
Zakonska srečanja 
Marriage Encounter 

Zamisel se je porodila v Španiji na pobudo 
zakoncev Jaimeja in Mercedes Ferrer v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. Ob 

pomoči duhovnika Gabriela Calva sta se 
začela zavedati pomembnosti dialoga in 

poslušanja, da bi okrepila odnos med 
možem in ženo v luči krščanskih vrednot. 
V času drugega vatikanskega koncila so 

pričeli z vikendi v Latinski Ameriki in Mehiki. 
V Združenih državah so si pridobili 

zaupanje jezuita p. Chucka Gallagherja. 
Duhovnik in učitelj na šoli na Long Islandu, 

je te predloge razvil s preizkušenim 
programom ob koncu tedna za poročene 
pare, ki so želeli ozavestiti svojo odločitev 

za ljubezen in prejeti zakrament. 
Tako se je začelo gibanje Zakonska 

srečanja. Karizma gibanja je spodbujanje 
zakramenta zakona in duhovniškega 

posvečenja. Gibanje je prisotno na vseh 
celinah in v približno 90 državah, pri čemer 

je v program vključenih več kot milijon parov 
in približno pet tisoč posvečenih oseb. 

Konec tedna za zakonce
Ta izkušnja je namenjena parom, ki si želijo 

izboljšati svoj odnos in posvečenim osebam - 
duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki 

želijo poglobiti svoj odnos s skupnostjo. 

Prispevek za program: 40 evrov 
Prispevek za hrano in prenočišče: 126 evrov 

(za par), 70 evrov (za posvečene osebe)  
Od petka, 3. februarja, ob 17. uri, do nedelje, 

5. februarja, do 18 ure.  

Morebitne finančne težave nikakor ne smejo 
biti ovira za udeležbo. Udeleženci programa, 

čeprav vedo, da so v ceno programa vključeni 
zgolj tekoči stroški, lahko anonimno v 

zapečateni ovojnici dajo le toliko, kolikor 
zmorejo. 
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Intenzivno in pristno doživetje 
Vikend je namenjen vsem poročenim parom in 
tistim, ki bivajo skupaj, vseh starosti in kultur. 
Izvira iz katoliške tradicije, odprt pa je za vse, 

ki "iščejo". Vablejni so tudi duhovniki, 
redovniki in redovnice, ki želijo izboljšati svoj 

odnos s skupnostjo. 
To niso predavanja, so pričevanja iz 

življenja.  
Vikend poteka od petka zvečer do nedelje 
popoldne v prijetnem in varnem vzdušju. 
Nihče ne predava. Trije zakonski pari in 

duhovnik izmenično pripovedujejo o svojem 
življenju, pri čemer se dotaknejo osrednjih in 
pogosto bolj problematičnih vidikov zakona, 

duhovništva in redovništva. 

Ponovno odkrijte 
okus pristne ljubezni 
Lahko je preprosto. Kot Kolumbovo jajce. 

Malo razočaranja, nepotrpežljivost, majhne 
neizrečene težave, dolgi obrazi po prepiru 
zaradi nekih neumnosti; to so občutki, ki se 
včasih začnejo pojavljati v življenju moža in 

žene, ki že nekaj let živita skupaj.  

Kam je izginila soodgovorna in močna 
ljubezen iz zgodnjih dni? 

Kaj storiti?  

Na vikendu imate izjemno priložnost, da se 
v prijetnem in varnem vzdušju soočite z 

najpomembnejšimi vidiki vajinega skupnega 
življenja.

Po vsaki obravnavani temi je čas za osebno 
refleksijo in dialog. Paru ni potrebno govoriti  
javno; vikend je namenjen zgolj pogovoru v 
paru. Predlagamo preprosto metodo, ki je 
globoka in učinkovita, da dialogu povrne 

pomen in odstrani "rjo", ki se kopiči iz dneva v 
dan, ne da bi se tega zavedali. Kako?  

Z umirjenostjo in zavedanjem, da ljubezen ni 
le čustvo, temveč niz majhnih vsakodnevnih 

odločitev... 
Zaupajte! 

Zakaj ne bi poskusili? Vprašajte se: morda 
sva že dober par, zakaj ne bi mogla biti še 
boljši? Na vikendu ni predavanj, skupinskih 
terapij in pridig. Le pričevanja tistih, ki živijo 

ljubezen s prepričanjem. Ne boste se  
spremenili v trenutku. Ni vse enostavno, 

vendar lahko ponovno začnete hoditi skupaj:  
z navdušenjem, zaupanjem in željo po 

prihodnosti.


