CENTER ZA DRUŽINO

VEČERI ZA MOŠKE
IŠČEM SVOJE SRCE

„Blagoslovljen mož,
ki zaupa v GOSPODA
in je GOSPOD njegovo zaupanje.
Je kakor drevo,
zasajeno ob vodi,
ki steza svoje korenine k potoku,
ne boji se,
ko pride vročina,
njegovo listje ostane zeleno;
v sušnem letu
ne trpi pomanjkanja
in ne neha roditi sadu.“
Jer 17, 7-8

Večeri so namenjeni vsem moškim za graditev moške
identitete in za celostno rast, ne glede na starost in stan.

ZAKAJ VEČERI ZA MOŠKE?
Drugačnost moškega od ženske se vse težje izraža in prepoznava kot pristna in od Boga dana, čeprav ju je Bog ustvaril kot
moškega in kot žensko. Vse večja feminizacija v vseh poklicih še bolj izriva pristno moško razsežnost, ki je enakovredna,
dopolnjujoča in predstavlja obogatitev tudi za žensko. Zato je izguba moške razsežnosti tudi osiromašenje ženskosti. Tudi
položaj žensk se je v zadnjem času precej spremenil. Ženske so bolj emancipirane in tipično moške in ženske vloge so precej
pomešane. Toda poženščeni moški ni pravi moški in tudi mačistični moški ne živi resnične moškosti. Rasti v svoji moškosti pa
je še toliko težje, ker so mnogi moški odraščali brez pravega lika očeta. Bodisi da je zgodaj umrl ali odšel iz družine ali pa je bil
fizično in čustveno precej odsoten. Nemalokrat pa je bil očetov odnos do otrok tudi zlorabljajoč (fizično in psihično nasilje,
poniževanje, tekmovalnost). Zato so mnogi moški tako ali drugače ranjeni od svojega očeta. Posledično pa so mnogi ranjeni
tudi od svojih mater. Vse to se globoko zariše v moškega, ki odrašča in vstopa v odrasle partnerske odnose – z ženo ali ko sam
postaja oče svojemu otroku. Odnos začne prebujati vsa boleča občutja, ki so do tedaj spala in se potem nanovo prebudijo.
Vabljeni torej na potovanje srca za odkritje življenja, svobode, strasti in pustolovščine.
DATUMI SREČANJ enota SVETA GORA
Vsak četrti četrtek v mesecu. Začetek je v četrtek, 26.
10. 2017 ob 19.30 uri v prostorih centra na Sveti Gori.
Nato sledijo še večeri: 23.11., 28.12., 25.1., 22.2., 22.3.,
26.4., 24.5.

DATUMI SREČANJ enota KOPER
Vsak četrti ponedeljek v mesecu. Začetek je
v ponedeljek, 23.10. ob 18.45 uri v prostorih
frančiškanskega samostana (Monaldova dvorana). Nato
sledijo še večeri: 27.11., 22.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5.

VODITELJ PROGRAMA
p. Marjan Čuk OFM, specialist zakonske in družinske terapije

VODITELJA PROGRAMA
p. Marjan Čuk OFM, specialist zakonske in družinske terapije
Matej Torkar, dipl. psih., specialist zakonske in družinske terapije

Večeri so brezplačni. Kdor zmore in želi, lahko prispeva prostovoljni dar za podporo našemu centru.

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.

