
Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz (zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské) 

Výcvik lektorů pro vedení zážitkového Kurzu přípravy na manželství 

4. 11. 2017 (úvodní sobota), 9 – 18.00 hod, CRSP, Biskupská 7, Brno 

Kdo se může kurzu zúčastnit? 

Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), přičemž alespoň jeden z manželů musí být 

absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, 

zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení 

lidských zdrojů, vzdělávání dospělých atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a 

doporučení místního duchovního správce. Pokud by měl o kurz zájem kněz, je to možné, je však třeba 

dopředu počítat s tím, že u párových aktivit bude pouze pozorovatelem. 

Termín: 4. 11. • 25. 11. 2017 • 6. 1. • 27. 1. 2018, vždy sobota 9 – 18.00 hod. 

Kde: CRSP, Biskupská 7, Brno 

Cena: Kurz je pro lektory bezplatný 

Lektor: Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová (CRSP Brno)  

a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko z. s.), kteří již více než deset let 

vedou Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce. 

http://www.crsp.cz/index.php/vzdelavani/vzdelavani-lektoru/vycvik-lektoru-kurzu-pripravy-na-manzelstvi#základní-informace 

Jak bude kurz organizován? 

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Centru 

pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno, nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. Úvodní sobota 4. 

11. 2017 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho "jdou", o 

čem výcvik bude. Poté následují tři výcvikové soboty 25. 11. 2017, 6. 1. a 27. 1. 2018. Účastníci kurzu 

obdrží "základní manuál" – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na 

manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost 

manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu je praktický výcvik v rámci některého z víkendů Kurzu 

partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce nebo v rámci večerních skupinových příprav na 

manželství v Brně. 

Co budou absolventi kurzu umět? 

Absolventi (lektoři) budou schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na manželství obsahově 

odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR1 pro různě početné skupiny 

zájemců (od jednoho až maximálně osmi párů) s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení 

základních tematických okruhů. 

Informace, přihlášky 

Mgr. Milana Vykydalová 

tel.: +420 / 736 60 64 68, e-mail: milana.vykydalova@centrum.cz 

                                                           
1 https://www.cirkev.cz/archiv/100902-smernice-cbk-pro-pripravu-na-svatost-manzelstvi  
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