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NÁSTROJ PRO 
DOPROVÁZENÍ, 

EVANGELIZACI, FORMACI
A PASTORAČNÍ PÉČI O PÁRY, 

KTERÝ JE ZAMĚŘEN
NA PASTORACI VE 

FARNOSTECH



    Je pravda, že mnohé manželské páry se po 
uzavření sňatku z křesťanského společenství 
vytratí. A když se znovu objeví, častokrát my 
sami nevyužijeme příležitosti, kdy bychom jim 
mohli přitažlivým způsobem znovu přiblížit 
ideál křesťanského manželství a nabídnout 
jim nějaké formy doprovázení. Mám na 
mysli například křest a první svaté přijímání 
jejich dětí, pohřeb či svatbu někoho z jejich 
příbuzných nebo přátel. Těchto příležitostí se 
téměř všichni manželé zúčastní a toho bychom 
měli lépe využívat.

Při dnešním životním tempu nebude většina 
manželů ochotna scházet se často a my 
nemůžeme pastoraci omezit na nepočetnou 
elitu.

Pastorace rodin musí dnes být podstatně 
misijní, proto je třeba jít ven, tam, kde jsou lidé. 
Už nemůžeme být pouze továrnou na kurzy, 
které navštěvuje jen pár lidí.
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Program KÁNA Welcome se zrodil v roce 2012 
ve farnostech svěřených komunitě Chemin Neuf. 
V současnosti se koná přibližně padesát těchto 
kurzů po celém světě.
Je součástí širšího světa KÁNY. KÁNA je 
misií komunity Chemin Neuf a slouží párům 
a rodinám již více než 40 let. Je přítomná  
v přibližně padesáti zemích světa. Jejím záměrem 
je prohloubit povolání k životu v manželství a  
v rodině.

Kdo jsme?

KÁNA ve světě v současnosti…

15 000  lidí

300 formačních víkendů

140 týdnů duchovních cvičení pro páry



Program KÁNA Welcome může prožít každý pár tvořený mužem a ženou, 
ať už žije v manželství, nebo je nesezdaný. Nezáleží na tom, zda má k církvi 
blízko, nebo je od ní vzdálený.
Zkušenosti ukazují, že program odpovídá na otázky zvláště mladým párům 
ve věku 25 až 40 let, často v prvních letech jejich společného života, která 
bývají mnohdy nejchoulostivější.

... Doprovázet

Protože jsme křesťané, věříme, že KÁNA Welcome je také místem, kde 
může každý pár objevovat Boží jednání ve svém životě, Skálu, na které 
může pár stavět. On je Cesta, kterou je možné s důvěrou následovat. 
Pomáhá jim stát se párem oddaným službě církvi.

... Evangelizovat

KÁNA Welcome umožňuje párům trávit čas společně a také s dalšími páry, 
zabývat se hlavními otázkami spojenými se životem v páru. Sdílení s dalšími 
páry v bratrské atmosféře jim umožňuje růst do života, v němž jsou teď dva 
místo jednoho.

... Formovat

KÁNA ve světě v současnosti…

15 000  lidí

300 formačních víkendů

140 týdnů duchovních cvičení pro páry

KÁNA Welcome je roční program pro páry. Skládá se z devíti večerních 
setkání, která jsou jednou za měsíc, a jednoho společného víkendu, 
jehož je možné zúčastnit se i s dětmi.
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- Zúčastnit se 9 večerních setkání skupiny, každý měsíc jeden večer. 
- Připravit si 1 téma (10 min) pro jeden z večerů. 
- Zúčastnit se víkendového setkání (děti jsou na něm vítány).
- Společně sloužit, posilovat bratrské vztahy mezi páry a objevit nový 
pohled na farní společenství.

K čemu se páry zavazují?

Jasné a snadné nástroje k používání…

 10 min jeden z párů představí téma večera

 30 min čas pro váš pár, kdy dostanete otázky k zamyšlení 
 a rozhovoru

 45 min čas pro sdílení s ostatními páry

JAK PRObÍhÁ vEČER?

+ další nabídky, které vám pomohou jít dál a hlouběji

KOMPLETNÍ SADA KE KURZU

PŘÍRUČKA VEDOUCÍCH

PŘÍRUČKA ÚČASTNÍKA 

PŘÍRUČKA vEDOUCÍhO PÁRU
Všechny nástroje k zahájení cesty: 
kompletní představení celého roku; rady, jak 
jej zorganizovat; klíčové body pro každý večer.

OSOBNÍ ZÁPISNÍK 
Zápisník účastníka přizpůsobený tak, aby 
pomohl zaznamenávat pokrok během celého 
roku a uchovat všechna témata probíraná s 
partnerem.

WEbOvÉ STRÁNKY
Zdroje ke stažení 
Videa, pomůcky k propagaci 
kurzu a doplňující informace…

TÝM KÁNA
K dispozici, aby vás podpořil 
Každoroční víkendový trénink 
pro vedoucí páry, lidé žijící ve 
vaší oblasti připraveni vám 
poradit, pomoci…

JEDNODUCHÁ CESTA, KTERÁ POMÁHÁ PÁRŮM PROŽÍVAT NAPLNO JEJICH 
POVOLÁNÍ K MANŽELSTVÍ

Páry střídavě zvou svoji skupinu k setkání u sebe doma… 


