
IMÁDSÁG RANDEVÚ ELŐTT

Teremtő Atyánk, 
Te alkottál minket férfivá és nővé.
Segíts minden területen egymáshoz 
kapcsolódnunk a házasságunkban
- lelkileg, szellemileg, érzelmileg és testileg. Segíts 
egyre nagyobb meghittséget
és kielégülést találnunk egymásban.
Mielőtt összeházasodtunk, azt akartuk hinni,
hogy az egymás iránti szerelmünk automatikusan 
képessé tesz minket az összehangolt és boldog életre. 
Mára felismertük, hogy közös életünk csak annyira 
lehet jó és boldog, amennyit tenni akarunk érte. 
Urunk, tartsd eszünkben, hogy a boldog házasság 
nem szerencse dolga.
Segíts, hogy tudatosítsuk: a jó házasság megtartható, 
nemcsak sok ajándékkal, hanem állandó, egymásnak 
történő önajándékozással. Ámen
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 3. TITKOS MEGLEPETES

Külön feladatot kaptok, amit a héten meg kell próbálnotok
titokban tartani a másik előtt.

(ID) A feladatokat a reflondon.hu oldalán találjátok meg. 

Mi volt a párod feladata? 
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4. MIT TEHETSZ ÉRTEM? 

lrjatok össze annyi kérést, vágyat, amennyi csak eszetekbe jut! Ne 
csak a "realitás" talaján járjatok! Írjátok fel ezeket egyforma 
kártyákra, keverjétek össze, és húzzatok belőle 3-3-at!
Ezek lesznek a feladataitok az elkövetkező napokra.

5. PÁROS CETLI

Sokszor nem is emlékszünk rá, hogy miért is
szerettünk bele a párunkba.
Mindketten vegyetek elő egy lapot, vágjatok belőIe 7 cetlit, majd 
ezekre írjátok rá, hogy miért is választottátok, szerettétek meg a 
másikat! Ezeket 7 napon keresztűl adjátok át egymásnak!

Melyik volt a 7 nap legkedvesebb emléke?

JÓ KALANDOZÁST, VIDÁM EGYÜTT 
TÖLTÖTT IDŐT KÍVÁNUNK!

eressetek egy hangulatos cukrászdát/éttermet, és egy finom 
el/ital mellett idézzétek fel kapcsolatotok első időszakát! 
ikor találkoztatok, hogyan képzeltétek el a közös életeteket? 
ost mit gondoltok, milyenek lesztek 10 év múlva?
it fogtok csinálni?
ogyan fogtok élni?
ilyennek szeretnétek látni egymást 10 év múlva?
it gondoltok mit kellene ezért tennetek?    

ÁZASPÁROK ÚTJA

csolatunk állomásait: mélységeit, magasságait élhetjük át, 
kor a Házaspárok útján járunk.
ázaspárok útját bejárhatjátok virtuálisan
flondon.hu weboldalon, emellett tegyetek egy rövid 
ndulást a természetben.
zélgessetek a számotokra fontos állomásokról. Melyik 
másnál tart a kapcsolatotok?
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