

správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány 

neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů 

se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné 

na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.   

http://www.bihk.cz/

