
PovolanýmPovolaným nablízku
Chceme byť pri vás v čase, keď sa vo vás rodia otázky: 
K čomu ma Boh povoláva? Je moje miesto v manželstve alebo 
v  zasvätenom živote? Ako to mám rozoznať? Ako si môžem byť istá, 
že práve táto cesta je moja vlastná? 
Ponúkame vám 5 víkendových stretnutí so sestrami dominikánkami, 
s ktorými budete hľadať odpovede na tieto otázky.

Kurz je určený pre dievčatá a mladé ženy 
vo veku 18 - 34 rokov. Uskutoční sa v komunite 
sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. 
Cena za celý kurz vrátane ubytovania 
a stravy je 75 eur. Kurz bude začínať vždy 
v piatok o 18:00 h a končiť v nedeľu obedom. 
Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota 
zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu. 

Prihlásiť sa môžete 
do 15. septembra 2018 
na adrese 
povolaniaop@gmail.com



Boh v mojom živote
Život modlitby – Čo je modlitba? Znamená modlitba veľa hovoriť? Počas víkendu bude 
vytvorený dostatočný priestor pre stíšenie a stretnutie s Bohom. Zameriame sa na 
úvod do liturgickej modlitby, modlitby Božím slovom a osobnej modlitby. Účastníčky 
budú mať možnosť osobne zakúsiť, že modlitba je prostriedok na kvalitnejší život.

Pravda o mne 
Sebapoznanie, sebaprijatie - Prečo je dôležité poznanie seba a sebaprijatie? Ak spozná-
vam seba, objavujem nové horizonty a vlastné možnosti. Na stretnutí budeme vychádzať 
z textov sv. Kataríny Sienskej, ktorá dávala veľký dôraz na poznávanie seba a Boha 
súčasne. Pokúsime sa formou aktivít a meditáciou nahliadnuť do hlbín svojho vnútra.

Cesta, ktorou kráčam
Boží plán v mojom živote – Cieľom stretnutia bude odpovedať si na otázku: „Má 
so mnou Boh osobitný plán?“  A čo keď sloboda Boha a moja sloboda sú v konflikte? 
Formou diskusie a práce v skupinách sa budeme zamýšľať nad tým, čo podporuje 
darovanie života pre iných, čo dáva slobodu láske a čo prináša spásu. 

Rôznosť darov, chariziem v Cirkvi – „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 
Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí 
všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný 
úžitok.“ 1 Kor 12, 4-7

Vybavený na cestu
Milosť a dary Ducha Svätého – „ Kto je v Kristovi napojený, je nové stvorenie. Staré sa 
pominulo a hľa – povstalo nové.“ (porov. 2 Kor 5, 17) V čom spočíva novosť kresťanského 
života? Na stretnutí prehĺbime tému sviatostí (krst, sviatosť zmierenia, birmovanie, 
Eucharistia) a poukážeme na praktickosť darov Ducha Svätého v každodennom živote.

Prekážky na ceste – Čo mi bráni, aby som lepšie spoznala svoju cestu povolania? 
Mnohí mladí ľudia majú strach darovať svoj život niekomu, nedostatočne dôverujú, 
prepadávajú pochybnostiam. Počas víkendu budeme hľadať súvislosti medzi týmito 
ťažkosťami a hriechom.

Rozhodni sa a vykroč
Rozlíšenie – Boh sa prihovára človeku prostredníctvom myšlienok a citov, 
ale len evanjeliové rozlišovanie pomáha odmietnuť to, čo protirečí dobru a hľadať 
predovšetkým Božie kráľovstvo. Cieľom stretnutia je prijať metódu Lectio Divina 
ako prostriedok na ceste hľadania svojho povolania. Podľa záujmu bude možnosť 
osobného rozhovoru so sestrami.

Rozhodnutie – Ako je možné urobiť veľký krok do blízkeho neznáma? 
V závere kurzu odznejú svedectvá cesty povolania do manželstva a zasväteného 
života ako povzbudenie nebáť sa rozhodnúť.
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