PRODLOUŽENÝ VÍKEND
SE SESTRAMI BENEDIKTINKAMI
Praha - Břevnovský klášter
3. – 6. 7. 2009
pro ženy ve věku 18 – 35 let (případné výjimky jsou po dohodě možné), které hledají svou
životní cestu a chtějí se dovědět něco více o benediktinské spiritualitě jako o možnosti užšího
následování Pána.
Během těchto dní chceme společně slavit liturgii hodin, učit se zaposlouchat do slov Pána,
která k nám promlouvají prostřednictvím liturgie, Písma svatého, v tichu našeho srdce, při
osobní modlitbě, při setkáních s lidmi, ale také skrze různé životní situace.

Víkend prožijeme v klášteře bratří benediktinů v Praze Břevnově (Markétská ul. 1). Vezměte si
s sebou: ochotu naslouchat a dát se oslovit, otevřené srdce, Bibli, psací potřeby.
Příspěvek na ubytování a stravu ponecháváme na možnostech každé zúčastněné.
Přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 25. června. (Počet míst je omezen.)
KDE NAJDETE ČESKÉ BENEDIKTINKY?
Od 8. prosince 2007 žijeme opět v Českých zemích – v Praze na Bílé Hoře. Doufáme, že se nám
daří navázat na bohatou tradici našich předchůdkyň chválit Pána a být k dispozici těm, kdo za
námi přijdou. Patříme do Komunity Venio OSB a je pro nás charakteristické, že se snažíme žít
mnišský život ve velkoměstě a zároveň chodíme do civilních zaměstnání mimo klášter.
CO JE PRO NÁŠ ŽIVOT CHARAKTERISTICKÉ?
Pro následovníky sv. Benedikta je důležité společné slavení Eucharistie a chórové modlitby,
meditativní četba Písma svatého – LECTIO DIVINA, život ve společenství - skládáme slib
stálosti v konkrétním společenství. Svatý Benedikt říká, že máme „žít z práce svých rukou“
(Řehole sv. Benedikta - RB 48, 8). Heslem našeho řádu je: „Ut In Omnibus Glorificetur Deus –
UIOGD“ tedy „Ve všem ať je oslavován Bůh“ (RB 57, 9 a 1 Petr 4, 11).

Přihlásit a více se dovědět můžete
na adrese:
Sestry benediktinky
Komunita Venio OSB
Karlovarská 3/6
163 00 Praha 17-Řepy
benediktinky@centrum.cz

Informace o nás naleznete také na:

www.benediktinky.cz
www.kommunitaet-venio-osb.de

