
Rímskokatolícka farnosť Bratislava – Dev. N. Ves, 

www.fara.sk/devinska 

a Slovenská spoločnosť pre rodinu, O.Z. , 

www.family.sk 

 

pripravili niekoľko stretnutí pre všetkých členov našej farnosti a srdečne 

pozývajú všetkých, ktorí 

 

 chcete viac vedieť o znameniach nádeje pre rodiny 

 cítite zodpovednosť za problémy rodín okolo vás 

 chcete viac vedieť o témach biskupskej synody a modliť sa za jej priebeh 

 

  RODINA  A  ZNAMENIA  ČIAS 

       /v ústrety biskupskej synode o rodine/ 
 

Téma tretieho stretnutia: JUDr. Martin DILONG 

 

3. Trvalý záväzok lásky - dar či bremeno? 

Potrebujeme zadné dvierka či možnosť 

reklamácie? /Harmonické a šťastné manželstvo -  

dá sa to aj dnes!/ 
 
- Riziká spolužitia "na skúšku". 

- Dôležitosť prípravy na manželstvo. 

- Trpezlivosť a vľúdnosť- piliere šťastného manželstva. 

- Nikdy sa nevzdávať! Ako zlepšiť vzájomný vzťah. 
 

KEDY: pondelok 15. júna o 19.45 do cca 21.00 

KDE: F centrum, Istrijská č. 4, Bratislava - Devínska Nová Ves 

SPOJE: autobusy č. 20, 21, 28, vlakom v rámci IBD 

 

Stretnutie  sa bude skladať z troch vstupov:  

 odborný pohľad na vec /15 min./ 

 skúsenosť manželky a matky 4 detí z jej zápasu o vzťah a o deti /10 min./ 

 diskusia  

 skúsenosti z pastorácie - pohľad kňaza /15 min./ 
 

Kontakt (T. Lenczová): 0903184 321 



Rímskokatolícka farnosť Bratislava – Dev. N. Ves, 

www.fara.sk/devinska 

a Slovenská spoločnosť pre rodinu, O.Z. , 

www.family.sk 

 

pripravujú niekoľko stretnutí pre všetkých členov našej farnosti a srdečne 

pozývajú všetkých, ktorí 

 chcete viac vedieť o znameniach nádeje pre rodiny 

 cítite zodpovednosť za problémy rodín okolo vás 

 chcete viac vedieť o témach biskupskej synody a modliť sa za jej priebeh 

 

  RODINA  A  ZNAMENIA  ČIAS 

         /v ústrety biskupskej synode o rodine/ 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 

 
Štvrtok 21. mája o 19.45: 
1. Hľadanie princeznej a princa napriek prekážkam - čo z tohto ideálu klasických 

rozprávok o poslaní mladých robí „zábavný sexuálny priemysel“? 

 

Štvrtok 4. júna o 19.45: 

2. Sme stvorení pre lásku - čo s tým robí individualizmus a hedonizmus v súčasnej  

spoločnosti? 

 

Pondelok 15. júna o 19.45: 

3. Trvalý záväzok lásky - dar či bremeno? Potrebujeme zadné dvierka či 

možnosť reklamácie? 

 

Štvrtok 20. augusta o 19.45: 

4.  Kto koho vychováva - rodičia deti alebo deti rodičov? A čo médiá? 

 

Štvrtok 17. septembra o 19:45: 

5.  Ako predchádzať chybným rozhodnutiam a možnosti ich riešenia. 

 

Uvedené tematické okruhy  ponúkame formou  cca 1,5 hod. stretnutí v F- centre, 

Istrijská č. 4, Bratislava – Dev. N. Ves, od mája do septembra 2015. Každé stretnutie 

sa skladá z týchto vstupov:  

 odborný pohľad na vec /15 min./ 

 skúsenosť manželov alebo mladých ľudí /10 min./ 

 diskusia 

 skúsenosti z pastorácie - pohľad kňaza /15 min./ 

  



Mediálny partner: 

 

 


