12. září 2022

Pozvání na víkend pro manželské páry i jednotlivce
„Toto by se mělo vyučovat na školách“
„Škoda, že jsme tohle neznali dříve, když jsme byli mladší a děti ještě malé.“
„Tak teď lépe rozumím, co se to vlastně děje v naší rodině. A mám směr, kterým se vydat.“
Takovéto a podobné reakce účastníků nás vedly k závazku, že představené téma budeme každých pět let opakovat. Proto v rámci
aktivit ASR jsme pro vás připravili opakovaně setkání s programem nejen pro manželské páry, ale tentokrát i pro jednotlivce.

V rámci tohoto tématu budeme přemýšlet
o
o mužské/otcovské a ženské/mateřské úloze
o
o vývoji v rodině a přechodu k dospělosti
o
co jsme (ne)dostali od rodičů a co (ne)předáváme dětem
o
o mezigeneračním přenosu
o
jak se vypořádat s vnitřními zraněními
o
o významu duchovního života v procesu uzdravení

Setkání proběhne v termínu 4. – 6. listopadu 2022. Sejdeme se v nádherném prostředí Krkonoš v Penzionu Hájenka na Rezku
(http://krkonose-rezek.cz/index.php/cs/). Příjezd je v pátek od 17 hodin k registraci a ubytování, večeře od 18 hodin. Program
začíná společným zahájením v 19,20. Ukončení plánujeme nedělním obědem.
Prosíme o včasný příjezd na zahájení. Z řady důvodů chceme vaši přihlášku podmínit účastí na celém programu již od jeho
začátku až do samého konce.
Cena za ubytování a plnou penzi je 700,-Kč/os/den. Po dohodě lze využít dotovanou cenu pro osoby s nižšími příjmy 550,Kč/os/den (dotace se nevztahuje na děti). Tuto možnost uveďte do přihlášky.
V případě naplnění kapacity je možné ubytování v sousední budově – podrobnosti o cenách zde:
o https://krkonose-rezek.cz/index.php/cs/cenik
o https://krkonose-rezek.cz/index.php/cs/zajisteni-stravy
Chceme doporučit:
o
abyste přijeli bez dětí (pokud to však nebude možné, zavolejte včas pro individuální dohodu kvůli hlídání)
o
abyste si přivezli vlastní přezůvky, ručníky a povlečení (případně lze povlečení zapůjčit za 70 Kč/os)
Získat další informace a stáhnout tuto pozvánku k tisku můžete na adrese:
https://ceskesdruzeni.cz/mv_2022_11/. Na těchto stránkách si stáhněte také přihlášku k vyplnění.
Prosíme, hlaste se v případě zájmu ihned (kapacita je omezená), nejpozději však do konce října na e-mailové adrese
j.ejem@seznam.cz.
Víkendem Vás budou provázet a na Vás se těší
manželé Ejemovi a Smolkovi

