
 

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami.  

Dám vám budúcnosť a nádej.“   

Jer 29,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manželstvo ako dar 
 

Víkend pre bezdetné manželské páry 
 

 

Kedy:  1.- 3. mája 2015 

Kde:  Penzión Zornička, Donovaly 

Pre koho:  páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov a ktoré nemajú dieťa   
          

Témy:  

Boží plán s človekom, Boží plán s manželstvom. Poslanie bezdetného manželstva 

Dieťa, právo alebo dar?  

Ako ďaleko ísť s medicínou? 

Mužská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia 

Ženská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia 

 

Hostia:  

ThLic. Ján Viglaš – rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici – Badíne 

ThLic. Marek Iskra – riaditeľ Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy 

MUDr. Ludmila Lázničková – gynekologička, CENAP - Centrum naděje a pomoci, Brno 

MUDr. Martin Šmehil – urológ, UroCare, Praha 

MUDr. Ivan Wallenfels – gynekológ, Gynekologická ambulancia Gianna, n.o. 

Ing. Ľudmila Dydňanská – predsedníčka o.z. PloDar 
 
 

Cena pobytu: 100 eur/pár/víkend (ubytovanie v dvojlôžkových izbách, plná penzia) 

Finančné dôvody by nemali zabrániť účasti na tomto stretnutí. Kontaktujte nás. 
 

Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia  
Kontakt: katka@rodinabb.sk  

http://www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia
mailto:katka@rodinabb.sk


Program: 

Piatok 1. mája 2015 

14:30 – 15:00 – príchod a ubytovanie 

15:30 – svätá omša  

16:00 – prednáška a diskusia: NAPROHELP – úspěšně v řešení nechtěné neplodnosti 

   MUDr. Ludmila Lázničková 

18:00 – večera 

19:00 – večer stretnutia 

 

Sobota 2. mája 2015 

7:45 – ranná modlitba 

8:00 – raňajky 

9:00 – prednáška a diskusia: Bezdetní manželia a teológia tela (Katechéza Jána Pavla II.  

 o ľudskej láske podľa Božieho plánu) 

 ThLic. Marek Iskra  

10:45 – prestávka 

11:00 – prednáška a diskusia: Mužská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia 

   MUDr. Martin Šmehil 

13:00 – obed 

13:30 – 16:00 – osobné voľno  

16:00 – prednáška a diskusia: Ženská neplodnosť – príčiny a možnosti riešenia 

   Ing. Ľudmila Dydňanská / MUDr. Ivan Wallenfels 

18:00 – svätá omša  

19:00 – večera 

20:00 – 23:00 – adorácia – čas modlitby a osobných rozhovorov s kňazmi a lekármi 

 

Nedeľa 3. mája 2015 

7:45 – ranná modlitba 

8:00 – raňajky 

9:00 –  prednáška a diskusia: Ako ďaleko ísť s medicínou? (Otázky umelého oplodnenia) 

 ThLic. Ján Viglaš 

11:00 – svätá omša s možnosťou obnovenia manželských sľubov 

12:30 – obed 

13:30 – záver  

 

 

 


