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POMÔCKA K SPREVÁDZANIU, 
EVANJELIZÁCII,  

FORMÁCII A PASTORAČNEJ 
STAROSTLIVOSTI PRE PÁRY, 
PODPORENÁ FARNOSŤOU.



    Je pravdou, že mnohé páry po svadbe 
opúšťajú kresťanskú komunitu. Často 
však ani v prípadoch, keď sa navrátia, my 
sami nevyužijeme príležitosť, aby sme im 
pripomenuli nádherný ideál kresťanského 
manželstva a podporu, ktorú im naše farnosti 
môžu ponúknuť. Mám na mysli napríklad krst 
a prvé sväté prijímanie ich detí alebo pohreb či 
svadbu ich príbuzných priateľov či. 

Keď vezmeme do úvahy tempo, v akom dnes 
žijeme, väčšina párov nemôže navštevovať 
časté pravidelné stretnutia; aj tak však 
nemôžeme obmedziť našu pastoračnú činnosť 
len na malé vybrané skupinky. 

V súčasnosti musí byť teda pastoračná 
starostlivosť o rodiny zásadne misijná a musí 
vychádzať tam, kde sú ľudia. Nemôžeme byť 
naďalej ako továreň chŕliaca kurzy, ktorá má 
však väčšinou len slabú návštevnosť.
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Program KÁNA Welcome sa zrodil v roku 2012 
vo farnostiach zverených Komunite Chemin 
Neuf. V súčasnosti prebieha po celom svete asi 
päťdesiat kurzov. 

Program je súčasťou širšieho sveta KÁNY. 
KÁNA je misiou Komunity Chemin Neuf a slúži 
párom a rodinám už viac ako štyridsať rokov. Je 
prítomná v približne päťdesiatich krajinách sveta. 
Jej cieľom je prehĺbiť povolanie k manželstvu a 
rodine. 

Kto sme?
pre viac lásky

KÁNA v dnešnom svete...

15 000  ľudí

300 formačných víkendov 

140 týždňov duchovnej obnovy pre páry



Program KÁNA Welcome môže zažiť každý pár muža a ženy, v manželstve 
či bez neho, blízki či vzdialení od Cirkvi.
Skúsenosti hovoria, že program zodpovedá na otázky najmä mladým párom 
vo veku 25 až 40 rokov, často v prvých rokoch spoločného života, ktoré sú 
najviac neisté. 

... Sprevádzať

Pretože sme kresťania, veríme, že KÁNA Welcome je miestom, kde môže 
každý pár objaviť konanie Boha vo svojom živote, Skalu, na ktorej môže 
pár stavať. On je Cesta, ktorú možno s istotou nasledovať. To tiež pomáha 
páru stať sa oddaným službe Cirkvi. 

... Evanjelizovať

KÁNA Welcome umožňuje párom tráviť čas spoločne, ako aj s inými pármi, 
aby sa im podarilo pomenovať najväčšie problémy spojené so životom v 
páre. Spoločné zdieľanie v bratskej atmosfére im umožňuje rásť do života, 
v ktorom sú teraz namiesto jedného dvaja.

... Formovať

KÁNA Welcome je jednoročný program pre páry. Skladá sa z deviatich 
večerov raz do mesiaca a z víkendu, na ktorom sa zúčastňujú aj deti. 
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 - Zúčastniť sa na deviatich mesačných večeroch skupiny.
 - Pripraviť jednu tému (10 minút) na niektorý z večerov.
 - Zúčastniť sa raz v roku víkendového stretnutia (deti sú vítané).
 - Spoločne slúžiť, posilňovať bratské putá medzi pármi a objaviť farnosť  
novým spôsobom.

K čomu sa páry zaväzujú?

Jasná pomôcka, jednoduché použitie...

 10 minút, počas ktorých jeden z párov predstaví tému,

 30 minút  v páre pre diskusiu o zadaných otázkach,

 45 minút  zdieľania s ostatnými pármi,

AKO PREBIEHA VEČER?

 iné návrhy na posunutie sa ďalej.

KOMPLETNÁ VÝBAVA PRE KURZ 

SPRIEVODCA PRE ZODPOVEDNÝCH 
Všetky nástroje na vydanie sa na cestu: 
kompletné predstavenie celého roka, rady na 
zorganizovanie cesty, kľúčové body pre každý 
večer. 

OSOBNÝ ZÁPISNÍK
Osobný zápisník účastníka na pomoc 
pre zaznamenávanie ročného pokroku 
a zachytávanie všetkých problémov 
rozoberaných s partnerom.

WEBOVÁ STRÁNKA
Zdroje na stiahnutie
Videá, pomôcky na propagáciu 
kurzu a ďalšie informácie...

TÍM KÁNY
Slúži pre vašu podporu
Každoročný víkendový tréning 
zodpovedných, lokálny člen 
tímu ako zdroj materiálov...

JEDNODUCHÁ CESTA NA POMOC PÁROM PREŽÍVAŤ POVOLANIE K MANŽELSTVU 
V PLNOSTI. 

 Páry sa striedajú v prijímaní ostatných u seba doma...


