Modlitba Svatého Otce
Jana Pavla II. za rodinu
Bože,
od něhož pochází každé otcovství
na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská
rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a
skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života
a lásky pro generace, které se neustále obnovují.
Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky
i skutky manželů k dobru jejich rodin i
všech rodin na celém světě.

Centrum pro rodinu
Šternberk

Učiň, aby mladé generace nalezly
v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.
Učiň, aby láska, posílená milostí
svátosti manželství, byla silnější než
každá slabost a každá krize, kterými
někdy naše rodiny procházejí.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla
plodně naplnit své poslání uprostřed
všech národů země.
Skrze Krista, našeho Pána, který je
Cesta, Pravda a Život, na věky věků.
Amen.
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„Manželství ať mají všichni v úctě
a manželé ať jsou si věrni….“
(Židům 13,4)

Centrum pro rodinu Šternberk
Centrum pro rodinu Šternberk
vzniklo v lednu 2012. Snažíme se
s našimi aktivitami působit v celém děkanátu.

Čím se zabýváme,
co nabízíme:
 Programy pro snoubence

Kurzy přípravy na církevní sňatek

 Programy pro manžele

Společenství manželů
Kurz Manželské večery
Setkávání mladých manželů, kteří
absolvovali náš kurz přípravy snoubenců
 Setkávání maminek

na mateřské dovolené

 Aktivity s dětmi

Volnočasové aktivity
Letní pobytové a příměstské tábory

 Programy pro rodiny

Společná setkávání rodin s dětmi
 Programy pro rodiče

Kurz efektivního rodičovství

 Programy pro seniory

Setkávání seniorů

 Podpora modlitebních

společenství ve farnostech
Modlitby matek
Modlitby otců
 Přednášková činnost
 Pomoc při organizaci

prorodinných akcí
pro celý děkanát

Rádi vám v případě vašeho zájmu zajistíme materiály pro různá společenství, pomůžeme s jejich rozjezdem, zprostředkujeme
kontakt na poradny z oblasti
manželství, rodičovství, atd.

