
Manželská setkání 50+ 



JAK VZNIKLA MS 50+ 
• Před několika lety vznikla na podnět samotných párů s věkem okolo 50 let i našich 

odborníků myšlenka utvořit nový program stejného typu, ale s jinými  tématy, která 

budou více odpovídat potřebám a vývojovým úlohám manželů ve druhé polovině života.  

• Realizátorem je Centrum pro rodinu Vysočina z.s. 

• Velikou novinkou, je možnost účasti ovdovělých.  Je to prostor ty, kteří dříve spolu s 

partnerem patřili do různých společenství rodin a pak o tuto možnost přišli a chybí jim 

kontakt s přáteli.  

• Základem je opět týdenní letní kurz a pak víkendová zimní obnova v únoru 

• Z čeho vycházíme 

 změna paradigmatu rodiny 

 krize středního věku 

 druhá polovina života 

 křesťanské hodnoty pro život 



DRUHÁ POLOVINA ŽIVOTA 
Končí období ROLÍ - AKCE a začíná období SMYSLU A NAPLNĚNÍ 

• 90% dosavadního života se dosud odehrávalo v „minulosti nebo budoucnosti“. 

Je nutné se učit žít TADY a TEĎ  (čas chronos x čas kairos) 

• Přijmout nesplněné sny a akceptovat vlastní chyby - pravda o sobě 

• Akceptovat stárnoucí tělo, nepodlehnout falešnému kultu „mládí“ a „zdraví“ 

• Rozvinout zralý partnerský vztah – vděčnost jako základní „postoj srdce“ 

• Nová profesní role učitele mladší generace a plánování důchodu 

• Přehodnotit rodinné vztahy: akceptovat odchod dětí, přijmout jejich 

partnery, stát se prarodičem 

• Dát hře a koníčkům nové významy – podporovat dary/charizmata partnera 

• Vytvořit pevnou sociální síť - budovat přátelství i s lidmi vně rodiny 



K ČEMU SMĚŘUJEME? 
• Má-li náš vztah mít potenciál dalšího růstu, musíme se v něm oba 

cítit svobodně. 

• Inspirace Mojžíšem – otevřenost novým výzvám v každém věku. 

• Dozrávání v páru – vědomě prožívat slova manželského slibu „Já 

…. se Ti odevzdávám a přijímám Tě za manžela/ku. Slibuji, že ….  

• Pravidla jsou pro člověka, ne člověk pro pravidla. 

• Směřovat ke „smířené rozdílnosti“ - ptát se sám sebe - „Chci mít 

pravdu nebo být šťastný?“ 

• Stávat se pro sebe i pro druhé požehnáním – jako Abrahám. 

• Jediné, co si odneseme na věčnost, budou naše vztahy. 



NAD ČÍM SE ZAMÝŠLÍME 

Jak neupadnout do šedi a lhostejnosti 

v dlouho trvajícím manželství a žít 

aktivní život i v druhé polovině života. 

 

Jak se dostat od chladnoucího 

„prázdného hnízda“ k  

„příbytku pozorné a něžné lásky“? 



 

 

Budeme se dívat na „životní změny a 

na nové životní situace“ jako je krize 

středního věku, odchod dětí z domova, 

výchova a doprovázení dospělých dětí, 

péče o stárnoucí rodiče, úbytek sil, 

nová omezení a nemoci, odchod do 

důchodu nebo změny v zaměstnání, nové 

role jako děda a babi, …………. 



Stojíme na „prahu změn“ a cílem je 

„obnovit/posílit citovou blízkost“ v 

partnerství, získat nové dovednosti pro 

druhou polovinu života. 

 

Uvědomíme si naše „nesplněné naděje 

a touhy“ a nebude chybět inspirace, 

jak uspět v nových rolích tchánů, 

prarodičů. 



Kdy a kde …rok 2019 
První letní kurz MS 50+  

• Od 3.8. večera do 10.8. poledne 

• BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – areál VOŠ 

• Účastnilo se 25 párů + 4 vdovy 

• Podporu zajišťovali 2 kněží a psycholožka 



A jaký byl program? 
• Sobota večer  slavnostní zahájení + úvodní film 

• Neděle  Na prahu změn 

 Kdo jsem JÁ – kde se nachází NÁŠ vztah 

• Pondělí  Nové životní situace 

 Konec bitev – jak být příjemným 

  a pravdivým partnerem 

• Úterý  Nasloucháš mi? Jsi na mne zvědavý? 

 Volné odpoledne 

• Středa  Osobní a duchovní zralost manželů 

 Uzdravující síla přijetí, odpuštění  a 

 smíření – cesta ke vděčnosti 

 



A jaký byl program? 
• Středa večer Rituál objetí vlastního stínu 

• Čtvrtek  Naše rodina 

 Manželé otevření službě 

• Pátek  Jak žít aktivně v druhé polovině života 

 Státnice 

• Pátek večer Slavnostní mše s obnovou manželského slibu 

 Promoce a společná oslava  

• Sobota dop. Ukončení kurzu – závěrečná reflexe 

 

 

 



Chystání vizitek a sálu 



Bubny vždy svolávaly k dalšímu programu 



následovalo slovíčko kněze 



a samozřejmě 2 písně chval 



Historicky první přednáška - Na prahu změn 



a humor nemohl chybět 



Ranní mše v kapli 



Vizitace ze Slovenska – manželé Rajští 



Diskuze u knih, ale i ranní rozcvička 



Pochopil, že už není kam spěchat 



Postoje přednášejících se přenášely 



Vzhůru k státní závěrečné zkoušce 



Promoce a předání diplomů 



Naše vdovy 



Těšíme se nashledanou za rok!!! 

„to jsme si mysleli na konci LK 2019“ 



Kdy a kde …rok 2020 
Zimní obnova 

• Od 7.2. večera do 8.2. poledne 

• Vranov u Brna - areál duchovního centra 

• Účastnilo se 20 párů + 4 vdovy 



Před přednáškou v sobotu ráno 



Práce s ÚL v netradičním prostředí 



Společné foto po závěrečné mši 



Kdy a kde …rok 2021 a dále 

• Letní kurz v roce 2021 se bude konat od 31. července do 7. srpna 

• Zimní obnova bude pořádána o víkendu 11. až 13. února 2022 

• Místo konání – Vranov u Brna 

• Informace a přihlášku lze najít v sekci „ PRO MANŽELE“ na webu 

www.centrumrodin.cz  

• Absolvování alespoň jednoho ročníku základního kurzu Manželských 

setkání je vhodné 

http://www.centrumrodin.cz/


LÁZNĚ PRO VÁŠ VZTAH 

Manželská setkání 50+ 


