
Odporúčame nasledovnú prípravu v rámci prípravy, aby nik nezostal v nastavení nepriateľstva voči 

Bohu, alebo voči niekomu. 

Pre dospelých, rodičov, krstných rodičov, snúbencov i pre birmovancov, ktorí už sú schopní rozumieť  

 

Aby sme neprotirečili Bohu, potrebujeme očistiť svoje srdce, vzťahy, svoje bývanie  

Ponúkame jednu veľmi silnú ponuku na premenu mysle, srdca a života:  

1. PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

40 dňová príprava – aby Ťa (Vás) Pán chránil, očistil a mohol účinne konať vo Vašom živote:  

https://youtu.be/vSkLcvnLqx8 (video) a tu je zopakovaný návod 

2. PREDNÁŠKY NA DOBEHNUTIE VZDELANIA OHĽADOM VIERY – ABY SME MALI DOSTATOČNÚ 

MOTIVÁCIU A ODPOVEDE NA OTÁZKY, KTORÉ SA SKRÝVAJÚ V SRDCI V ČLOVEKU 

- spoznať Božiu lásku najdôležitejšie prikázanie (1. o. Dominik Chmielewski) 

- láska alebo modloslužba (2. o. D.CH.) 

- Božia vôľa vo vzťahu, základ šťastného manželstva  (3. o. D.CH.) 

- Časovaná bomba–sexuálne-hriechy, modloslužba (4. o. D.CH.) 

- Zadosťučinenie a vynahradenie za hriechy alkoholizmu, pornografie... (5. o. D.CH.) 

- Sila požehnania a prekliatia; hriechy, ktoré ničia vzťahy, rodiny (6. o D.CH.) 

- Boj o život a srdce kňaza, neodpustenie – peklo v srdci (7. o. D.CH.) 

- Odpustenie, vážnosť pokánia a vynahradenia za každý hriech ((8. o. D.CH.) 

- Psychológia a duchovnosť, závisť a porovnávanie sa, dôsledky hriechu (9. o. D.CH.) 

- Taktika diabla: zdeformovanie obrazu Boha Otca, kríza otcovstva (10. o. D.CH.) 
 
-Koniec časov, Eucharistia a Mária, sila Kristovho tela a krvi (11. o. D.CH.) 
 
- Viera v moc Ježiša, najväčšia intimita lásky, túžba tela po nehe (12. o. D.CH.) 
 
- Skutočná láska nie je iba cit, zbožnosť bez lásky, pokánie (13. o. D.CH.) 
 
- Pokánie: štyri etapy pokánia (14. o. D.CH.) 
 
-  Predmanželský sex, výber životného partnera, jednota s Bohom (15. o. D.CH.) 
 
- Posudzovanie, ohováranie blokuje milosti; intímny vzťah s Bohom (16. o. D.CH.) 
 
- Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária-nová Archa zmluvy (17. o. D.CH.) 
 
- Dieťa počaté mimo manželstva, neplodnosť, antikoncepcia, zranenia (18. o. D.CH.) 
 
- Záchrana pre svet: skryť sa v srdci Panny Márie (19. o. D.CH.) 
 

https://youtu.be/vSkLcvnLqx8
https://salezianipoprad.sk/2020/12/29/40-dni-aby-svata-rodina-bola-utociskom-pre-nasu-rodinu-alebo-komunitu-pozvanka/
https://www.youtube.com/watch?v=d56VLHvZuUQ
https://www.youtube.com/watch?v=so6lMtUOUB4
https://www.youtube.com/watch?v=CjpMehkobbs
https://www.youtube.com/watch?v=ub87wBIkHtY
https://www.youtube.com/watch?v=G8P1SQpqxfU
https://www.youtube.com/watch?v=asA5k3VSu1g
https://www.youtube.com/watch?v=megs_hhu9aY
https://www.youtube.com/watch?v=Dh5V1-K_s4M
https://www.youtube.com/watch?v=lXF9xv0Neaw
https://www.youtube.com/watch?v=u2DDAIuuXBM
https://www.youtube.com/watch?v=5ZN6Q82BBEY
https://www.youtube.com/watch?v=dQ3voIp5o-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VBOQDxZ4-74
https://www.youtube.com/watch?v=infUec-1QdY
https://www.youtube.com/watch?v=AXRMEaMAvs8
https://www.youtube.com/watch?v=aIPgwD06HE0
https://www.youtube.com/watch?v=XGb6JEIAv5g
https://www.youtube.com/watch?v=tN66TNxllvs
https://www.youtube.com/watch?v=uON5vQXl9TI


- Apokalyptické časy, manipulácia a strach, návrat k adorácii, pokora (20. o. D.CH.) 
 
- Výzva: Nazaret je mojim domovom (výzva) 
 
 
Iné témy:  

- ako konať dobro a neunaviť sa (o M. Gavenda) 

- Príbeh z Číny – o prebudení šírenia evanjelia 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwEqZSk1s28
https://www.youtube.com/watch?v=-p34WcKDXUw
https://www.youtube.com/watch?t=23&fbclid=IwAR2wt8D93Ou6IeOBMzPFJvVYCRsn9sk2IGxUmmiKS9uRWnhuL6VuHNaP03g&v=kZoSOzwwG_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0gEQgeCnVHQ

