Škofijski odbor za družino
SREČANJE SODELAVCEV PNZ PRIMORSKE v Vipavi, 28. januarja 2017
Zbrane zamisli, predlogi ali primeri dobre prakse z lanskega srečanja:
-

-

-

-

Pomembna je že sama priprava prostora (npr. stoli v krogu, svečke, barske mizice, križ, prijetna glasba
ob prihajanju in delu med vajami).
Dobimo se kot skupina vsaj enkrat na leto – kot skupina za pripravo (širše po vsebinskih sklopih) in kot
dekanijska ekipa.
Primeren sproščen sklep zadnjega, šestega srečanja za zaročence. Morda ob kozarcu ali prigrizku, da se
ustvari prijetno ozračje in medsebojne vezi. tako srečanje je lahko spodbuda za nadaljnje povezovanje.
Za pare, ki vodijo, je treba pripraviti izobraževanja – škofija je na začetku priprav pred leti to obljubila
sodelavcem!
Spletno povezovanje – medsebojno obveščanje in izmenjava gradiv.
V dekaniji se določi nekoga, da spominja po mailu na srečanja za pripravo (en teden prej) - lahko že
vnaprej pošlje kakšno vprašanje za predpripravo na srečanje (dva dni prej) – naj se napravi vzorec
sporočila, ki se ga lahko samo kopira.
Kontinuirano spremljanje po končani pripravi - V župniji pa poskrbeti za druženje parov, ki niso v
zakonski skupini. Nekdo bi lahko prevzel to nalogo, da spomni in zbira, tega ne zmore samo duhovnik,
voditelj ekipe.
Primer priprave na Markovcu: prijava preko spletnega obrazca, na katerega bodoča udeleženca že
vnaprej napišeta nekaj informacij o sebi.
Udeležencem priprav bi lahko dali v roko zgibanko aktualnih informacij in dogodkov v dekaniji oz. škofiji
(predavanja, duhovne vaje, srečanja zakonskih skupin…)
Zakonci lahko pomagajo pri mladinski pastorali v župniji ali širše. To je vključitev v daljno pripravo na
zakon.
Anketa na koncu priprave. Tam, kjer jo pišejo, bi lahko voditelji za povratno informacijo posredovali vsaj
glavne izsledke odgovorov. Anketa je hkrati vabilo k nadaljnjemu povezovanju in zbiranje el. stikov (s
privolitvijo)
Kako nove pare privabiti za voditelje v pripravi na zakon?
Ideja: zvezek z vajami (namesto listov imajo ponekod natisnjen zvezek z vsemi vajami).
Kontakti za NND za našo škofijo (udeleženci naj bi dobili v roke kratko predstavitev metod naravnega
načrtovanja družine, konkretne možnosti, kje se lahko udeležijo izobraževanj)
Seznam uporabnih gradiv po temah na razpolago udeležencem priprave (potrebujemo nekoga, ki bi
pripravil tak spisek primernih gradiv).

