Ljubezen je …
Gospod, bodi z nama!
Gospod, poklical si naju na
pot ljubezni. Rada se imava,
doživljava lepoto moške in
ženske narave. Odkrivava,
kako sva si različna, a ti
naju vabiš, da dajeva drug
drugemu, kar je najlepšega
v nama. Daj nama moči in
duha, da bova iskala samo
dobro. Pomagaj nama
odpuščati. Tvoja ljubezen
naj naju vodi in spremlja.
Gospod, ostani z nama!

"Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je
ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne
misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli
pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje,
vse upa, vse prestane." 1 Kor 13, 4 - 7

Priprava na zakon
v dekaniji Škofja Loka
V župnijskih prostorih župnije
Selca – Krekova dvorana
Kdaj: V soboto, 23. marca 2019,
od 9.00 do 19.00 z zaključno
sveto mašo.

Vabljeni pari, ki se spoznavate, že
živite skupaj, imate otroke in
doživljate, da je čas, da se poročite.
Tudi, če se ne bosta poročila v
kratkem, sta dobrodošla. Če sta v
strahu pred življenjskim korakom,
pridita, da bosta lažje razmišljala o
vajini prihodnosti.

 3. srečanje:
VREDNOTE IN VZGOJA
 4. srečanje:
VESELJE NAD ŽIVLJENJEM
 5. srečanje :
MIDVA PRED OLTARJEM
 Ob 19. uri : sveta maša

Predstavitve bodo zelo življenjske.
Zakonski pari bodo delili z vami tudi
izkušnje. Vse bo v prijetnem,
domačem vzdušju. Ne imejta strahov.

 Ob 9. uri: zbiranje in predstavitev
 1. srečanje:
HALO, HALO, ME SLIŠIŠ
 2. srečanje:
KAKO MOREŠ BITI TAKO
DRUGAČNA, DRUGAČEN, A ŠE
VEDNO ZANIMIV, ZANIMIVA ?
 Čas kosila in kavica

Misli zakonskih parov o zakonu:
» Če nimaš vsak dan časa za
moža ali ženo, ne pričakuj da bo
zakon bleščeč.«

Ljubezen ni sama po sebi umevna.
Potrebno je graditi in oblikovati
odnos.

Program Priprave na zakon:

Za več informacij lahko pokličeta
župnika Damjana na 041 798 376, ali
duhovnega pomočnika p. Benota na
041 264 800.

Vajina edina želja naj bo, da vama ta
dan še bolj pomaga na poti vajine
rasti.
Na koncu srečanja bosta prejela
potrdilo 0 opravljenem tečaju
Priprave na zakon, ki ga bosta
potrebovala v nadaljnji pripravi na
poroko.
Ne bo dolgočasno, ampak poučno.
Prijave niso potrebne, samo pridita.
Jih bomo pa zelo veseli zaradi lažje
organizacije.

» Vsaj ena pozornost možu ali
ženi na dan, dela čudeže.«
»Ljubezen je cvet, ki potrebuje
veliko nežnosti, pozornosti in
nenehno opazovanje in
negovanje.«

»Različnost med nama naj
postane izziv, vabilo in veselje.
Tako je možno različnost dveh
narav sprejemati.«

