
Zveme všechny manžele toužící po dítěti na setkání do karmelitánského kláštera v Kostelním 

Vydří v termínu 10. – 12. 3. 2023 na druhý ročník Víkendu pro bezdětné. 

Víkend pro bezdětné manžele je čas pro vás dva na krásném místě, kdy si můžete dovolit 

otevřít své těžkosti a často potlačované otázky. Pojďte si užít pohodový víkend ve společnosti 

dalších párů, které prožívají stejnou bolest.  

Napadají Vás různé otázky ohledně Vašeho budoucího života, když vlastně nevíte, jestli 

jednou budete mít vlastní děti? Možná už v tom labyrintu plném slepých uliček bloudíte 

opravdu dlouho, možná jste teprve před nedávnem vkročili dovnitř a to množství možností 

vás děsí…  

Říká se, že sdílená bolest je poloviční bolest. Možnost mluvit s někým, kdo opravdu 

“rozumí”, přináší úlevu a hojí rány. Pokud je pro Vás toto téma právě aktuální  a máte pocit, 

že jste na to často sami, přijeďte mezi nás. Pojďme se navzájem inspirovat. 
. 

Nabízíme... 

Sdílení i ztišení, svátosti i společenství, chvály a přímluvnou modlitbu, přednášky, svědectví,  

Jedinečnou atmosféru prostor kláštera v Kostelním Vydří, odbornou i duchovní pomoc. 

V rámci sobotního odpoledne nás čeká diskuze se čtyřmi manželskými páry. Příběhy všech 

začaly stejně, nemohli mít miminko. Každý však prošel úplně jinou cestu. Zda se nachází v 

labyrintu bezdětnosti nebo kudy se jim podařilo vyjít ven, se dozvíte v jejich svědectví a 

následné diskuzi. Na příběhy vážeme chválovým večerem s kapelou a přímluvnou modlitbou. 

Slovem k zamyšlení nás bude provázet P. Jan Maria Hanáček, O.Carm a bude k dispozici i ke 

svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. 

Celý víkend budou připraveni k rozhovoru a modlitbě za uzdravení karmelitští terciáři Jana 

Marková a Václav Čáp. 

V neděli dopoledne vás čeká malé překvapení. 

Cena za pár (platí do Nového roku): 

Cena pro ty, kteří jsou v nouzi (pouze minimální náklady): 3 500 Kč 

Doporučená cena (základ + režijní náklady): 4 950 Kč 

Cena pro ty, kteří chtějí Dítě v srdci podpořit: 5 900 Kč 

 

Další informace: petra@ditevsrdci.cz 


