Boskovický děkanát

VEČERNÍ KURZ PRO
SNOUBENCE
Seminář na manželství.

INFORMACE
PRO
SNOUBENCE

ODPOVĚDNÝ KNĚZ: Mgr. Petr Košulič
KOORDINÁTOR KURSŮ: Jitka Muchová
PASTORAČNÍ ASITENTKA: Lenka Pohlová

Komu je seminář určen:

Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní anebo civilní sňatek a kteří
chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda jsou věřící či
nevěřící.
Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v jakékoliv farnosti
boskovického děkanátu, je tento kurz povinnou součástí přípravy.
Seminář probíhá v jednotlivých kurzech, které na sebe navazují.
Na konci přípravy obdrží snoubenci osvědčení, které bude dokladem o
absolvování kurzu jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se bude konat
svatba (dále jen farář).
Obsah kurzu:


Kurz probíhá v sedmi večerních setkáních s manželským párem.

Jitka a Vladimír
Muchovi
Monika a Marek
Lepkovi









728 013 021
606 882 394
605 482 544
736 529 266

jitkamuchova@seznam.cz
lepkam@centrum.cz

Je třeba, aby se snoubenci přihlásili konkrétnímu páru
s dostatečným předstihem. Délka celého jednoho kurzu je 2 - 3
měsíce.
První termín kurzu je určen lektory, ostatní termíny a časy
jednotlivých setkání určují lektoři po domluvě se snoubenci.
První termíny setkání jednotlivých kurzů viz samostatná příloha.
Počet snoubeneckých párů v kurzu je maximálně pět. Pokud bude
naplněna kapacita, je nutné se hlásit do jiného kurzu.
Během velkých letních prázdnin kurzy neprobíhají.
Místo setkávání kurzu: budova fary v Boskovicích, Masarykovo
nám. 20, sál v přízemí.



Témata setkání:
1. Seznamovací setkání a sebepoznání.
2. Sebepoznání, sebeúcta a sebepřijetí.
3. Životní styl původní rodiny.
4. Psychologie muže a ženy, rozdíly v komunikaci.
5. Partnerská komunikace, odpuštění.
6. Sexualita a bioetika.
7. Praktický život v manželství.



Poplatek spojený s režií kurzu činí 1000,- Kč. Nutné předat
v hotovosti pastorační asistentce při zahájení. Pokud
snoubenecký pár kurz začne, ale nedokončí, režijní poplatek se
nevrací.
Pokud snoubenci absolvují kurz pod CRSP* v Brně, doloží
absolventský certifikát faráři.



*CRSP = Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně

Bližší informace ohledně kurzu, případné problémy a podněty:
Mgr. Petr Košulič, administrátor semináře
Tel: 604 538 482, mail: kosulic@dieceze.cz
Jitka Muchová, koordinátor kursů
Tel: 728 013 021, mail: jitkamuchova@seznam.cz
Lenka Pohlová, pastorační asistentka děkanství
Tel: 724 166 768, email: pohlova@dieceze.cz

