
CESTA MUŽE 

Víkend pro chlapy 

 

Víkendová duchovní obnova pro muže, kteří se potřebují zastavit, aby lépe porozuměli 
sobě i cestě, po které jdou… 

Program je inspirován knihou františkánského kněze Richarda Rohra – Stát se moudrým mužem 

Víkend je vhodný jak pro ty, kdo se chtějí připravit na Iniciaci (Rituál přechodu muže do zralé dospělosti – 

MROP), tak také pro ty, kdo již na cestu zralého mužství svojí Iniciací vykročili a uvedená témata chtějí 

prohloubit. Přijeď a pozvi i své přátele.  

Známé téma chlapského hnutí je zde možné prožít v tichu i společenství chlapů a načerpat z nich pro svůj 

osobní, rodinný i profesní život. 

Na setkání s Tebou a ostatními chlapy se již teď těšíme, 

David Kratochvíl a Jarda Novotný 

 

 

Témata:  

• Nespoutaný Bůh / nespoutaný muž / poznávání svého mužství – kdo jsem já? 

• Duchovní přeměna muže – cesta na celý život 

• Otcovství – zdroj lásky i zranění, dávání i přijímání 

• Opravdový / celistvý muž – jednota ženství a mužství, lásky a svobody 

 

Program: 

• Krátké přednášky 

• Sdílení ve skupinkách 

• Osobní ztišení, modlitba, Bohoslužba slova 

• Chlapské rozhovory, bubnování, zpívání 

• Pohyb i odpočinek, sport, procházka do přírody 



Místo a datum konání: Dům setkání, Dolní Albeřice, 1.-3.4.2022 

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00) 

Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00 

 

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Je možné požádat o bezmasou či bezlepkovou 

dietu (nutno uvést v přihlášce). 

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce 

možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 175,- Kč za osobu a den). Nutno 

uvést v přihlášce. 

Poplatek: 

Plná cena 1 720 Kč pokrývá náklady na ubytování, stravu i program 

Dotovaná cena 1 220 Kč pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny 

Sponzorská cena 2 200 Kč pro ty, kteří mohou podpořit účastníky s dotovanou cenou 

 

Poznámka: od 1.1.2022 byly zvýšené ceny za služby na Domě setkání z důvodu zvyšování cen energií a 

potravin. Děkujeme za pochopení. 

Poplatek prosím zaplaťte po zaslání informačního dopisu, který vám zašleme několik dní před akcí. 

Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit 

slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší 

neúčasti. 

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání. 

Platba převodem na účet: 2000465448/2010, VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=508 

Případné dotazy: ivana.zivnustkova@seznam.cz 

 

 


