Páter MARIAKUMAR v Bratislave-Ružinove
11.-15. mája 2009

v Kostole sv. Vincenta de Paul
VNÚTORNÉ UZDRAVENIE
s pátrom Jamesom MARIAKUMAROM a Sr. Mary PEREIROU
zo štátu Kerala z Indie
Rozpis prednášok pondelok - piatok:
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30
11.00 – 12.00

ranné chvály
1. prednáška
2. prednáška

15.00 –
15.10 – 16.00
16.10 – 17.10

ruženec k Božiemu milosrdenstvu
3. prednáška
4. prednáška

Témy:
Život podľa Božieho slova
Účinné prostriedky pre rast vo viere
Život v Duchu / Rast v Ježišovi
Poďme, zažime slobodu v Kristovi
Poďme, zahľaďme sa do Ježišovej tváre
Poďme, uvažujme o Ježišovej láske
Poďme, prežime svoj život naplno

18.00 – 19.00
svätá omša
po sv. omši adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie
Na prednášky je vstup voľný.
Páter James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, sa narodil v Kera-le
v Indii. Od roku 1978 sa začal
naplno venovať duchovnému poradenstvu, vnútornému
uzdravovaniu a oslobodzovaniu, aj z
generačných kliatieb a pút. So
svojím tímom vedie veľmi úspešne a
nezištne exercície na rôzne témy.

Na individuálne duchovné poradenstvo aj na sv. spoveď, k p. Mariakumarovi, za asistencie tlmočníka, sa treba prihlásiť vopred (začínajú
v utorok 19. mája).

Záujemcovia o individuálne duchovné poradenstvo by sa mali, vo vlastnom záujme, zúčastniť, pred
rozhovorom s pátrom alebo sestrou Mary, prednášky na tému,
V službe pátrovi
týkajúcu sa ich problému (mnohokrát sú ich otázky zodpovedané už
Mariakumarovi pomáha Sr.
na samotnej prednáške, takže v prípade, ak sa jej nezúčastnia, môžu
Mary Pereira, ktorá sa plne
dostať odporúčanie vypočuť si ju v niektorej z ďalších farností, do
zasvätila službe evanje-lizácie.
ktorých páter Mariakumar pôjde konať duchovné obnovy a až potom
Venuje sa prednáškam o
znova požiadať o poradenstvo).
zmysle utrpenia v živote kresV prípade záujmu o sviatosť zmierenia budú k dispozícii kňazi vincentíni pol hodiny pred sv. omšami,
ťana, duchovnému poradenstvu
počas sv. omší aj po omši, dokedy to bude potrebné.
a modlitbám.

