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Projekt rozvoja (obnovy)

Mojou túžbou je služba Bohu a služba ľuďom. Veľmi rada by som ju vykonávala
v spoločenstve alebo v skupine, ktorá pripravuje a formuje deti k prvému svätému prijímaniu,
mládež k svätému birmovaniu alebo snúbencov pred vstupom do manželstva. Chcela by som
ju realizovať po doplnení vzdelávania Angažovaných laikov. V raste vo viere, v mojom
premieňaní a uzdravení mi momentálne pomáha duchovná služba v Nemocnici s Poliklinikou
Čadca.
V rámci mojej charizmatickej obnovy som vykonala duchovnú službu v nemocnici
a následne som oslovila vdp. Petra Dubca, duchovného správcu nemocnice, že by som veľmi
rada navštevovala hospitalizovaných chorých a trpiacich ľudí. Bolo mi to umožnené a od
októbra 2010 sme vytvorili modlitbové spoločenstvo pre hospitalizovaných pacientov.
Duchovnú službu v nemocnici pravidelne vykonávam dvakrát do týždňa podvečer.
Po dohovore s personálom jednotlivých oddelení prebieha služba na izbách pacientov
a pozostáva:
1. z čítania Božieho slova
2. spoločnej modlitby
3. rozhovoru o ich radostiach a starostiach, ktoré prežívajú
4. podľa potreby a na požiadanie pacienta aj sprevádzanie na svätú omšu
Služba ma veľmi obohacuje, pretože návšteva trpiacich je láska k samému Kristovi.
Duchovnú službu by som chcela naďalej vykonávať aj v prípade, že by som začala pracovať
v niektorom na začiatku uvedenom spoločenstve alebo skupine.
Mojím ďalším cieľom je naďalej pokračovať vo vzdelávaní podľa potreby a vo svojom
duchovnom raste a tak šíriť živú vieru, evanjelizáciu a apoštolát.
Tento svoj veľký cieľ chcem dosiahnuť najmä modlitbou, duchovnou obnovou, spoluprácou a
pomocou diecéze pri rôznych akciách.
Mojou prioritou je preto získať, čo najviac vedomostí, skúseností a vykonávať
duchovnú službu v NsP Čadca – službu Bohu a službu ľuďom.

Medzi náklady Projektu rozvoja patria najmä výdaje na nákup literatúry, medzi
ktorú patrí:
Sväté písmo: á 24 EUR
Katechizmus katolíckej cirkvi: á 15 EUR
Ďalším nákladom je nákup mesačníka Slovo na dnes, cestovné výdavky a voľný čas, ktoré
slobodne obetujem z lásky k Pánu Bohu.
Pretože je to projekt mojej osobnej duchovnej obnovy a rastu v Bohu, zodpovedám
zaň sama a zverujem ho do Božích rúk.

