
	  

Vážení	  priatelia,	  bratia	  a	  sestry,	  	  

týmto	  pozvaním	  chceme	  osloviť	  	  všetkých	  vás,	  ktorí	  sa	  akýmkoľvek	  spôsobom	  
podieľate	  na	  umenšovaní	  núdze	  	  okolo	  nás.	  	  

Sociálna	  subkomisia	  KBS	  	  spolu	  so	  Žilinskou	  diecézou	  pripravujú	  seminár	  pre	  
dobrovoľníkov	  z	  hnutí	  a	  združení,	  zamestnancov	  sociálnych	  zariadení,	  sociálnych	  	  
pracovníkov,	  učiteľov,	  vychovávateľov,	  poslancov	  a	  úradníkov	  verejnej	  správy,	  ...	  ľudí,	  
ktorí	  sa	  	  či	  už	  v	  zamestnaní,	  alebo	  občianskou	  angažovanosťou	  ocitli	  v	  úlohe	  
pomáhajúcich.	  	  Pozývame	  tiež	  kňazov,	  	  zástupcov	  rehoľných	  spoločností	  na	  území	  
Žilinskej	  diecézy	  a	  všetkých	  iniciatív	  ktoré	  vznikli	  na	  pomoc	  núdznym.	  	  

	  

Cieľom	  seminára	  je	  formácia,	  povzbudenie,	  	  ale	  aj	  príležitosť	  byť	  spolu,	  dozvedieť	  sa	  
o	  sebe	  navzájom.	  
Seminár	  sa	  uskutoční	  v	  Žiline,	  	  v	  sobotu	  	  31.05.2014	  v	  čase	  9.00	  –	  14.00	  hod.	  	  
a	  jeho	  nosnou	  témou	  bude	  	  Apoštolská	  exhortácia	  pápeža	  Františka	  /Evangelii	  
gaudium/	  	  a	  naše	  miesto	  a	  skutky	  v	  Cirkvi	  	  
	  

Program	  	  :	  	  
1. Otvorenie	  a	  slovo	  biskupa	  
2. Prednáška	  
3. Pastorácia	  núdznych	  na	  Slovensku	  a	  situácia	  v	  Žilinskej	  diecéze	  

/prezentácie,	  diskusia	  /alt.	  práca	  v	  skupinách	  
4. Záver	  	  

	  

Máte	  	  možnosť	  	  predstaviť	  	  	  Vaše	  	  iniciatívy,	  ktoré	  na	  pomoc	  núdznym	  	  
vychádzajú	  z	  farností,	  reholí,	  hnutí	  a	  združení	  ,	  príp.	  inštitúcií.	  	  	  Môžete	  sa	  	  
podeliť	  so	  svojimi	  skúsenosťami,	  pomenovať	  problémy	  a	  pochváliť	  sa	  	  
úspechom.	  	  	  
Prosíme	  a	  vyzývame	  	  zástupcov	  a	  predstaviteľov	  	  týchto	  iniciatív,	  aby	  	  svoju	  
účasť	  a	  dĺžku	  prezentácie	  prihlásili	  na	  adrese:	  social@kbs.sk,	  prípadne	  
telefonicky	  :	  0908	  606306	  najneskôr	  do	  	  23.05.2014.	  
	  

Pozývame	  všetkých	  vás,	  ktorí	  ste	  touto	  témou	  oslovení	  a	  chceli	  by	  ste	  sa	  
seminára	  zúčastniť.	  Prosíme,	  aby	  ste	  vašu	  účasť	  nahlásili	  písomne	  /	  meno,	  
prípadne	  organizácia	  a	  počet	  osôb/	  na	  adrese:	  social@kbs.sk,	  prípadne	  
telefonicky	  :	  0908	  606306	  najneskôr	  do	  	  26.05.2014.	  
	  

†	  Mons.	  Peter	  Rusnák,	  	  
Bratislavský	  eparcha,	  	  predseda	  sociálnej	  subkomisie	  KBS	  


