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Komu je seminář určen: 

Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní anebo civilní sňatek a kteří 

chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda jsou věřící či 

nevěřící. 

Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v jakékoliv  farnosti 

boskovického děkanátu, je tento kurz povinnou součástí přípravy. 

Na konci přípravy obdrží snoubenci osvědčení, které bude dokladem o 

absolvování kurzu jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se bude 

konat svatba (dále jen farář). 

Obsah kurzu: 

 Kurz probíhá v sedmi setkáních s manželským párem (seznam a 

kontakty samostatně – viz tabulka č. 1) 

Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca čtrnácti dnů. Je třeba, 

aby se snoubenci přihlásili konkrétnímu páru s dostatečným 

předstihem. Délka celého jednoho kurzu je cca 3 měsíce. 

 Termíny setkání určuje připravující manželský pár po domluvě 

s koordinátorem (viz samostatná příloha – termíny setkání). 

 Obvyklý čas kurzu je 17:30-19:30, čas opět určuje připravující 

manželský pár s koordinátorem. 

 Počet snoubeneckých párů v kurzu je maximálně pět. Pokud bude 

naplněna kapacita, je nutné se hlásit do jiného, navazujícího 

kurzu. 

 Kurzy probíhají během školního roku, tzn. od září do června. 

Během prázdnin kurzy neprobíhají. 

 Místo konání kurzů: budova fary v Boskovicích, Masarykovo nám. 
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Témata setkání: 

1. Seznamovací setkání, sebepoznání 

2. Sebepoznání, sebepřijetí a sebeúcta. 

3. Životní styl původní rodiny. 

4. Psychologie muže a ženy, rozdíly v komunikaci. 

5. Partnerská komunikace. 

6. Sexualita a odpuštění. 

7. Praktický život v manželství. 
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Další informace: 

 Poplatek spojený s režií kurzu činí 1000,- Kč. Nutné předat 

v hotovosti pastorační asistentce na začátku. Bude jim vystaven 

příjmový pokladní doklad. Pokud snoubenecký pár kurz začne, ale 

nedokončí, režijní poplatek se nevrací. 

 Kurz nenahrazuje nutná setkání s farářem (seznámení se 

snoubenci, administrativa a právní povinnosti, seznámení se 

slibem a průběhem obřadu), počet a obsah těchto setkání si 

určuje farář sám. 

 Pokud jsou snoubenci připravováni jinde než v boskovickém 

děkanátu, pak je třeba respektovat tuto skutečnost. 

Pokud absolvují kurz pod CRSP v Brně, doloží absolventský 

certifikát vydaný CRSP Brno faráři. 

 Výstupní potvrzení ani žádný formulář spojený s tímto 

seminářem nenahrazuje dokumentaci spojenou s právní stránkou 

svátosti manželství nutnou k platnosti a dovolenosti manželství. 

Je nutné potvrzení o absolvování kursu založit do dokumentace 

snoubenců, jako přílohu ke snubnímu protokolu pro případná 

šetření do budoucna. 

 Součástí tohoto dokumentu je Vstupní dotazník pro snoubence. 

Snoubencům ho předá farář při prvním setkání.  

Snoubenci ho vyplní, přinesou na první setkání kurzu a předají 

připravujícímu manželskému páru nebo koordinátorovi. 

 

Tabulka č. 1: Seznam manželských párů: 

Jitka a Vladimír 
Muchovi 

728 013 021 
606 882 394 

jitkamuchova@seznam.cz  

Monika a Marek 
Lepkovi 

605 482 544 
736 529 266 

lepkam@centrum.cz  

 

Tento kurz je určen především pro snoubence ve standartní situaci. 
Pokud jde o snoubence vyššího věku, nebo v jiné nestandartní situaci 
(konvalidace, příp. jiná situace), je třeba, aby farář sám zodpovědně 
zvážil aktuálnost tohoto kurzu a možnosti snoubenců. 

 

Bližší informace ohledně kurzu a případné podněty: 

Mgr. Petr Košulič, administrátor semináře 
Tel: 604 538 482, email: kosulic@dieceze.cz 
 
Jitka Muchová, koordinátorka kursů 
Tel: 728 013 021, email: jitkamuchova@seznam.cz 
 
Lenka Pohlová, pastorační asistentka děkanství 
Tel: 724 166 768, email: pohlova@dieceze.cz 

 


