Škofija Novo mesto

Kam po poroki?

Zakonske skupine

Srečevanje zakoncev v zakonskih skupinah je
namenjeno medsebojnemu druženju, pogovoru in
izmenjavi mnenj o odnosih med zakoncema, odnosih
v družini, odnosih družine navzven, vzgoji otrok,
delovanju v župniji… Zakonska skupina je skupina,
kjer se med seboj pogovarjajo o problemih in težavah,
ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju. Poleg zakoncev
se spletejo tudi vezi prijateljstva med njihovimi otroci,
ki so vsakega druženja zelo veseli.
Zakonske skupine so vedno odprte za nove zakonce,
ki čutite, da bi vam taka srečanja obogatila vašo
skupno pot in si želite nekaj časa posvetiti pogovoru
in razmišljanju o vašem družinskem življenju v krogu
dobrih prijateljev.
V novomeški škofiji je precej zakonskih skupin, ki se
zbirajo v okviru župnij, pa tudi precej skupin za katere bi
lahko rekli, da so medžupnijske ali celo medškofijske, saj
zakonski pari prihajajo skupaj iz različnih župnij in škofij.
Mesečna srečanja potekajo po programu Družina in
življenje, Najina pot in drugih programih. Večina teh
parov skoraj vsako leto opravi tudi duhovne vaje ali ima
posebna srečanja za duhovno poglobitev.
Za več podatkov o posameznih zakonskih skupinah se
obrnite na domačega župnika ali duhovnega spremljevalca skupine.

Informacije za medžupnijske skupine, ki delujejo
po programu 'Družina in življenje' lahko dobite pri
regijskih animatorjih s področja Dolenjske:
• Dani in Vilma Siter, GSM 041 770 200,
e-pošta: siter.dani@gmail.com;
• Marija in Ivo Halas, GSM 041 616 534,
e-pošta: marija.halas@krka.biz;
• Tomaž in Milena Petan, GSM 041 385 941,
e-pošta: tomaz.petan@krsko.si.
Informacije za program 'Najina pot':
• Jože Miklavčič, tel. 07 498 70 26,
e-pošta: joze.miklavcic@rkc.si;

Priprava na
krščanski zakon
v letu 2017
Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni
pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče
cimbale.
In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse
skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso
vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel,
nisem nič.
In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil
lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel,
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koriﬆi.
1 Korinčanom 13, 1-3

Vse dodatne informacije v zvezi s pripravo na zakon lahko
dobite tudi na spletnem naslovu:
www.skofija-novomesto.si

Seznam tečajev priprave na krščanski zakon v novomeški škofiji v letu 2017

Kaj je priprava na zakon
in zakaj je potrebna?

Ko vstopamo v zakon, vstopamo v odnos, ki lahko (pre)
živi le tedaj, če ga oba zakonca odgovorno negujeta. Na
tečaju priprave na zakon o dinamiki življenja v zakonu
na podlagi svojih osebnih izkušenj spregovorijo zakonci
(najine vrednote in duhovnost, komunikacija, vzgoja…),
o vsem, kar zadeva zakrament svetega zakona oziroma
cerkveno poroko pa duhovnik. Tečaj je priložnost, da se
zaročenci o temah, ki jih zanimajo, z voditelji tečaja pogovarjajo, predvsem pa jim odpre nova obzorja in za njihov
medsebojni pogovor, ki je temelj njune priprave.
Kje in kdaj ter informacije oz. kontakt - prijava:

ČRNOMELJ
Kje in kdaj:

Pastoralni center Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5
 10., 11. in 12. marca 2017 od 15.30 - 18.00
 20., 21. in 22. oktobra 2017 od 15.30 - 18.00
Info: 07 306 40 14
E-pošta: anton.gnidovec@rkc.si

KOČEVJE
Kje in kdaj:

Župnijski urad Kočevje, Trg sv. Jerneja 3
Dve zaporedni soboti in nedelji, vsakokrat od 18. uri v
župnišču.
 27. in 28. maja ter 3. in 4. junija 2017
Info: 041 796 241
E-pošta: damjan.stih@rkc.si

KOSTANJEVICA NA KRKI

ŠENTRUPERT

Kje in kdaj:

Kje in kdaj:

Župnišče v Kostanjevici na Krki, Oražnova ulica 25
1. Tečaj ob koncu tedna:
začetek tečaja v petek od 18.00 do 20.00,
nato v soboto od 8.30 do 12.00 ter od 14.30 do 18.00,
ter v nedeljo od 8.30 do 12.30.
 10. – 12. februarja
2. Dva zaporedna vikenda
(petek, sobota, nedelja) od 18.00 do 20.00
 21., 22., 23. ter 28., 29. in 30. aprila
 13., 14., 15. ter 20., 21. in 22. oktobra
Info: 07 498 70 26
E-pošta: joze.miklavcic@rkc.si

Župnijski urad Šentrupert, Šentrupert 20
Tri zaporedne sobote in nedelje (šest srečanj):
 4. februarja 2017 ob 18.00, 5. februarja ob 8.00
 11. februarja ob 18.00, 12. februarja ob 8.00
 18. februarja ob 18.00, 19. februarja ob 8.00
Vsako srečanje traja približno eno uro.
Info: 07 304 00 38
E-pošta: jakob.trcek@salve.si

NOVO MESTO
Kje in kdaj:

Zavod Friderika I. Baraga, Smrečnikova 60, Novo mesto
– Šmihel.
Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja)
od 18.00 do 20.00.
 17., 18., 19. in 24., 25., 26. marca
 19., 20., 21. in 26., 27., 28. maja
 22., 23., 24. in 29., 30. septembra ter
1. oktobra (ob zadostnem številu prijav)
 17., 18., 19., in 24., 25., 26. novembra
Info: 070 70 96 70
E-pošta: gregor.lotric@rkc.si

Obvezna predhodna prijava za vse tečaje!
Za stroške priprave je zaželen prispevek 20 EUR na par.

Šola za zakon

Traja osem mesecev (od oktobra do konca maja).
Srečanja so dvakrat mesečno. Sedaj poteka v Baragovem
zavodu v Novem mestu – Šmihelu vsako prvo in tretjo
nedeljo ob 19.00.
Info:
p. Andrej Benda, E-pošta: andrej.benda@rkc.si
Marko Hrovat 040 701 248, E-pošta: hrovatki@t-2.net
http://najina-pot.rkc.si

E- priprava na zakon
E-priprava na zakon, ki jo izvaja Zavod iskreni.net, traja
približno tri mesece.
Spomladanski termin e-priprave na zakon se začne 27.
januarja (spoznavno srečanje bo 28. januarja od 9h –
13h v Antonovem domu v Lj. - na Viču) in traja do 7.
maja 2017; vikend bo od 5. do 7. maja 2017.
Prijave na spletni strani: programi.iskreni.net/e-priprava
Izdal: Odbor za družino pri ŠPS, Kapiteljska 1, Novo mesto

