Téma:

Katarína
Sienská Moja
prirodzenosť
je oheň

18.-20.máj
2018

POZVÁNKA

Formačné stretnutie

Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku

Terchová

Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku
Drahé laické dominikánky a laickí dominikáni
Drahé asistentky a asistenti bratstiev
Drahí členovia dominikánskej rodiny

Katarína Sienská - Moja prirodzenosť je oheň
Formačné stretnutie sa uskutoční v Terchovej (Škola v prírode Šípková Repáňovia)
Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, paušálne náklady) je pre deti 18 EUR, pre študentov a
dôchodcov 42 EUR a pracujúcich 50 EUR.
Váš záujem o účasť môžete do 11. mája 2018 záväzne potvrdiť v prihlasovacom formulári na stránke
www.dominikani.sk alebo na tel. č. 0903 932 633 (Anna Antonína Kučová - e -mail anna.kucova@hotmail.sk).
Vo sv. Otcovi Dominikovi,
fr. Mannes Stanislav Marušák OP, promótor

Eva Imelda Stanková OP, asistent pre formáciu

Eva Antonína Zúdorová OP, provinčná predstavená

POZVÁNKA

Miestne bratstvá sv. Dominika v Bratislave a sv. Pia V. v Bratislave a Formačná komisia Bratstva
laikov sv. Dominika Vás pozývajú na
Formačné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. mája 2018 na tému:

2018

18.máj

Formačné stretnutie

16:00 – 18:00
registrácia účastníkov
18:00 – 19: 00
sv. omša + večerné chvály
Slávnostné otvorenie stretnutia
19:30 – 20:30
večera
21:00 – 22:00
1. prednáška –
– Eva Antonína Zúdorová

19.máj
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:30

18:00 – 19:00
20:30 – 24:00

obed
siesta
spoločná modlitba ruženca
Práca v skupinách téma: „Projekty podľa záverov III. provinčnej kapituly“
Prezentovanie práce v skupinách
- diskusia
Slávnostná večera
Slávenie Vigílie Zoslanie Ducha
+ obrad ruží + Adorácia
Celonočné štúdium Písma

20.máj
07:30 – 08:30 raňajky
09:00 – 10:00
sv. omša + ranné chvály
10:15 – 11:00
začiatok púte ikony
Múdrosť kazateľov po bratstvách na
Slovensku
11:00 – 12:00 stretnutie magistrov novicov
s Formačnou komisiou
12:00 – 13:00

obed

PROGRAM

diskusia
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:30

ranné chvály + meditácia
raňajky
2. prednáška - sr. Daniela Monika Promčáková
3. prednáška –
- fr. Mannes Stanislav Marušák

Úvod

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Formačné stretnutie

Tichý a lahodný je tvoj príchod, príjemný a vonný je tvoj dotyk. Tvoj príchod
predchádzajú žiarivé lúče svetla a poznania. Prichádzaš so srdcom dôverného priateľa.
(Porov. svätý Cyril Jeruzelemský )

9.máj
Príď, Priateľ duše, rozmnožuj v nás

láskavosť

(počas dňa sa usiluj o túto čnosť)

a dotkni sa nášho srdca.

12.máj
10.máj

11.máj
radosť

vernosť

16.máj

15.máj

pohostinnosť
súcit

14.máj

13.máj

porozumenie

V. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
R. A obnovíš tvárnosť zeme.

2018

17.máj
láska

NOVÉNA

dobrota

trpezlivosť

