Konferencia s Katrinou Zeno na Slovensku
17. – 20. november 2011
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V dňoch 17. – 20. novembra 2011 navštívi Slovensko Katrina Zeno – nezávislá
spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v Amerike stali bestsellermi.
Katrina je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na
tému Teológia tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na
Františkánskej univerzite v USA.
Na Slovensku je známa ako autorka bestselleru „Som žena“, ktorú vydali
Redemptoristi (Slovo medzi nami). Na konferencii už bude k dispozícii aj nová
Katrinina kniha „Keď život nejde podľa tvojich predstáv“ – ďalšie dielo publikované
Redemptoristami na tému Teológia tela. Pri tejto príležitosti pripravuje Kongregácia
najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi program s týmto vzácnym hosťom.

2

Program:
17. november 2011 - štvrtok (štátny sviatok)
Stretnutie pre manželské páry a rodiny
Téma:

Teológia tela Jána Pavla II. pre manželské páry

Miesto:

Saleziáni Don Bosca, Miletičova 7, Bratislava

Čas:

19.00 – 21.00

Vstupné:

3,00 Eur /os. (deti do 12 rokov bezplatne)

18. november 2011 – piatok
Stretnutie pre odbornú verejnosť
(kňazi, rehoľné sestry, seminaristi, katechéti, psychológovia, pedagogickí pracovníci,
vychovávatelia, sociálni pracovníci)
Téma:

Formovanie identity ženy od narodenia až po smrť v spisoch
Jána Pavla II.
• Kľúčové okamihy vo vývoji ženy: dôstojnosť, určenie, poslanie
• Ako efektívne pomáhať ženám v rámci odbornej pomoci?

Miesto:

Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Čas:

10.45 – 12.45

Prestávka: 13.00 – 14.30
–––––––––––––––––––––––––––––- popoludňajší blok –––––––––––––––––––––––––––
Stretnutie pre širokú laickú verejnosť (rodičia, mládež, slobodní)
Téma:

Identita ženy, dcéry, nevesty, matky
• Žena tretieho tisícročia; prirodzené hodnoty, ktoré si žena v dnešnej
dobe dostatočne neuvedomuje a pritom sú jej najväčším pokladom

Čas:

14.30 – 17.00

Vstupné:

dobrovoľné
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19. november 2011 - sobota
Formačný deň pre zasvätené ženy (v reholi a sekulárnych inštitútoch)
Téma:

Teológia tela Jána Pavla II. s prízvukom na génius ženy

Miesto:

UPC (Univerzitné pastoračné centrum Jozefa Freinandemetza)
veľká sála, Staré Grunty 36, Mlynská Dolina, Bratislava

Čas:

9.00 – 12.00

Prestávka: 12.00 – 14.00 (účastníci si zabezpečujú obed samostatne)
Vstupné :

3,00 Eur/os. (deti do 12 rokov bezplatne)

–––––––––––––––––––––––––––––- popoludňajší blok ––––––––––––––––––––––––––
Čas:
14.00 – 17.00

20. november 2011 - nedeľa
Stretnutie pre slobodných ľudí (laikov)
Téma:

Teológia tela Jána Pavla II. pre slobodných

Miesto:

Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Čas:

17.00 – 20.00

Vstupné :

3,00 Eur/os. (deti do 12 rokov bezplatne)

Všetky stretnutia sa uskutočnia formou prednášok a diskusie, počas ktorej
Katrina odpovie na otázky poslucháčov.
Môžete sa zúčastniť akejkoľvek prednášky, aj keď sú jednotlivé stretnutia
zamerané na určité cieľové skupiny. Každý určite nájde inšpiráciu pre svoj
každodenný život.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

viac informácií: www.smn.sk/kz
kontakt: konferencia.katrinazeno@gmail.com
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