
SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ
Program přípravy na manželství

Přehled témat, kterým se věnujeme

1 Období známosti – k čemu slouží, nejčastější chyby v době chození, co o partnerovi vím, jeho minulé 
vztahy, jeho kamarádi. Co je dobré vědět o partnerově rodině aneb co lze čekat od partnera?
Kdy je vhodný čas pro rozhodnutí pro svatbu? Zdravotní stav. 

2 Psychologie muže a ženy – rozdíly mezi mužem a ženou, očekávání a jejich naplnění, 
temperamentové rysy, povahové vlastnosti. Velký věkový rozdíl, rozdíl ve vzdělání. Co je to nevěra?

3 Komunikace – partnerská komunikace, čas ke sdílení, aktivní naslouchání, oční kontakt, sdílení pocitů 
a přání. Nedorozumění – chyby v komunikaci.

4 Konflikty – nejčastější příčiny, umění odpouštět. Když se dva hádají – pravidla? (nezevšeobecňovat, 
nevytahovat staré věci)  Partnerské krize. Zátěžová období v manželství.

5 Zevšednění vztahu – proč se to stává, co proti tomu dělat, zlozvyky, mám v něm stále zalíbení 
(vzhled, oblékání, chování).

6 Boží plán pro manželství – biblický pohled na manželství, stvoření muže a ženy, svátost manželství, 
platnost manželství, církevní dokumenty.

7 Intimní oblast manželství, odpovědné rodičovství – rozdíly mezi mužem a ženou, dvojí význam 
intimního styku, stud, přínosy předmanželské čistoty, plodnost a odpovědné rodičovství, zdrženlivost, 
těhotenství, způsob chování ke známým opačného pohlaví, co je to flirt?

8 Společný život s Bohem – duchovní život manželů, společná modlitba, jak lze prožívat jednotu 
v duchovním životě ve smíšeném manželství, neděle, liturgický rok, náboženská výchova dětí, zapojení 
do života církve, společenství.

9 Praktický chod domácnosti – zajištění a zařízení bytu, jak budeme nakupovat, uklízení, vaření, 
opravy.

10 Finance – běžné výdaje na domácnost, pravidelné měsíční či roční platby – z jakých peněz, 
mimořádné výdaje, osobní peníze, společné peníze, životní standard, který si přeji, výdaje za kulturu, 
na co darujeme peníze. 

11 Volný čas – společný-individuální, koníčky, dovolená (hory, či moře, stan, nebo hotel) kultura (divadlo, 
kino, ples, koncert, knížky). Procházka jen tak, výlety do přírody. I když je doma, nejsme spolu…

12 Angažovanost mimo domov – zaměstnání, politika, neziskový sektor, církev, profesní růst, studium, 
cizí jazyky. Chodí pozdě z práce, stále není doma…

13 Rodiče – vztahy s rodiči, jak často s nimi budeme, finanční podpora od rodičů nebo plody ze zahrádky, 
sourozenci – kdy se s nimi budeme setkávat, rodové tradice, návštěvy příbuzných, návštěvy přátel.

14 Děti – kolik bychom si jich přáli, co když to nevyjde? Množství času prožitého s dětmi. Kdo a jak dlouho 
bude s dětmi doma? Kdy potřebují děti rodiče nejvíce? Jakou chci matku pro své děti, jakého chci otce 
pro své děti?

15 Manželský slib – podrobné zamyšlení nad manželským slibem.

Kontakt: Sdružení salesiánských spolupracovníků, Hana a Petr Imlaufovi, Kloknerova 2212, Praha 4,
e-mail: petr.imlauf@seznam.cz, http://snoubenci.ascczech.cz/
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