CENTER ZA DRUŽINO

VEČERI ZA ZAKONCE

MOČNO ME OBJEMI
Večeri za zakonce
so namenjeni
vsem parom,
ki si želijo
osebne
in duhovne rasti,
košček miru
in časa zase
ter za svoj odnos.

“Ta vzgib, da se čustveno navežemo –
da najdemo nekoga, na kogar se lahko obrnemo
in mu rečemo ‘Močno me objemi!’ –
je zapisan v naših genih in v našem telesu.
Prav tako bistven je za naše življenje, zdravje in
srečo kot potreba po hrani, zavetju in spolnosti.
Čustvene navezave z nekaj nenadomestljivimi
drugimi potrebujemo za svoje fizično
in duševno zdravje – in preživetje.“
iz knjige Močno me objemi, dr. Sue Johnson

Program enega večera bo vseboval predstavitev posamezne teme, vezane na zakonsko problematiko (osnovan je
po istoimenski knjigi Močno me objemi). Znotraj večera je možnost za kratko tišino in molitev ter čas za pogovor v
dvoje na podlagi predstavljene teme. Večeri ne temeljijo na skupinski dinamiki in ni potrebno govoriti pred drugimi,
izpostavljati zakonskih ali osebnih problemov. Pogovor ostane na ravni med zakoncema. Vedno pa je možnost za vaša
vprašanja. Za udeležbo na ciklusu večerov je potrebna predhodna prijava. Smiselno se je udeležiti celotnega ciklusa.
Večeri so brezplačni. Povabimo, da prispevate prostovoljni dar po svojih zmožnostih. Vsak dar je podpora našemu delu
in razvoju programov.
DATUMI enota SVETA GORA:

DATUMI enota KOPER:

vsak drugi ali tretji ČETRTEK v mesecu od oktobra do
maja. V juniju skupen zaključek.
ob 19.30 do 21.00
drugi četrtki v mesecu: 12.10., 9.11., 14.12., 11.1., 1.2.
(izjema!), 8.3., 12.4., 10.5.
tretji četrtki v mesecu: 19.10., 16.11., 21.12., 18.1.,
15.2., 15.3., 19.4., 17.5.
SKUPEN ZAKLJUČEK ZA OBE SKUPINI: 7. 6. 2018

vsak tretji ponedeljek v mesecu: 16.10., 20.11.,
18.12.,15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5.
ob 18.45 uri v prostorih frančiškanskega samostana
(Monaldova dvorana).

Voditelja: s. Mateja Kraševec MSF, p. Marjan Čuk OFM

Voditelji:
s. Mateja Kraševec MSF
s. Tatjana Lukner MSF
p. Marjan Čuk OFM
in zakonca Tina in Janez Kramarič

PRIJAVE IN INFORMACIJE za obe enoti www.centerskupaj.si
po telefonu 040 351 236 ali po mailu: info@centerskupaj.si

Brez prijave obisk programa ni mogoč. Število udeležencev je omejeno.

