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Kampaň se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

NÁRODNÍ 
TÝDEN
MANŽELSTVÍ
14. 2. – 20. 2. 2022

Co si ve vztahu můžeme dovolit ztratit, a co ne
Datum a čas: 17. 2. 2022, začátek v 19:00 hod.
Místo konání: Smetanova 20, Brno

Ztráta bývá nepříjemná. Ve vztahu můžeme ztratit věci, které nám chybět ne-
budou, ale můžeme přijít i o ty, které jsou pro vztah životně důležité. Které to 
jsou? Odpoví nám lektoři Motivačních víkendů pro manželské páry na Sloven-
sku manželé Staroňovi. Vstup volný.
Organizátor: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, www.baptistebrno.cz

Ztráty a nálezy se symptotermální metodou
Datum a čas: 17. 2. 2022 od 18:00 hod.
Místo konání: on-line | www.cenap.cz

V rámci webináře v pohodlí domova cestou on-line si můžete utřídit informace 
o tom, co to je symptotermální metoda, co Vám do vašeho vztahu, manželství, 
může přinést i jaká má omezení.
Organizátor: Centrum naděje a pomoci Brno

Změna programu vyhrazena. Magistrát města Brna nezodpovídá za obsahovou náplň akcí uveřej-
něných v tomto informačním letáku.



Vážené Brňanky, vážení Brňané, 
vstup do manželství je jedním z nejdůležitěj-
ších rozhodnutí, které člověk v životě udělá. 
Zároveň se v manželství spoustu věcí změní, 
najednou není člověk na všechno sám, ale 
jsou na to dva. Posláním manželství je sdílet 
své radosti, ale i své starosti, to nemusí být 
vždycky jednoduché, proto je potřeba o man-
želství neustále pečovat, umět naslouchat 
a někdy i odpouštět. Manželství je dar, který 
nám má pomáhat lépe zvládat životní výzvy 
a také je to nejlepší zázemí pro výchovu dětí. 
Brno se letos připojuje k Národnímu týdnu 
manželství už pošesté, přeji vám, aby vaše 
rozhodnutí o vstupu do manželství bylo šťast-
né a správné a aby se vám dařilo svému manželství dávat co nejvíc. A třeba vám 
k tomu pomůže některá z plánovaných akcí, které Národní týden manželství 
s podtitulem Ztráty a nálezy nabízí. 

Váš 
Petr Hladík

1. náměstek primátorky města Brna

Mediace pro partnerství
Datum a čas: pondělí 14. 2. 2022, začátek v 18:00 hod.
Místo konání: on-line | na platformě Google meet 

odkaz na setkání: http://meet.google.com/evw-kexn-aek 
odkaz na setkání bude zveřejněn na www.modralinka.cz v sek-
ci aktuality, a to od 10. 2. 2022

Nabízíme vám nahlédnutí do naší mediátorské praxe v práci s rodinou. Přiblí-
žíme vám, jak mediace probíhá. Budeme se věnovat častým zdrojům napětí 
mezi partnery a v neposlední řadě se budeme bavit o tom, jak mediace může 
fungovat preventivně a jak díky ní lze zlepšit partnerský vztah. Bude zde také 
prostor pro vaše otázky.
Organizátor: Modrá linka, z.s.

,,Církev a rozvedení“ – online přednáška
Datum a čas: 14. 2. 2022 po celý týden
Místo konání: online | přednáška, odkaz zveřejněn na www.crsp.cz

Žili jste v církevním sňatku a došlo k rozvodu? Do jaké skupiny rozvedených 
v církvi patříte? Co papež František o rozvedených řekl a neřekl v dokumentu 
,,Amoris laetitia“? Odpovědi na tyto otázky naleznete v online přednášce kněze 
ThLic. Petra Šikuly.
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, www.crsp.cz

,,Děti a rozvod – co dělat, když všechna řešení 
jsou špatná“
Datum a čas: 16. 2. 2022, 17.00–18.30 hod.
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Biskupská 280/7. Po-

čet míst omezen, na akci je třeba se přihlásit na www.crsp.cz.

Setkání (formou přednášky a následující besedy) se bude věnovat zejména si-
tuaci dětí při rozvodu rodičů. Jak prožívá dítě konflikt a rozvod rodičů? Jaký vliv 
tyto zkušenosti budou mít na jeho další život, budoucí partnerský vztah a ro-
dičovství? Co bych si jako rodič přál, aby si mé dítě odneslo ze zkušenosti roz-
vodu? Lektor Mgr. Milan Pilát je klinický psycholog, psychoterapeut, manželský 
a rodinný poradce. 
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, www.crsp.cz

Národní týden manželství 2022
Přehled akcí 

Valentinská pouť
Datum a čas: 13. února 2022, začátek v 17:00 hod.
Místo konání: kostel sv. Michala v Brně

Po celém světě se v polovině února slaví svátek svatého Valentina. V mnoha 
místech jde však převážně o konzumní slavení plné reklamních a dárkových 
předmětů. Valentinská pouť nabízí slavení tohoto svátku duchovně i  vzdělá-
váním. Přijďte oslavit svátek patrona mládeže a šťastného sňatku do kostela 
sv. Michala v Brně už v neděli 13. února v 17:00 hod. Těšit se můžete na hod-
notnou přednášku manželů Kvapilíkových, mši svatou s modlitbou snoubenců 
a koncert kapely aKamarádi. Více informací naleznete na facebookové události 
a webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/.
Organizátor: Sdružení Petrov, z.s.


