Priprava na zakon

TERMINI PRIPRAVE NA ZAKON V LETU 2019
OB PETKIH

Goriško pastoralno okrožje

od 19. do 21. ure
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Priprava na zakon poteka v prostorih Družinskega centra, Sveta Gora 6, 5250 Solkan.
V primeru večje udeležbe bomo spremenili lokacijo.
Svetovani prispevek za celoten tečaj je 40 € na par, vi pa lahko darujete po svoji zmožnosti.

VIKEND PRIPRAVA
JANUAR

brez prenočišča, poskrbljeno bo za hrano čez dan

petek 11. 1.

od 18. do 21. ure

sobota 12. 1.
od 9. do 19. ure

nedelja 13. 1.
od 9. do 18. ure

Svetovani prispevek za celoten vikend je 80 € na par, vi pa lahko darujete po svoji zmožnosti.
Vikend priprava bo potekala v prostorih Družinskega centra, Sveta Gora 6, 5250 Solkan.

MAJ

petek 17. 5.

od 18. do 21. ure

sobota 18. 5.
od 9. do 19. ure

nedelja 19. 5.
od 9. do 18. ure

Svetovani prispevek za celoten vikend je 80 € na par, vi pa lahko darujete po svoji zmožnosti.
Vikend priprava bo potekala v prostorih Družinskega centra, Sveta Gora 6, 5250 Solkan.
brez prenočišča, poskrbljeno bo za hrano čez dan

NOVEMBER

petek 8. 11.

od 18. do 21. ure

sobota 9. 11.
od 9. do 19. ure

nedelja 10. 11.
od 9. do 18. ure

Svetovani prispevek za celoten vikend je 80 € na par, vi pa lahko darujete po svoji zmožnosti.
Vikend priprava bo potekala v prostorih Družinskega centra, Sveta Gora 6, 5250 Solkan.

Prosimo poskrbite za točnost. Hvala. Za udeležbo na tečaju se je potrebno PRIJAVITI.

Za izdajo potrdila se je potrebno udeležiti celotnega programa
v posameznem terminu. Nadaljnje informacije najdete na:

www.centerskupaj.si
Prijava je možna preko e-maila:

priprava.zakon@centerskupaj.si
ali preko mobilnega telefona na številko: 051 614 912 (namesto klica lahko
pošljete tudi sms, ki naj vsebuje vaše ime in priimek in namen sporočila).

DOBRODOŠLA!

NA ZAKON
A
V
A
R
PRIP

brez prenočišča, poskrbljeno bo za hrano čez dan

Pri pripravi na zakon
ne gre za formalnost,
ki jo morata opraviti.
Namenjena je vama,
da bi življenje v dvoje
postavila na trden temelj
kakor hiša, ki stoji na skali.
(Prim. Lk 6, 46-49)

Prim. 1 Mz 2,24
jaz,
sprejmem tebe,
za svojo ženo/svojega moža
in ti obljubim,
da ti bom ostal/a zvest/a
v sreči in nesreči,
v bolezni in zdravju,
da te bom ljubil/a
in spoštoval/a
vse dni svojega
življenja.

PREDSTAVITEV VEČEROV
1. večer

Ni dobro za človeka, da je sam;
naredil mu bom pomoč njemu primerno
 pomen odnosa
 odnos presega posameznika in je zato hkrati
odsev presežnega, skrivnostnega
 zaljubljenost kot klic v odnos in odločitev za ljubezen
 kakšni pridemo skupaj – zakaj ravno midva
 odnos se gradi, raste in poglablja preko ranljivosti

2. večer

Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater
 v nove odnose vstopamo iz odnosov, po katerih smo se rodili
 oditi od staršev pomeni poiskati odnos, v katerem
se ponovi tisto, kar moramo še razrešiti v sebi
 kako dati temu, kar sem prejel v družini,
pravo mesto, da bo služilo za dobro izgradnjo
novo nastajajoče družine?
 kako oditi od doma, da se tja lahko
vedno znova vrnem?
 razlika med fizičnim in čustvenim
odhodom od doma
 odhod je odločitev, za katero je potrebno
vztrajanje na vseh ravneh človekove narave

3. večer

4. večer

Jezite se, a nikar ne grešite, sonce naj ne zaide
nad vašo jezo
 pomen in razlaga konflikta v odnosu
 normalno je, da se kregamo – zakaj?
 tudi konflikt je pot do odrešenja, v sebi nosi potencial,
da nas pripelje k globljemu razumevanju sebe, drugega,
najine preteklosti in najinega odnosa

5. večer

Nista več dva ampak eno telo
 telo – jezik ljubezni
 od poželenja k ljubezni – razlikovati
med bogastvom spolnosti
in izkrivljenostjo poželenja
 spolnost kot iskrena podaritev sebe drugemu
 naravno načrtovanje družine

6. večer

Povzdignjena v zakrament
 pomen zakonske obljube
 jaz sprejem tebe in ti obljubim …
(razlaga posameznih delov
obljube)
 zakaj je zakon zakrament?
 cerkveno-pravni vidiki zakona

Moškega in žensko je ustvaril
 telo, ki mi je dano kot moškemu ali ženski,
govori o različnosti ene ali druge narave
razlike, ki so tako očitne na telesni ravni,
odražajo različnost tudi na ostalih področjih delovanja
 govorimo o dveh načinih delovanja –
oba sta dobra, pravilna in narejena tako,
da se dopolnjujeta

Z VAMI BOMO:
p. Marjan Čuk OFM, s. Tatjan Lukner MSF,
s. Mateja Kraševec MSF, zakonca Tina in Janez Kramarič,

