SKALICKÝ DEKANÁT
Príprava snúbencov na manželstvo – Rok 2018-2019
Snúbenci absolvujú prípravu na manželstvo v Skalici, Holíči a vo svojej
farnosti so svojím kňazom, spolu deväť tém.
Každý snúbenecký pár, ktorý plánuje sobáš v roku 2019 v niektorej farnosti
Skalického dekanátu, absolvuje jednu sobotu v Skalici (tri témy), jednu
sobotu v Holíči (tri témy) a tri témy s kňazom vo farnosti, kde bude sobáš.
Na soboty v Skalici a v Holíči je potrebné prihlásiť sa (mailom), nakoľko
je obmedzená kapacita maximálne 10 párov na jednu sobotu. Pri
prihlasovaní prosíme uviesť farnosť, kde bude sobáš a dátum sobáša.
V Skalici a v Holíči je teda možnosť vybrať si jednu sobotu z viacej
možností

3 TÉMY:
• Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
• Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
• Príprava na manželstvo a výchovu detí

FARNOSŤ SKALICA
Príprava snúbencov na manželstvo – Rok 2019
Snúbenci absolvujú prípravu na manželstvo v Skalici, Holíči a vo svojej
farnosti so svojím kňazom, spolu deväť tém.
Každý snúbenecký pár, ktorý plánuje sobáš v roku 2018 vo farnosti Skalica
(Skalica, Vrádište, Prietržka, Mokrý Háj), absolvuje jednu sobotu v Skalici
(tri témy), jednu sobotu v Holíči (tri témy) a tri témy s kňazom v Skalici.

TRI TÉMY S KŇAZOM V SKALICI SÚ:

SKALICA(prihlasovacia mailová adresa: skalica@fara.sk):

VIEROUKA (Kresťanská viera)

1 SOBOTA 9:00-13:00:
29.9.2018 (ktorí majú sobáš sept. 2018-marec
2019),
10.11.2018, 9.2.2019, 9.3.2019,
6.4.2019,11.5.2019, 14.9.2019
Miesto: Farský úrad, Námestie slobody 22, Skalica

MRAVOUKA (Kresťanská mravnosť)

3 TÉMY:
• Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania
rodičovstva
• Manželská láska
• Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

HOLÍČ(prihlasovacia mailová adresa: snubenci@faraholic.sk):
1 SOBOTA 9:00-13:00:
24.11.2018, 2019: 19.1., 16.3., 27.4., 25.5., 7.9.
Miesto: Farský úrad, Námestie sv. Martina 2, Holíč

SVIATOSTI (Sviatosti, sviatosť manželstva)
Miesto: Farský úrad, Námestie slobody 22, Skalica
Deň a čas: Utorok o 19:30 h.
Tieto stretnutia budú teda na fare v Skalici v utorok večer o 19.30.
Netreba sa registrovať mailom ani sa dopredu nahlásiť, kedy snúbenci chcú
prísť. Je potrebné, aby prišli obaja a vybrali si z viacerých možností tie tri
termíny, ktoré im budú vyhovovať. Treba absolvovať 1x vierouku, 1x
mravouku a 1x sviatosti.

TERMÍNY:
Vierouka:11.9.2018, 2.10.2018, 6.11.2018,
5.2.2019, 12.3.2019, 7.5.2019, 11.6.2019

Mravouka:18.9.2018,
9.10.2018,13.11.2018, 12.2.2019,
26.3.2019, 14.5.2019, 18.6.2019
Sviatosti:25.9.2018, 16.10.2018,
20.11.2018, 19.2.2019, 2.4.2019,
21.5.2019, 25.6.2019

