Krása ženy 2014
Konferencia „Krása ženy“, ktorú katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova organizuje každoročne
koncom augusta, je duchovná obnova venovaná ženám, ktoré chcú rásť vo svojej ženskej identite,
duchovne sa rozvíjať a objavovať svoje jedinečné miesto na tom mieste, kde sú – v rodinách ako dcéry,
manželky, matky, slobodné, vdovy. Na doterajších ročníkoch sme hostili prednášajúce ako Madeleine
Rivest z Kanady, sestry z Renewal Ministries z USA, z evanjelizačnej školy sv. Marka z Poľska, Annu
Sej z hnutia Magnifikat z Poľska, sr. Dariu z Komunity blahoslavenstiev, Susie Eisenhardt z komunity
Návrat k Pánovi z Rakúska, Hanu Šimčíkovú zo spoločenstva Dom Júdov, Jenny Baker z Anglicka, Dr.
Mary Shaw z Renewal Ministries, o. Štefana Novotného a sr. Janu Papcunovú. Tento rok privítame Pat
Turbitt z USA.
Pat Turbitt
Pat Turbitt je 30 rokov aktívne zapojená v Charizmatickej obnove a 20 rokov sa venuje službe
poradenstva a vedenia v komunite „People of God's Love“. Venuje sa hlavne organizovaniu a vedeniu
obnov pre ženy a v Rhode Island je je koordinátorkou Magnifikat, katolíckej služby pre ženy. Spolu so
svojim manželom Donaldom sa zúčastnila mnohých misijných výjazdov v Poľsku, na Ukrajine, na
Slovensku a Litve. V roku 2013 Pat a Don dostali ocenenie Lumen Gentium Award od Thomasa Tobina,
biskupa diecézy Providence, za prácu na poli novej evanjelizácie. Pat je zdravotná sestra a spolu s
Donaldom majú 3 deti a 13 vnúčat. Žijú v Glocester, Rhode Island a sú členmi farnosti sv. Antona v
North Providence, R.I..
Termín:

21.august 2014 - 23. august 2014
Začiatok 21.8.2013 o 17.00 hod. (registrácia od 16.00 hod.)
Záver 23.8.2013 o 17.00 hod.

Miesto konferencie: Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla II, Švábska 22, Prešov
Program: prednášky, modlitby, adorácie, sv. zmierenia, sv. omše, workshopy
Konferenčný poplatok (náklady spojené s organizáciou konferencie, občerstvenie):
8 € pri zaplatení na účet do 31. júla, pre študentky 4 €
10 € pri zaplatení do 15. augusta, pre študentky 5 €
13 € pri zaplatení po 15. auguste, pre študentky 6 €
Strava:

pri registrácii si môžete zaškrtnutím objednať
obedy (piatok, sobota) v hodnote 3,50€/obed
večere (štvrtok, piatok, sobota) v hodnote 2 €/večeru

Registrácia prebehne, ak:
1. vyplníte nižšie uvedený formulár
2. Zaplatíte poplatok na účet (konferenčný poplatok plus strava podľa výberu)
Číslo účtu: 40083 05210 / 7500 (ČSOB)
SK45 7500 0000 0040 0830 5210, BIC: CEKOSKBX
Do poznámky napíšte KZ (krása ženy) a svoje meno a priezvisko.
Ako variabilný symbol napíšte kód, ktorý obdržíte po vyplnení registračného formulára.
Ubytovanie nezabezpečujeme

Predbežný program:
Štvrtok
16.00 registrácia
17.00 úvod a sv. omša
18.00 večera
19.00 blok 1
21.00 záver dňa
Piatok
8.00 adorácia
9.00 chvály
9.30 blok 2
10.45 prestávka
11.15 blok 3
12.30 obedňajšia prestávka
14.30 workshopy, sv. zmierenia
17.00 sv. omša
18.00 večera
19.00 blok 4
21.00 záver
Sobota
8.00 adorácia
9.00 chvály
9.30 blok 5
10.45 prestávka
11.15 blok 6
12.30 obedňajšia prestávka
15.00 sv. omša
17.00 záver
Registrácia
Prebieha do 17.8.2014 23:59

