
POT V SRCE: 
teologija telesa za zakonce 

in pare v pripravi na poroko 



Za prvo »petletko« zakona sva si privoščila 
seminar »Pot v srce« v organizaciji iskreni.net. 
Ko sva se hranila s papeževimi in 
svetopisemskimi besedami o izvirni Božji zamisli 
za moža in žene, se nama je začelo na novo 
odpirati obzorje smisla življenja, zakramenta 
zakona in poročnega pomena telesa. 
Med nama se je pojavilo veliko vprašanj in 
pogovarjala sva se o pomembnih stvareh, ki jih 
prej nisva znala ubesediti. Dotaknile so se naju 
tudi podeljene misli drugih parov, ki imajo 
različno »kilometrino«. Ostala nama je misel o 
»dobri negi«, kar pomeni, da žena od notranje 
lepote in zadovoljstva žari tudi navzven, ker jo 
mož ljubi kot Kristus Cerkev. Sedaj imava manj 
prižgano televizijo, se bolj pogovarjava in v 
spolni podaritvi drug drugega močneje 
doživljava kot dar. Zavedava se, da sva napravila 
šele nekaj majhnih korakov, vendar je vsak korak 
dragocen. 
 
Matej in Natalija 



Kaj je TEOLOGIJA TELESA? 

Teologija telesa je delovni naslov katehez papeža 
Janeza Pavla II., ki jih je imel na sredinih avdiencah 
med letoma 1979 in 1984. 
 

Šele več let potem so jo odkrili zakonci, ki so zmogli 
dojeti njeno sporočilo veliko bolj od teologov, ki so jo 
poznali že od začetka.  
 

Srečanje s teologijo telesa preoblikuje ne samo naš 
razum, ampak predvsem naša srca. Pomaga nam, da 
resnično zaživimo odrešenje našega telesa in naše 
spolnosti. Vodi nas na poti  poklicanosti  v polnost 
zakonskega življenja. 
 

Teologija telesa pa niso samo kateheze o zakonski 
ljubezni in spolnosti, ampak celovit, pristno krščanski 
pogled na človeka v neločljivi povezanosti telesa, 
duše in duha, in to v jeziku, ki nagovarja sodobnega 
človeka. 



Tečaj POT V SRCE 

Pot v srce je 20-urni tečaj teologije telesa za zakonce in pare v 
pripravi na zakon, ki smo ga oblikovali v Zavodu iskreni.net. 
 

Parom omogoča, da spoznajo teologijo telesa Janeza Pavla II. 
Ob srečanju s TT odkrivajo odgovore na temeljna vprašanje 
človekovega bivanja: kdo sem, od kod prihajam, kam grem? 
Kaj pomeni ljubiti in biti ljubljen? Kako sem za drugega lahko 
popoln dan? Kašnem pomen ima naše telo, naša spolnost? 
 

Tečaj Pot v srce zakoncem pomaga, da se dotaknejo 
duhovnega izvira, iz katerega živijo – zakramenta zakona. 
Spoznanje, kako se Bog razodeva v naših telesih in po spolni 
podaritvi, nas vodi k temu, da zaživimo pristno zakonsko 
duhovnost. 
 

Teologija telesa daje odgovore tudi na zelo konkretna 
vprašanja, kako živeti spolnost in urejanje spočetij. Mnogim 
parom je pomagala, da je njihova spolnost zdaj zares osebno 
(intimno) srečanje in podaritev drug drugemu. 



Način dela 

O teologiji telesa lahko beremo tudi iz 
knjig, toda izkušnja spoznavanja TT na 
tečaju, v majhni skupini, je 
nenadomestljivo. 
 

Pod vodstvom izkušenega voditelja, ki je 
tudi sam poročen, ob Božji besedi ter 
izmenjavi mnenj in izkušenj z drugimi 
pari sporočilo TT veliko bolj osebno 
nagovori naše srce.  

Tečaj bomo izvedli v 6 srečanjih (eno srečanje poteka dobre 3 ure). Med 
posameznimi srečanji so udeleženci spodbujeni k osebnemu delu, pogovoru v paru 
ipd. Udeležba na tečaju je tako lahko za par svojevrstna osebna in duhovna obnova. 
 

Tečaj poteka v majhni skupini (6 do 8 parov), tako da je možen dialog in intenzivno 
delo. Čeprav gre za vsebine, ki se nas dotikajo na zelo osebni ravni, je prostor osebne 
varnosti zagotovljen – vsak v skupini deli le to, kar želi in zmore.  



Voditelj in gostji 

Program bo izvajal Štefan Kržišnik, zakonski mož in 
oče. Z ženo Ivanko imata tri hčerke: Barbaro, 
Katarino in Klaro. Živijo v Poljanah nad Škofjo Loko. 
 

Štefan Kržišnik se za izvedbo programov teologije 
telesa usposablja na Theology of The Body Institute v 
ZDA. Pri Zavodu iskreni.net je odgovoren za 
programe teologije telesa. 
 

Žena Ivanka je svetovalka naravnega načrtovanja 
družine po metodi FertilityCare. Kot gostja sodeluje 
pri vsebini „Naravno načrtovanje družine in urejanje 
spočetij“. 
 

Pri vsebini „Celibat: zdržnost zaradi nebeškega 
kraljestva“ pa je gostja tečaja šolska sestra sv. 
Frančiška Kristusa Kralja s. Polonca Majcenovič.  
Deluje kot terapevtka in duhovna spremljevalka v 
Družinskem centru mir v Mariboru, pri iskreni.net 
kot duhovna spremljevalka e-priprave in v drugih 
programih  celostne osebne rasti. 

http://solske-sestre.si/
http://solske-sestre.si/
http://solske-sestre.si/
http://www.dc-mir.si/


Literatura 

Gradivo Pot v srce dobite na tečaju. 
 

Priporočamo pa še naslednjo literaturo: 
• Christopher West: Teologija telesa za začetnike 
• Jason Evert: Teologija telesa zanjo in zanj 
• Tomaš Špidlik: Umetnost očiščevanja srca 
• Christopher West: Dobra novica o spolnosti in zakonu 
• Pavel VI: okrožnica „Humanae Vitae“ (O človeškem življenju) 
 

Priporočamo nakup, če pa knjig nimate, si jih udeleženci lahko v času trajanja 
tečaja izposodite pri iskreni.net. 



Praktične informacije 

TERMINI: 
 

Program bomo izvedli v 6 srečanjih (2x mesečno):  
• sreda, 6. marec 2013 
• sreda, 20. marec 2013 
• sreda, 3. april 2013 
• sreda, 17. april 2013 
• sreda, 8. maj 2013 
• sreda, 22. maj 2013 

 
 

KRAJ: Družinski center mir, Strossmayerjeva ulica 17, 
2000 Maribor. 

CENA: 100 EUR/osebo. 
 

Če se prijavita v paru, je cena 
170 EUR za oba. 
 

Navodila za plačilo dobite po 
izvedeni prijavi. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
 

Prijavita se po mejlu na urska@iskreni.net ali po telefonski 
številki  0590 20 000 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 
13.00). Ob prijavi prosimo navedita svoje podatke: 
ime, priimek, naslov, datum rojstva, e-pošta, telefon. 
 

Rok za prijave je do zapolnitve  prostih mest oziroma 
najpozneje do 25. februarja 2013. 

mailto:urska@iskreni.net

