
 

 

  

            14.9. štvrtok 19.00 St. Saviour`s convent 

                          Lectio Divina a téma Božej vôle 

- čo všetko nazývame Božou vôľou 

-  Božia vôľa a utrpenie človeka a naše predstavy 

-  ako rozlišovať Božiu vôľu v živote  

-  modlitba podľa Božej vôle 



15.9. piatok 10.30 Holy name hall, St. Saviour`s convent 

          Uchovávala slovo v srdci – obnova pre ženy spojená 

s biblickým tancom 

                 - žena ako bytosť vzťahu a  učeníčka Ježiša Krista 

15.9. piatok 13.00 Holy name hall, St. Saviour`s convent  

                 Výchova detí      

     - má byť alebo nemá byť rozdielna od „obyčajnej“ výchovy? 

       - výchova k viere a nebezpečenstvá liberálnej výchovy v súčasnosti 

                         - princípy kresťanskej výchovy 



16.9. sobota Nurney 

11.00 sv. omša 

12.30 Ako súvisí sviatosť krstu so sviatosťou manželstva v každodennom živote?     
- krst nie len ako prijatý „rituál“  

- čo znamená život krstu v každodennom živote a osobitne v manželskom    
a rodinnom živote 

- rozvíjanie a rast základného vzťahu s Bohom a medzi sebou navzájom... 

15.00 Vývinové etapy manželstva         

           - manželstvo ako tajomstvo lásky 

          - manželstvo ako živý organizmus, ktorý sa vyvíja 

         - 4 fázy manželstva a charakteristika jednotlivých etáp 



            17.9. nedeľa Kildare parish 

11.00 sv. omša  

12.30 Komunikácia      

- komunikácia ako darovanie seba, schopnosť načúvať druhému 

- Kristus ako vzor načúvania človeku 

15.00 Dnešné výzvy pre manželský a rodinný život podľa postsynod. exortácie 

Amoris Laetitia - rodina a Trojičné tajomstva života vzťahov 

          -  čo znamená kresťanské manželstvo v súčasnom svete, zmena            

paradigmy manželského a rodinného života 

- milosrdentvo a cirkevné prikázania v ťažkých rodinných  

situáciách... 



             

 

      21.9. štvrtok 19.00 St. Saviour`s convent 

       Byť kresťanom – synom, mužom a otcom       

- evanjeliové posolstvo pre muža ako syna skrze Ježiša Krista; 

byť učeníkom... 

- manžel a jeho miesto v partnerskom vzťahu 

- otec, otcovská láska... 

                             

Otec a výchova detí....      



 

 22.9. piatok 19.00 St. Saviour`s convent 

    Hodnota ženy a sebaúcta       

- deformované pohľady na seba 

- komplex menejcennosti 

- nájsť pravú hodnotu v Kristovi 

+ Hľadanie svojej cesty         

- ako rozlišovať svoju cestu... 

- čo ak ju nenájdem?... 

- plodný život v rôznych formách života 



 

 

 

        23.9. sobota Výlet do Glendalough 

           Výlet do Glendalough, „outdoor“ sv.omša, priestor pre   

individuálne rozhovory so sestričkami, spoločný piknik 

 

 

 

                    *v prípade zlého počasia zmena programu vyhradená! 



 

 

 

     24.9. nedeľa 17.00 St. Saviour`s Church 

Slovenská sv. omša v Dubline 

Srdečne Vás pozývame na sv. omšu, kde sa nám prihovoria 

sestry z komunity Blahoslavenstiev. 

Po sv. omši sú všetci pozvaní na AGAPÉ. 

 


