
MANŽELSKÉ STRETNUTIA 2023  
3. turnus,  5. - 12. august, hotel Javorna, Drienica 

Občianske združenie Manželské stretnutia vás pozýva  
na 7-dňový kurz pre manželské páry 

Príležitosť zatiahnuť na hlbinu svojho manželstva 

 a znova sa zamilovať do vlastnej ženy, do vlastného muža. 

 

Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, 
ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou. 

Kostru programu tvoria prednášky manželských párov o ich 

spoločnom živote, o ich skúsenostiach, zápasoch, víťazstvách 

i prehrách. Veľmi otvorene sa bude hovoriť o manželskej kríze, 

odpustení, komunikácii, potrebách, sexualite a ďalších témach.  

Témy prednášok rozvinieme v malých skupinkách po štyroch 

pároch. V atmosfére otvorenosti a dôvery sa budeme môcť 

rozprávať o všetkom, čo vo svojom vzťahu prežívame.  

Získate nové zručnosti, ktoré vám pomôžu riešiť konflikty 

a nedorozumenia. Dozviete sa ako načúvať jeden druhému, 

lepšie sa chápať a tým zlepšiť vaše manželstvo.  

Budete mať priestor hovoriť spolu o tom, na čo vám doma 

chýba čas, čo vás trápi, po čom túžite, z čoho sa radujete. Celý 

kurz bude zavŕšený obnovou manželských sľubov lásky, úcty 

a vernosti.  

Na kurze budú prítomní katolícki kňazi, ktorí budú denne sláviť 

svätú omšu a budú k dispozícii na osobné rozhovory. 

Počas prednášok a skupiniek budú mať vaše deti vlastný 

hodnotný program vedený kreatívnymi animátormi. Ide 

o mladých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní stráviť časť svojich 

prázdnin s vašimi deťmi a s láskou sa o nich postarať.  

Za organizačný tím 

Vladimír a Drahomíra Jackovci 

0948/090014, 0918/429880, drienica@mstretnutia.sk 

 

Z ohlasov účastníkov 3. turnusu (2019, 2020, 2021, 2022) : 

„Šiel som sem s nevôľou, vyhovoval mi stereotyp doma. Až tu som zbadal, že Boh má pre nás niečo lepšie“ 

„Znovu som objavila niečo nové na mojom manželovi, žasnem nad tým“ 

„Keď sme odložili pancier všednosti, kúpali sme sa vo vzájomných pozornostiach“ 

„Na fotkách s manželom žiarime. Asi sme sa do seba zaľúbili :) “ 

http://hoteljavorna.sk/
mailto:drienica@mstretnutia.sk
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/965-letny-kurz-ms-3-turnus-roznava-2019
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/998-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-vranov-nad-toplou-2020
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/1022-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-vranov-nad-toplou-2021
https://www.mstretnutia.sk/aktivity/1036-letny-kurz-manzelskych-stretnuti-3-turnus-stara-lubovna-2022


OBČIANSKE ZDRUŽENIE MANŽELSKÉ STRETNUTIA   
3. turnus, 5. - 12. august 2023, Drienica 

 

 

 

Celková 

cena za 

osobu * 

Z toho cena za 

ubytovanie 

a stravu ** 

Dobrovoľný príspevok na 

animátora (doplnok na 100% 

skutočných nákladov) *** 

Manžel, manželka  222 € 222 € - 

Dieťa do 3 rokov  

(bez lôžka, bez stravy) 
74 € 0 € 148 € 

Dieťa do 3 rokov  

(bez lôžka, s polovičnou stravou) 
137 € 63 € 148 € 

Dieťa vo veku 3 – 15 rokov  

(s lôžkom a s polovičnou stravou) 
189 € 170 €  36 € 

Dieťa nad 15 rokov 202 € 187 € 29 € 

Vlastný animátor - - - 

 

* v poplatku za dieťa je zahrnutá aj 1/3 nákladov na animátora – dieťa do 3 rokov má jedného 

animátora a čím je dieťa staršie, tak ich je v skupinke viac, takže náklady na animátora sú potom 

pomerovo menšie. 

** Rekreačný poukaz je možné uplatniť a to na stravu a ubytovanie. Hotel Javorna na začiatku 

pobytu vystavuje účtovné doklady na uplatnenie rekreačného poukazu – uveďte v prihláške, či 

máte záujem o vystavenie faktúry. Faktúru nie je možné vystaviť dodatočne po začatí pobytu. 

*** Väčšiu časť poplatkov za pobyt animátorov hradia Manželské stretnutia. Ale ak Vám to 

finančná situácia dovoľuje, prosíme aj o dobrovoľný príspevok na animátora uvedený v tabuľke 

poplatkov. 

Ako animátora k svojim deťom do 3 rokov môžete prihlásiť aj vlastné staršie dieťa, starého rodiča, 

resp. iného príbuzného. Je nevyhnutné aby ste mali vlastného animátora v prípade, ak vaše 

dieťa vyžaduje odbornú alebo individuálnu starostlivosť.  

Animátormi môžu byť aj vaše deti staršie ako 16 rokov. Podmienkou je úspešné absolvovanie 

víkendového animátorského kurzu 24.-26.3.2023 v Obišovciach, na ktorý budú pozvané, ak 

ich prihlásite do 10.3.2023. 

Pokiaľ by pre vás bolo zaplatenie poplatku v plnej výške náročné kvôli vážnej finančnej tiesni, 

neváhajte nás kontaktovať a my sa pokúsime ponúknuť vám riešenie formou zľavy umožnenej 

prostriedkami z 2% daní a sponzorskými darmi od iných účastníkov. 

Naopak, ak máte možnosť prispieť akoukoľvek čiastkou, veľmi radi váš dar prijmeme. Tieto dary 

použijeme ako pomoc pre účastníkov, ktorí by sa kvôli finančným ťažkostiam nemohli zúčastniť. 

PRIHLÁŠKA. 

Podmienkou je spoločná dobrovoľná účasť oboch manželov a to na celom programe.  Nie je 

možné zúčastniť sa iba časti kurzu.  

http://hoteljavorna.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhjfdjCeLr7K8n9DFmtCnek6NDuELVpmjXnIt-uAMjvTxYUA/viewform?usp=sf_link

