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Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň 
na podporu manželstva,ktorá prebieha v týždni osláv 
sv. Valentína. Už siedmykrát prebieha aj na Slovensku.

Cieľom Národného týždňa manželstva je propagovať 
a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre mo-
derného človeka.

Národný týždeň manželstva vytvára priestor, kde si 
môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je 
samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard 
Kane hovorí: „je to dobrá príležitosť pre dobrých 
ľudí, aby robili dobré veci.“

Chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, 
prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, 
jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom 
manželstve pracovali.

Ak je manželstvo zručnosťou, 
tak sa staňme zručnými!
Národný týždeň manželstva nie je politicky ani nábo-
žensky zameraná iniciatíva, pričom však je otvorená 
spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupe-
niami zameranými na podporu manželstva. 
O celoslovenskej kampani sa môžete dozvedieť viac 
na stránke www.ntm.sk

Národný týždeň manželstva 2017 v Prešove organi-
zuje skupina dobrovoľníkov, ktorí povzbudzujú rôzne 
organizácie a spoločnosti, aby túto myšlienku podporili.

Ďakujeme všetkým prevádzkam a organizáciám, 
ktoré poskytli zľavu pre manželské páry. Pokiaľ nie je 
uvedené inak, tak zľavy sú platné v týždni od 13. do 
19. februára pre manželské páry.

Cukráreň Mily (Hlavná 75) 
ku každému koláčiku káva alebo čaj zadarmo
Lačni Viľk (Martina Benku 7/A) 
káva 1 + 1 zdarma, koláčik 1 + 1 zdarma
Fotoexpres (Hlavná 101) 
jedna manželská alebo rodinná fotka 
15x21cm zdarma
Šarišská galéria (Hlavná 51) 
vstupné 1 + 1 zdarma
Čukoláda (Hlavná 89) 
10% zľava z konzumného
Zachej – internetové kníhkupectvo
zľava 10% na vybrané tituly
Vodárenská veža (Moyzesova 19) 
vstupné 1 + 1 zdarma
Objavovanie Prešova
11. a 12. februára 2017 Príbytky viery na Síd-
lisku III, vstupné 1 + 1 zdarma
Divadlo Alexandra Duchnoviča (Jarková 77) 
predstavenie P. A. Čechovova: Pytačky, Med-
veď – streda 15. február 2017 o 19tej vstupné 
1 + 1 zdarma
Most café (Škultétyho 3) 
káva 1 + 1 zdarma
Kvety Aurora (Masarykova 4) 
10% zľava na kvety + donáška zdarma
Onyx Prešov – zlatníctvo (Hlavná 66)  
zľava na zlaté šperky 10% a na strieborné 
šperky 20%



Nedeľa 12. február 2017
17:00 Večer modlitieb a chvál 
miesto: zbor Cirkvi bratskej, Slovenská 34
organizuje: platforma Kresťania v Prešove
Začíname už o deň skôr modlitbami za manželstvá.

Pondelok 13. február 2017
18:00 „Žili šťastne až do smrti“ alebo mýty vo 
vzťahoch (workshop)
miesto: Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2
organizuje: o.z. Naruby
Večer, ktorý je určený pre každého (nielen manže-
lov). Spolu sa pozrieme na najrozšírenejšie mýty 
o vzťahoch, ktoré nám bránia v tom, aby sme 
prežili hĺbku ich krásy.
18:00 Láska ide cez žalúdok: aby to zdravé aj 
chutilo
miesto: Cirkev adventistov siedmeho dňa, 
Štefánikova 12
organizuje: o.z. Život a zdravie
Nápady ako pripraviť jedlo celej rodine na zdravý 
spôsob. Súčasťou večera je i ochutnávka.

Utorok 14. február 2017
18:00 - 20:00 Tanečný večer
miesto: PKO Prešov, Hlavná 50
organizuje: René Lempeľ - Tanečné štúdio SOUL
dobrovoľné vstupné: 2€/os. 
Večer plný zábavy, noblesy i tréningu, určený taneč-
ným „drevám“ i „parketovým levom“.
18:00 Bojovník telom i srdcom (stretnutie mužov)
miesto: klubovňa PUZZLE, Svätoplukova 12
organizuje: o.z. Pathfinder oddiel Opál Prešov
podmienky: Je potrebné si doniesť oblečenie na-
vonok. Debata na tému: „Môže byť muž v dnešnej 
dobe bojovník a nehanbiť sa za to?“ Súčasťou 
druhej polovice večera bude skutočný boj muža 
proti mužovi v duchu indiániek - prestrelka bez krvi 
v Záhrade umenia. Luk a šípy zabezpečíme.

Streda 15. február 2017
17:00 13. Čaj u Rákociho:
„Predsvadobné a svadobné zvyky na Šariši.“
miesto: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
organizuje: Krajské múzeum v Prešove
19:00 Komorný koncert
miesto: Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice
účinkujú: Anna Horkelová (spev), Antonín Horkel 
(trúbka), manželia Garberovci (spev, organ) a ko-
morné kvarteto (flauta, husle, viola, violončelo).

Štvrtok 16. február 2017
18:00 Svätá omša za manželov s obnovou 
manželských sľubov a adorácia so spevmi Taizé
miesto: Konkatedrála svätého Mikuláša
18:00 - 19:00 Svätá omša hudba a spev: 
„manželský“ solivarský zbor SoliPEV
19:00 - 20:00 Adorácia so spevmi Taizé
hudba a spev: mládežnícky zbor Laudemus
20:00 Pod povrchom: Rozprávanie s trochou 
hudby, v hĺbke zeme o hĺbke vecí
miesto: Farská pivnica „U Nikodéma“, RKFÚ 
Prešov, Hlavná 81
diskusiu moderuje: Martin Michelčík
Príjemné posedenie pri pohári vína (alebo čaju :) 
a dobrej hudbe s moderátorom Martinom 
Michelčíkom a s jeho hosťami.

Piatok 17. február 2017
18:00 Tibor Máhrik: Fenomén krízy rodiny
(prednáška s diskusiou)
miesto: zbor Cirkvi bratskej, Slovenská 34
organizuje: zbor Cirkvi bratskej
Čo stojí za krízou dnešnej rodiny? Ako to ovply-
vňuje naše manželstvá? Ako aj napriek tomu 
budovať zdravé manželstvá a rodiny?

Sobota 18. február 2017
14:00 - 17:00 Spoločenské hry pre celú rodinu
miesto: Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2
organizuje: o.z. Naruby
Prežite sobotné popoludnie spolu so svojimi 
deťmi pri moderných spoločenských hrách 
a vnorte sa do dobrodružstva spolu s nimi.
17:00 - 20:00 Turnaj v bowlingu pre manželov
miesto: Bowling - ZOC Koral, Vihorlatská 2/C
organizuje: Marek Fiľakovský
registračný poplatok: 5€/os.
termín registrácie: do 15. februára 2017 prostred-
níctvom SMS na 0908 842 159 alebo cez e-mail: 
filakovskymarek@gmail.com

Nedeľa 19. február 2017
17:00 Ďakovná ekumenická bohoslužba
Slávnostné ukončenie NTM 2017 v Prešove
miesto: zbor Cirkvi bratskej, Slovenská 34
organizuje: koordinačný tím NTM 2017 v Prešove
Chceli by sme sa poďakovať Bohu, všetkým part-
nerom a dobrovoľníkom za pomoc pri príprave 
a realizácii NTM.

Viac podrobností získate na stránke
www.ntmpo.sk/program
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