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CENTRUM
PRO RODINU

Kurz přípravy na manželství
18.10.–22. 11. 2023

středy 18.00–20.00
Salesiánské  
středisko mládeže,  
klubovna U Hrocha

6 večerů, 6 témat
1. LÁSKU DRUHÉMU UMÍ DÁT JEN TEN,   
KDO JI MÁ NEJPRVE SÁM K SOBĚ

Proč je tak důležité sebepoznání a sebepřijetí? 
Znám své silné a slabé stránky? 
Vím, kam směřuji a o co mi v životě jde? 
Jaká je moje definice (ne)úspěchu? 
Hranice individuality, resp. přizpůsobení?

2. HODÍME SE K SOBĚ, MILÁČKU?

Známe se natolik, že můžeme našemu vztahu dát šanci na trvalost až do smrti?
Jsme opravdu kompatibilní v oblastech jako je intelekt, emocionalita, sociální 
potřeby, představy o financích, dělbě rolí, výchově dětí, styku s příbuznými 
a volném čase?

3. VÍM, BERU SI I TVOJI MINULOST A TVOJI PŮVODNÍ RODINU

Opravdu vím, do čeho s tebou jdu? 
Mohou se hodit informace o citové vazbě, mezigeneračním přenosu i zákonitostech 
traumatu – třech zásadních fenoménech, které na nevědomé úrovni formují osobnost 
každého z nás.

6.  JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL – KŘESŤANSKÝ 
POHLED NA MANŽELSTVÍ

Z čeho vychází křesťanské pojetí manželství, jaké jsou jeho základní prvky? 
Co o manželství říká Bible a tradice církve? Co obsahuje manželský slib 
v obřadu katolické církve? Jak v těchto věcech můžeme hledat inspiraci 
a posilu? Jak probíhá svatební obřad v katolické církvi? 

5.  PROTO MUŽ OPUSTÍ OTCE A MATKU A PŘILNE KE SVÉ 
ŽENĚ… aneb JAK NAJÍT MEZIGENERAČNÍ SMÍR?

Co bývá v mezigeneračním soužití rodin typické? 
Na čem záleží míra blízkosti nebo odcizení?  
Proč vnoučata potřebují prarodiče a naopak? 
Jak situaci mění chřadnutí a odcházení těch nejstarších? 
Co lze udělat proto, aby věková rozdílnost nebyla překážkou, ale obohacením?

4. BUDEME-LI MÍT DĚTI, NÁŠ VZTAH TO ZMĚNÍ

Co zahrnuje minimum současného „nového“ rodičovství? Jak se připravit na těhotenství a porod? 
Jak příchod dítěte mění partnerský vztah? 
Jak přijmout, že i manželství má své „čtvero ročních dob“ a umět najít teplo i v zimě?

Kurz je určen nejen těm, kteří uvažují o vstupu do manželství,  
ale také zájemcům, kteří se o tématu chtějí dozvědět více.
Lektoři kurzu: PhDr. Eva Labusová (téma 1–5), P. Václav Jiráček, SDB (téma 6) 
Informace o lektorce: www.evalabusova.cz 
Cena: 1 000 Kč / osoba 
Absolventi kurzu obdrží potvrzení o účasti.  
Zájemce prosíme o přihlášení na www.strediskokobylisy.cz/akce 
Bližší informace: blanka.malcova@strediskokobylisy.cz | +420 733 143 069


