
 

 

POZVÁNKA                                                                                                    MODLITEBNÍ SKUPINA 
                                                                                                                                      „PADRE PIO“    
Bůh tě vzal za ruku, aby tě vedl po svých cestách. 
Svěř se do jeho ochrany a ničeho se neboj. 
                                                                                 Padre Pio  
 
 
„ Modlitební skupiny tvoří věřící, kteří chtějí v praxi uskutečňovat 
výzvu  Ježíše Krista k modlitbě, jak také zdůrazňují papežové.  
Modlitební skupiny mají být zakládány v kostele, klášterní kapli, 
oratoři příslušného ordináře  nebo na místě jím schváleném.  
Tam se mají věřící pravidelně scházet k modlitbě pod vedením  
duchovního vůdce a dávat tak příklad druhým – modlitbou  
ve společenství a církevní hierarchií, v souladu s duchovní  
 orientací P.Pia. Členové skupin mají pečovat o svůj duchovní  
růst na shromážděních, v nichž se prohlubuje znalost katolické  
nauky a mají svůj apoštolát zaměřit k evangelizaci v plné shodě 
 s pastorační  činností celosvětové i místní Církve.“  (Stanovy, čl.2)                                                                                                                                        
 
 
Chceš se s námi i Ty přijít pomodlit?  
Do společenství věřících, kde je Ježíš uprostřed nás? 
Kde je přítomný mocný přímluvce, otec Pio, svatý z Gargána? 

 
                                                                                                         Tak přijď a neváhej! 
                                                                                                         
 Kam: Brno, Kapucínské náměstí, kostel Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) 
             
            Kdy : každou poslední sobotu v měsíci – 26.11., 17.12., 28.1.(2012), 25.2., 31.3., 
28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10. 
                                                                                                          Program: 9.00 – modlitba růžence                                                
                                                                                                                            9.30 – mše svatá                   
                                                                                                                                                                  adorace                                                    
                                                                                                                                                  10.30 – přestávka 
                                                                                                                          11.00 – duchovní program     
Modlitební skupiny podle zásad františkánské spirituality                              12.00 – modlitba Anděl Páně 
 
- vyjadřují plný a bezpodmínečný souhlas s učením Katolické církve v čele s papeži a biskupy 
- poslušnost vůči papeži a biskupům, jejichž mluvčím ve skupině je kněz – duchovní vůdce – jmenovaný 

biskupem 
- modlitba s Církví, za Církev a v Církvi, s aktivní účastí na liturgickém a svátostném životě jako vrcholu 

vnitřního sjednocení  s Bohem 
- zadostiučinění prostřednictvím spoluúčasti na utrpení Kristově – v souladu s učením sv. Pavla 
- aktivní a činná milosrdná láska ve vztahu k trpícím a potřebným jako praktické uskutečnění lásky k Bohu 

 
Otče, 

jako jsi ze země vyvýšil svého Syna Ježíše na kříž světa, 
 tak jsi vyvýšil i sv. Pia z Pietrelciny, abys k němu všechny přitáhl. 

Děkuji ti, že jsi i mě na jeho přímluvu přitáhl k sobě, k svému Synu Ježíši. 
 
Kontakt: tkestlerova@volny.cz 


