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Misijné združenie Ducha svätého
Patrím do Združenia misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého.
Popis aktuálnej situácie v spoločenstve:
Charakteristikou nášho združenia je vytvárať reťaz modlitieb za aktuálne potreby cirkvi,
svetových misií a našej krajiny. Zjednocovať sa v modlitbách a vytvárať spoločenstvo
vydávajúcich svedectiev o jednote cirkvi a odovzdávať medzi sebou navzájom na našich
stretnutiach sa.
Počet členov: Schádzame sa tak 10 až 20 členov.
Zameranie: Sme zameraní modliť sa k Duchu Svätému, šíriť jeho úctu, prelomiť vnútornú
neochotu, dať Boha na prvé miesto a tak vyhrať nad sebou a postaviť si základ ku Kristovi
a uskutočniť jednu malú-veľkú misiu v našom srdci a potom naše srdce objíme celý svet.
Kde pracujeme: Naše spoločenstvo sa stretáva každý tretí pondelok v mesiaci v kostole po
svätej omši na chóruse.
Pozitíva: Spájame sa v čítaní modlitieb k Duchu Svätému, poznávame ho v pôsobení, ktorým
nám zjavuje Ježiša a pohýňa nás, aby sme ho s vierou prijali. Sv. Pavol o tom hovorí: nik
nemôže povedať –Ježiš je pán!- iba ak v Duchu Svätom. Duch Svätý vedie a buduje cirkev
a obdarováva ju mnohými darmi. Duch Svätý pôsobí neustále aj napriek všetkým ľudským
chybám a nedostatkom. Udržiava cirkev ako celok v pravde. Učí nás modliť sa a pomáha nám
byť pre druhých.
Negatíva: Je smutné, že do združenia chodia starší ľudia. Málo sa zverejňujú naše stretnutia,
ľudia sú časovo obmedzení a pôsobenie Ducha je oslabené. O tomto združení by mohlo byť
zverejnené aj v časopise Naša Žilinská dieceza. V dnešných časoch a v tejto dobe by to bolo
aktuálne.
Sformulovanie vízie: Našim cieľom v spoločenstve je zameriavať sa svojimi modlitbami na
to, aby ľudia vo svete boli vedení Duchom Svätým, aby netrpeli rôznymi postihnutiami, ako
napríklad: hlad, choroba, násilie, negramotnosť, sebeckosť, ateizmus, rozdielnosť
náboženstiev. Dobrým príkladom je Dobrá novina, kde sme sa minulý rok zamerali s celým
Slovenskom na Keňu, aby sme posilnili sociálnu situáciu, ekonomickú situáciu finančnými
darmi. Pre túto krajinu prebieha veľmi zaujímavý projekt: Ako katolícke rádio Akioma, ktoré
slúži v rámci informačnej kampane o postihnutí. Ľudia v tejto krajine prijímajú postihnutia
ako kliatbu, alebo zlé znamenie. Je smutné, že v tejto krajine nevie čítať viac ako 70%
obyvateľov. Zaujímavým projektom je aj chov dojných kôz, chod krízového centra CVPH
RASIA, projekt na vzdelanie dospelých, starostlivosť o mentálne postihnutých a iné. V našom
spoločenstve máme ponuky aj na duchovné obnovy. Dávame aj milodary na stretnutiach,
čítame časopis Hlasy, pomáhame krajinám ako je: Sibír, Kemerovo, Argentína, Togu, Benin,
Botswana, Ghana, Južný Sudán, Južná Kórea. Naša jedna členka má syna, ktorý je kňazom
misionárom v Japonsku už 4 roky.
Pomenovanie nástrojov: Dobrým projektom by bolo vydávanie slovenskej aspoň
dvojmesačnej brožúrky o vedení a o svedectvách rodín, o sile Ducha Svätého, alebo utvoriť
modlitbové pozývanie na toto stretnutie a zasvätenie sa k Duchu Svätému, stretnutie aby
ustúpili vojnové konflikty vo svete.
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