
 

 
Pozvání otce Petra Beneše 

Z videopozvánky z našich farních stránek: 
„Bohem milovaní, rád bych vás pozval na tuto duchovní obnovu, kde bychom mohli udělat krok 
směrem blíž k Bohu, do větší hloubky, vztahu s ním. Poznat moc Božího slova, poznat kdo je Bůh 
otec, jaká je jeho láska, poznat to, co vlastně pro mě Kristus udělal. A co mi Duch svatý nabízí. 
Poznat svoje místo v církvi, poznat, co mohu dělat a co dělat nemám. Být osvobozen, uzdraven od 
všeho toho co mě tíží a brání jít dál. Pokud máte zájem, tak pojďte, neváhejte a přihlašte se.  Pojďme 
vstoupit do hlubšího vztahu s Bohem. Přijměte toto pozvání.“ 
 
 

 
 
Přihláška na seminář obnovy v Duchu svatém podle Sieverse 

 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích 8. ledna - 12. března 2023  
Přihlášku odevzdejte do  6. 1. 2023 do sakristiie nebo na e-mail  brno-zabrdovice@dieceze.cz 

 

 

Jméno: 
 
Příjmení: 
 
Kontakt (E-mail, telefon): 
 
Rok narození: 



Informace o semináři obnovy v Duchu svatém podle Sieverse 

 
Kdo je Sievers? 
V mnoha farnostech mají zkušenost s duchovním seminářem nesoucí název SIEVERS po knězi, 
který ji upravil pro katolické prostředí. Ernst Sievers je kněz misijní kongregace Bílých otců, působící 
ve třetím světě. Po krásném zážitku s Duchem svatým chtěl odpovědět na Boží volání ke 
zprostředkování zkušenosti s Duchem svatým co největšímu počtu lidí. Při hledání způsobu nalezl 
manuál semináře Život v Duchu svatém: „Ten manuál byl z Ameriky a jeho autoři byli letniční, vznikl 
v nekatolickém kontextu. (...) Protože jsem ovšem semináře pořádal v katolickém prostředí, bylo 
obrovsky důležité uvést do nich svátostný rozměr. (...) Bůh skrze seminář udělal úžasné věci, které 
mě zcela přesahují, a já mu za to vzdávám chválu.“ 
Pro koho je obnova určená? 
Pro každého pokřtěného, biřmovaného katolíka, (případně se na biřmování připravuje), který umí 
číst Písmo, modlí se, má zkušenost s modlitbou a sdílením ve společnosti, není v akutní fázi 
psychiatrické nemoci. 
Co můžeme od obnovy očekávat? 
Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít 
křesťanský život v síle Ducha svatého. V centru semináře však nestojí aktivita člověka směrem k 
Bohu, nýbrž Boží působení v člověku. Je to prostor, kde a jak se mu otevřít. 
Jsou nějaké podmínky účasti? Očekává se účast na všech setkáních, aktivní zapojení, minimálně 
15 minut denně osobní modlitby, odhodlání obnovu dokončit.   
Jak se máme přihlásit?  
Do pátku  6. 1.  vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristii nebo staženou z farních stránek pošlete 
na  e-mail:  brno-zabrdovice@dieceze.cz. 
Kde a  jak seminář probíhá? 
Seminář trvá devět týdnů, od 8. ledna do 12. března 2023. Setkáme se desetkrát v neděli večer od 
18 do 20 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích. Setkání začínáme 
společnou modlitbou, pak bude přednáška na určité téma - ta jsou vypsaná na plakátku, skupinky s 
osobním sdílením a diskuzí nad rozjímaným Božím slovem. Společný večer ukončíme adorací.  
Nejdůležitější součástí je každodenní osobní modlitba účastníků nad předloženým úryvkem Písma 
svatého (účastníci dostanou brožurku s texty). Též podstatným prvkem jsou modlitby za vylití darů 
Ducha svatého a rozeslání. Vřele doporučena je modlitba za uzdravení. 

 

Více informací o semináři:  
https://www.evangelizace.cz/2020/10/26/seminar-zivota-v-duchu-sievers/ 
https://www.pastorace.cz/texty/knihovna/seminar-zivota-v-duchu-sievers 

 

 

____Přihláška na seminář obnovy v Duchu svatém podle Sieverse_____________ 

 

Co očekávám od semináře? 
 
 
 
 

 
Potvrzuji, že v současné době nejsem v péči psychiatra nebo psychoterapeuta. 

 

O  Nejsem.          O  Jsem, budu vás kontaktovat do 30.12. na tel. čísle 731402622. 
 

 

 Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely administrace duchovní obnovy,  
ve smyslu zákona 101/2000 Sb. 

 

 
Podpis_________________________________ 


