Československá církev husitská
Náboženská obec Praha 1 – Staré Město
Jak Vám může
může Církev československá
československá
pomoci?
Předmanželská péče…
péče…

Projekt péče
o manželské páry

V kostele sv. Mikuláše snoubenci přijímají
svátost manželství nebo je jim požehnáno (pokud
již absolvovali civilní sňatek). Snoubenci před
uzavřením manželství nebo přijetím požehnání
prochází přípravou.
Ve zvláštních případech, kdy není možné
z nějakého důvodu předmanželskou přípravou
procházet v kostele sv. Mikuláše, nabízíme
možnost konzultovat přes skype nebo e-mailem a
to v českém, anglickém nebo francouzském
jazyce.

Chcete se setkat s ostatními
ostatními páry?
páry?
Rádi bychom Vám nabídli možnost spojení také
s ostatními manželi, buď tady v České republice,
nebo po celém světě. Pomůžeme Vám najít
spřízněné duše. Sdílení zkušeností Vás může
obohatit.
Připravujeme
také
každoroční
slavnostní setkání manželských párů v kostele
sv. Mikuláše.
Jak se k projektu péče o manželské páry
připojit?
Je to snadné! Sdělte nám svůj e-mail nebo/a
telefonní číslo a domluvíme spolu, v jaké míře si
přejete být zapojeni. Můžete nás kontaktovat
kdykoliv mailem, telefonicky nebo osobně
v kostele.

Péče v manželství…
manželství…
Jaký význam má uzavř
uzavření
ení manž
manželství
elství?
V Církvi československé husitské je manželství
svátost. Žena a muž stojí při obřadu tváří tvář
Božímu Slovu. Slibují si navzájem lásku,
oddanost a věrnost.
Během svatebního obřadu je zvěstováno Boží
Slovo. Na znamení těsného sepjetí mezi
snoubenci je kolem jejich spojených rukou
vázána štola. Pití z kalicha symbolizuje
vzájemnou blízkost a službu sobě navzájem.
Snoubenci si kromě vyznání lásky také slibují
vzájemnou úctu a podporu ve chvílích dobrých i
zlých. Prsteny, které si snoubenci vyměňují, jsou
znamením jejich manželského slibu.
„Kamkoliv půjdeš, půjdu…“

1 Korintským
Korintským 13, 44-8

Naše služba je poskytována bezplatně.
bezplatně.
Rádi bychom Vám nabídli také péči v období po
uzavření manželství. Jsme připraveni Vám
poskytnout pastorační poradenství, konzultace
v těžkých chvílích a sdílení všeho, co Vás těší
nebo naopak trápí. O manželství a vztah je třeba
pečovat…
Možná
Možná potřebujete s někým mluvit?
mluvit?
Všechny vztahy prochází lepšími a horšími časy,
ale někdy se o potížích těžko mluví a schůdné
řešení je v nedohlednu. Rozhovor Vám může
pomoci ujasnit si, v jaké situaci se právě
nacházíte a jaké máte možnosti. Pomůžeme Vám
najít v obtížných chvílích naději v Bohu a oporu
v lidech. Jsme tu od toho, abychom Vás
vyslechli, společně se věnovali modlitbě a
pokoušeli se případně hledat cestu.

Všechny údaje a sdělení považujeme za přísně
důvěrné.
důvěrné.
Nebudeme poskytovat žádné informace o Vás
bez Vašeho výslovného souhlasu.
souhlasu.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?
nápad? Ozvěte
se nám:
Mgr. Martina Viktorie Kopecká, pastorační as.
Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí,,
Praha 1 – Staré Město, PO BOX 81, 11000.
+420 601 358 028, asistentka@svmikulas.cz
SKYPE: svmikulas
www.svmikulas.cz

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti,
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.

