
MUŽSKÉ ARCHETYPY 

Víkend pro chlapy 

Víkendová duchovní obnova pro muže, kteří se potřebují zastavit, aby lépe porozuměli 
sobě i cestě, po které jdou… 

… V každém z nás je skrytý kus Bojovníka, Milovníka, Mudrce i Krále… Čím se projevují tyto odvěké 

archetypy mužského jednání a kdy nebo čím jsou přínosem nebo překážkou pro nás samotné, naše jednání 

i naše vztahy k lidem kolem nás?  

O těchto i některých dalších myšlenkách a chlapských otázkách si budeme společně povídat, naslouchat 

sobě samým i Bohu, a k tomu prožívat společenství mužů, kteří jsou na cestě přeměny. Nebude chybět 

ani modlitba, zpěv, pohyb, bubnování... 

Program je inspirován přednáškou františkánského kněze Richarda Rohra a také knihou Král, Válečník, 
Kouzelník, Milovník (Čtyři mužské archetypy) jejímiž autory jsou Robert Moore a Douglas Gillette. 

Na setkání s Tebou a ostatními chlapy se již teď těšíme, 

David Kratochvíl a Jarda Novotný 

 

 

Témata:  

• Bojovník – energičnost, rozhodnost, odvaha, trpělivost, vytrvalost a oddanost hodnotám 

přesahujícím náš osobní prospěch 

• Milovník – zdroj naší touhy po lepším světě pro nás samotné a pro naše bližní; pocit spříznění, 

nadšení, soucit, empatie, romantičnost  

• Mudrc – jasnozřivost, hluboké porozumění a reflexe sebe i ostatních; ten kdo sleduje a přemýšlí 

• Král – soustředěnost, vyrovnanost, vnitřní autorita, hluboká a skutečná péče o druhé, poznání pravdy 

ústředního přikázání – Miluj Pána, svého Boha (tedy Krále), z celého srdce, celou duší a celým tělem… 

 

Program: 

• Krátké přednášky 

• Sdílení ve skupinkách, osobní ztišení 

• Mše svatá, možnost svátosti smíření / duchovního rozhovoru s knězem P. Radkem Martinkem 

• Modlitba, chlapské rozhovory, bezpodmínečné přijetí, bubnování, zpěv, večerní agapé 

• Pohyb i odpočinek, procházka do přírody 



Místo a datum konání: Dům setkání, Dolní Albeřice, 24.-26.3.2023 

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 18:30 (večeře do 19:15, program od 19:30) 

Ukončení: v neděli po obědě kolem 14:00 

 

Přihlášku naleznete na webových stránkách YMCA Setkání (setkani.org) 

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Je možné požádat o bezmasou či bezlepkovou 
dietu (nutno uvést v přihlášce). 

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce 
možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 200,- Kč za osobu a den). Nutno 
uvést v přihlášce. 

Poplatek: 

Plná cena 1 960 Kč pokrývá náklady na ubytování, stravu i program 

Dotovaná cena 1 380 Kč pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny 

Sponzorská cena 2 440 Kč pro ty, kteří mohou podpořit účastníky s dotovanou cenou 
 

Poplatek zaplaťte po zaslání informačního dopisu, který vám zašleme několik dní před akcí. 

Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit 
slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší 
neúčasti. 

Uvítáme vaše dary na podporu programů Domu setkání, moc děkujeme. 

Platba převodem na účet: 2000465448/2010, VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=508 

Případné dotazy: ivana.zivnustkova@seznam.cz 

 

 


