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KĀNA UN KOPIENA 
CHEMIN NEUF 

Katoļu kopiena “Chemin 
Neuf” ir ar ekumenisku 

aicinājumu, un tā ir 
izaugusi no lūgšanu 

grupas, kas radās 1973. 
gadā Lionā. Tās garīgums 

sakņojas ignāciskajā 
tradīcijā un harizmātiskās 

atjaunotnes pieredzē. 
Kopienu veido vairāki 
tūkstoši locekļu ap 30 
valstīs: pāri, ģimenes, 

celibātā konksekrēti bŗāļi 
un māsas. KĀNA ir viena 

no kopienas misijām. 
KĀNAS misija pāriem 
un ģimenēm darbojas 
gandrīz 50 valstīs, un 

tā pastāv jau 40 gadus. 
“KĀNA Welcome” ir viena 

no tās programmām. 

www.chemin-neuf.org 
www.kana.lv 

IEVADS
Uzsākot programmu “KĀNA Welcome”, jūs ienākat 
KĀNAS pasaulē. Laipni lūgti! Mēs ceram, ka šī 
programma jums sniegs iespēju pavadīt lielisku laiku pārī 
un kopā ar citiem dalībniekiem, tādā veidā nostiprinoties 
un pieaugot savstarpējā mīlestībā. 

Kāds prieks novērtēt, ka mīlestība pieaug un nobriest 
ar laiku! 

Kāds tas ir prieks ticēt, ka labākais jūsu pāra dzīvē ir 
nevis pagātnē, bet šodienā! 

Kāds prieks dienu pēc dienas atklāt, ka atšķirības 
starp vīrieti un sievieti nav šķērslis, bet gan nozīmīgs 
papildinājums. 

Taču šis prieks var mazināties, jo to ietekmē ikdiena, 
dažkārt apgrūtinošs dzīves ritms, mūsu noslēgšanās, 
vardarbība….  Rūpes par attiecībām pārī ir pamatotas, 
un mēs ceram, ka “KĀNA Welcome” jums palīdzēs šajā 
jomā. 

Šī personīgā burtnīca ir paredzēta izmantošanai visu 
šo gadu. Jūs varēsiet tajā pierakstīt ne tikai praktisku, 
svarīgu informāciju, bet arī savas pārdomas, to, ko 
jūs gribat paturēt prātā pēc katra vakara. Šī ir jūsu 
personīgā burtnīca, un mēs ceram, ka tā jums būs labs 
sabiedrotais.    

Lielisku gadu pārī, piedaloties programmā “KĀNA 
Welcome”! 

KĀNAS komanda
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“KĀNA WELCOME” GADA NORISE 
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DALĪŠANĀS GRUPA 

“KĀNA Welcome” ir gada programma 
pāriem, kuru veido ikmēneša vakari un 
viena nedēļas nogale. To veido ikmēneša 
dalīšanās grupu tikšanās, kurās piedalās 
trīs līdz pieci pāri un ko vada atbildīgais 
pāris. Programmas “KĀNA Welcome” 
pedagoģija lielā mēra balstās tajā, cik 
kvalitatīvu laiku pāri izdzīvo šajās grupās. 
Jūs vienlaikus būsiet gan dalībnieki, gan 
tie, kuri veido programmas saturu, jo jūs 
tiksiet gan aicināti dalīties ar savu pieredzi, 
gan savā reizē sagatavot īsu ievadrunu par 
noteiktu tēmu. 

KO NOZĪMĒ DALĪTIES?
KĀNAS pedagoģijā būtiska ir dalīšanās 
par to, “ko mēs izdzīvojam personiski, 
iekšēji”. Tā nekādā ziņā nav “izsaiņošana”. 
Mēs piedzīvojam to, ka atskatoties uz to, 
“ko es jūtu (kas man ir radījis prieku, bažas, 
bailes)" un izsakot to ar vārdiem, mēs 
varam labāk iepazīt sevi, augt un atpazīt 
Kunga darbību savā dzīvē.

KĀDAS BŪS MŪSU 
SAISTĪBAS? 

Kļūstot par “KĀNA Welcome” grupas 
dalībniekiem, jūsu pāris apņemas: 

•  Reizi mēnesī piedalīties jūsu dalīšanās 
grupas tikšanās reizē. Visai grupai ir 
svarīga regulāra jūsu dalība tikšanās 
reizēs.

•   Piedalīties nedēļas nogalē reizi gadā. 

•  Sagatavot vienu līdz divas ievadrunas 
gada la ikā .  Ga lvenos  punk tus 
ievadrunām atradīsiet šajā burtnīcā, 
un programmas atbildīgais sniegs arī 
papildu informāciju.

•  Iesaistīties kopīgā kalpošanā draudzē: 
tas palīdzēs stiprināt saikni ar draudzi. 

SPECIMEN



MŪSU GRUPA ŠAJĀ GADĀ 

Respektējot katru dalībnieku, šos kontaktus nedrīkst izplatīt ārpus jūsu grupas. 

PROGRAMMAS
“KĀNA WELCOME” GADA NORISE 

 VĀRDI UN UZVĀRDI    KONTAKTI 
  (Adrese, tālrunis un e-pasts)
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KĀPĒC VELTĪT 
LAIKU 
SAVAM PĀRIM?

1VAKAR
S

KO ES PAŅĒMU SEV NO ŠĪ 
VAKARA IEVADRUNAS?  

Un vispār no šī vakara?   

Kas mani uzrunāja?  

..................................................................................

..................................................................................
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VAI MĒS TO SPĒJAM? 

Nākamo trīs nedēļu laikā izvēlieties 
datumu romantiskam vakaram divatā 
(restorāna apmeklējumam, pastaigai 
vai kino) un nosakiet to par prioritāti!

UZSĀKAM “KĀNA WELCOME” ŠĪ 
GADA PIEDZĪVOJUMU… 

Ko katrs no mums sagaida no šī gada? 
Personīgi un savam pārim? 

Kas no tā, ar ko ar mani dalījās mans/a laulātais 
draugs/ draudzene, mani uzrunāja? Ko es gribu 
paturēt prātā, jo tas viņam/ai ir svarīgi un arī līdz 
ar to man vienā vai citā veidā? 
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 2  
ATŠĶIRĪGI RĪCĪBAS 

VEIDI
Vīrietis dara lietas vienu pēc otras, 
kamēr sieviete – vairākas lietas 
reizē. 

 3  
SAVI VEIDI, KĀ RISINĀT 

GRŪTĪBAS
Vīrietis ar grūtībām bieži cīnās 
viens pats, kamēr sievietei ir 
dabiski par tām runāt ar citiem.

 4  
PSIHOLOĢISKĀS 

ATŠĶIRĪBAS
Vīrietis ir vairāk racionāls, sieviete 
– emocionāla.

 5  
ATŠĶIRĪGAS 
VAJADZĪBAS

Vīrietim ir vajadzīgs novērtējums, 
sievietei ir drīzāk nepieciešama 
uzmanība, ko viņai velta.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

GALVENIE IEVADRUNAS 
PUNKTI 

 1   
 ATŠĶIRĪGI ATSKAITES PUNKTI
Definējot sevi, vīrietis galvenokārt ņem vērā 
savas kompetences un sieviete – attiecības. 

VĪRIEŠU UN 
SIEVIEŠU 
ATŠĶIRĪBAS: 
MĪTS VAI REALITĀTE? 

2VA
K

A
R

S 
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VAI MĒS TO SPĒJAM? 

No šīs līdz nākamajai tikšanās reizei 
piestrādājiet pie tā grūtā aspekta, par 
ko laulātais draugs/ draudzene dalījās 
laikā pārī!

  LAIKAM PĀRĪ  

  Kas ir tā atšķirība, ko es 
tevī redzu un ko man ir grūti 
pieņemt?

  Kura tava atšķirība man ir ļāvusi 
augt, piedzīvot izaugsmi?
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UN TAGAD?
KĀNAS SESIJA

MŪSU CEĻVEDIS 
LŪGŠANAI PĀRĪ 
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Šogad jūs iepazināt KĀNU un tās pedagoģiju, piedaloties programmā KĀNA Welcome. 
Un tagad, kāds varētu būt šīs programmas turpinājums? Sirsnīgi aicinām jūs piedalīties 
KĀNAS sesijā, kas ir KĀNAS brālības centrālais notikums.

KAS IR KĀNAS SESIJA? 
KĀNAS sesija – tās ir sešas dienas, lai 
satiktos, aplūkotu pāra dzīvē būtiskākos 
jautājumus (dialogs, piedošana, seksualitāte 
…), dalītos ar citiem pāriem, atklātu Dieva 
darbību sava pāra dzīvē… un kopīgi svinētu 
svētkus! Tā bez šaubām ir visskaistākā 
dāvana, kādu jūs sev varat pasniegt!

DIVI IESPĒJAMIE VARIANTI
>   “1, 2, 3 …. KĀNAS!”
Visa KĀNAS žēlastība trijās papildu 
nedēļas nogalēs.

> “KĀNAS sesija”
Nedēļa, kas nes augļus un tiek rīkota kopš 
1980. gada!
Kopā ar bērniem vai bez bērniem. 

Informācija par nākamās KĀNAS 
sesijas norises laiku, kā arī citiem 
KĀNAS piedāvājumiem pieejama 
tīmekļvietnē www.kana.lv.

LIECĪBAS
“Tas bija izšķirošs brīdis, patiešām 

pagrieziena punkts. Mēs 
nebijām domājuši, ka mūsu 
attiecības nepieciešams 
uzlabot […] bet šī nedēļa 
bija brīnišķīga.” Marija 

“Riskējot piedalīties KĀNAS 
sesijā, es no jauna atklāju 
savu laulības dzīvi  […] un 
atguvu prieku būt kopā 
ar savu sievu. Es atkal 

smējos! […] Un arī bērni lieliski pavadīja          
laiku!”  Toms

SPECIMEN



UN TAGAD?
KĀNAS SESIJA

MŪSU CEĻVEDIS 
LŪGŠANAI PĀRĪ 

VAI MĒS TO SPĒJAM? 

Lūdzieties kopā vismaz trīs dienas 
pēc kārtas. Ja jums izdodas to darīt 
ilgāk nekā trīs dienas, tas ir tikai 
labi. Izvēlieties citu Bībeles tekstu 
vai tās dienas lasījumu, ko piedāvā 
Baznīca. 
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Lai labi uzsāktu dienu... Lai to uzsāktu kopā... Lai pēc tam būtu pieejami bērniem...

1.  Uzlieciet modinātājpulksteni 10 
minūtes agrāk nekā parasti. 

2.  Kādā klusā stūrītī, savā istabā aizdedziet 
sveci. 

3.  Viens pēc otra izsakiet pateicības 
Kungam (par jauno dienu, kas sākas, 
par savu vīru/ sievu, kas ir blakus, par 
to, ko tajā dienā piedzīvosiet…).

4.   Izlasiet šos Bībeles fragmentus: 

a.  1. dienā  ‐  Jāņa evaņģēl i ja 
2.nodaļas 1. līdz 11. pants.

b.  2. dienā  ‐ 1. Pāvila vēstules 
korintiešiem 13. nodaļa.

c.  3. dienā  ‐ Mateja evaņģēlija 5. 
nodaļas 2. līdz 16. pants.

5.  Palieciet brīdi klusumā, lai pārdomātu 
Svēto Rakstu vietu, kuru dzirdējāt. 

6.  Uzticiet Kungam savus lūgšanu 
nodomus tai dienai (saslimis kāds no 
vecākiem, bērnam eksāmens, svarīga 
tikšanās … ).

7.  Pasakiet kopā “Tēvs Mūsu” lūgšanu:  

“Tēvs mūsu, kas esi Debesīs,
svētīts lai top Tavs vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā Debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā  a r ī  mēs  p iedodam sav iem 
parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna. Amen.”SPECIMEN



www.kana.lv

lai mīlētu
stiprāk,

dziļāk

Kopiena 
Chemin Neuf

KĀNA, LAI MĪLĒTU STIPRĀK, DZIĻĀK
Mēs visi sapņojam par to, lai izveidotu ģimeni un tajā saskanīgi dzīvotu, bet bieži tas 
izrādās samērā grūti…

KĀNA ir kopienas “Chemin Neuf” misija, kas jau 40 gadu kalpo pāriem un ģimenēm, 
tā ir klātesoša piecdesmit pasaules valstīs. Misijas mērķis ir palīdzēt katram padziļināt 
savu laulības un ģimenes aicinājumu.

KĀNĀ aicināti piedalīties cilvēki, kuri vēlas padziļināt attiecības pārī, kuri domā par 
tālāku iesaistīšanos, kuri vēlas saņemt atbalstu bērnu audzināšanā, kuri piedzīvo 
kādu grūtu posmu, piemēram, dzīvo šķirti, vai arī kuri uzsākuši jaunas attiecības 
pēc šķiršanās. 

Vai tā būtu viena tikšanās, nedēļas nogale, nedēļa vai programma gadam, KĀNA 
ikvienam ļauj  no jauna atklāt laulības skaistumu un izbaudīt mīlošā Dieva klātbūtni

KĀNA šobrīd darbojas gandrīz 50 valstīs.
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