DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA

Srečanje Izkušnja Boga
(15.–20. julij 2018)
Kraj: Dom duhovnosti Kančevci
Vodi: kapucin br. Štefan Kožuh
v sodelovanju z voditelji Delavnic
molitve in življenja
»Srečanje Izkušnja Boga želi pomagati vsem, ki hočejo odločneje stopiti
na pot za Gospodom in se vedno bolj
potapljati v brezmejne globine živega
Boga.«
(br. Ignacio Larrañaga)

Prijave in podrobnejše informacije:
Dom duhovnosti Kančevci, Kančevci 38
9206 Križevci v Prekmurju
tel.: 02/554 11 38; 041/840 897
e-mail: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
S seboj prinesite Sveto pismo, zvezek in pisalo,
knjigo Srečanje (možno jo bo tudi kupiti).
Srečanje Izkušnja Boga je namenjeno odraslim
in mladim (od 20. leta starosti).

Začetnik srečanj Izkušnja Boga, brat kapucin
Ignacio Larrañaga, si je dolga leta prizadeval, da bi
ljudem pomagal (do)živeti globoko versko izkušnjo
Božje bližine, ki spreminja človekovo življenje v
Jezusovo podobo. Iskrena vera v neskončno in
zastonjsko Božjo ljubezen človeku vliva pogum, da
se tudi v najtežjih življenjskih okoliščinah zaupno
izroča v Očetove roke. Ko človek izkusi Božje
prijateljstvo, hoče tudi sam (p)ostati Jezusov
prijatelj in apostol sredi tega sveta.
V dneh srečanja Izkušnja Boga bomo:
- zdravili duhovno omrtvelost, ki nam jemlje voljo
do molitve in domačnosti z Bogom,
- povezovali molitev in življenje,
- šli naproti Očetu, da bi nas mogel ljubiti,
- poglabljali vero in premagovali mlačnost,
- zaživeli spravo s seboj, premagovali stiske,
strahove,
- delali korake sprave in odpuščanja bližnjim …
Božja beseda usmerja moje življenje tja, kamor
me vodi Bog
Važen poudarek srečanja je način življenja z Božjo
besedo, ki ne sme biti nobenemu kristjanu nekaj
oddaljenega in nerazumljivega. Pri tem ni
pomembno, kako daleč smo na poti svoje duhovne
rasti, Beseda nagovarja prav vsakogar – popolnega
začetnika in trdno oblikovanega kristjana, je za vse
generacije in poklicanosti. Kdor spozna, da se mu s
pomočjo Svetega Duha po njej razodeva in ga
nagovarja sam Bog, da ponuja odgovore na vsa
naša vprašanja, je pripravljen na čudovito, čeprav
zahtevno pustolovščino pristnega življenja po
Božji volji.

Prisrčno vabljeni!

Voditelji DMŽ
dmz.si

