Milé spolusestry,
rády bychom Vás pozvaly na celostátní setkání zasvěcených pannen a kandidátek, které se bude v polovině
listopadu – tentokrát už na území naší královéhradecké diecéze. Rády bychom navázaly na atmosféru letošních
duchovních cvičení a otevřely prostor pro vzájemné sdílení i tolik potřebnou informovanost o situaci v našich
diecézích. Myslíme si, že by bylo dobré pokračovat v rozhovorech o možnostech formace a inspirovat se zkušenostmi
ze zahraničí. Mimo jiné také proto jsme oslovily zasvěcenou pannu a profesorku vídeňské univerzity Marianne
Schlosser, která i přes své velké zaneprázdnění přijala naše pozvání k přednáškám i k otevřené večerní diskusi.
Marianne Schlosser (nar. 1960) je u nás známá především svou prací Staré, ale ne zastaralé, kterou
věnovala historii a spiritualitě našeho stavu. I když se sama badatelsky zabývá především teologií a
spiritualitou vrcholného středověku (sv. Bonaventura, sv. Kateřina Sienská), několik studií věnovala i
zasvěcenému pannenství – například teologickou reflexi nazvanou Consecratio – desponsatio – dedicatio,
kterou přináší i sborník Geweihte Jungfräulichkeit. Eine vergessene kirchliche Lebensform. (Reichebach
2011). Studovala teologii a klasickou filologii na mnichovské universitě, kde se habilitovala v oboru
dogmatické teologie a působila jako vědecká pracovnice na výzkumném ústavu Martina Grabmanna.
V současné době vede Institut für Theologie der Spiritualität Teologické fakulty univerzity ve Vídni.
(Rozhovor s ní si můžete přečíst na http://www.dieuniversitaet-online.at/beitraege/news/marianne-schlosserangewandte-spiritualitat/587/neste/15.html)

Budeme rády, když přijmete naše pozvání. Proto připojujeme několik technických informací:
Kde se bude setkání konat? V bývalém klášteře redemptoristů v Koclířově, který
se nachází na českomoravské hranici, nedaleko Svitav, České a Moravské
Třebové. V klášteře dnes sídlí Českomoravská Fatima, náš program
s jakoukoliv participací na spiritualitě tohoto hnutí nepočítá. S vděčností jsme
přijaly příznivou nabídku na využití ubytovacích prostor, přednáškového sálu i
kostela, která snad nezatíží Váš rozpočet a umožní Vám přijet.
Jak se do Koclířova dostat? Do Koclířova zajíždí autobus Svitavy – Moravská
Třebová. Autobus jede ze Svitav – autobusového nádraží v pátek 14.55, 16.10,
17.10 (dále 18.10, 19.50, 21.00) a o pět minut později i ze stávky před
vlakovým nádražím. Vystoupit doporučujeme na zastávce Koclířov, škola
(cena 12 Kč). Pro cestu autem doporučujeme silnici č. 35, z níž mezi Moravskou Třebovou a Svitavami vede
přímá odbočka.
Kdy se bude setkání konat? Naše setkání zahájíme mší svatou v pátek 18. listopadu 2011 v 18.00 a ukončíme
v neděli 20. listopadu 2011 obědem (v 11.30, neboť autobus jede 12.39 a pak až 18.28) Protože je ve čtvrtek 17.
listopadu 2011 státní svátek a tedy i pracovní volno, chtěly bychom nabídnout těm z Vás, které by měly čas a
chuť strávit jeden den v tichu, možnost přijet již ve čtvrtek 17. listopadu 2011 někdy během dne. I tentokrát pro
Vás můžeme zajet na určené místo autem a přivést Vás přímo do Koclířova – stačí se ozvat na telefonní číslo
739 425 826 (Jana)
Program: Po mši svaté, která začne v pátek 18. 11. 2011 v 18.00 v klášterním kostele bychom
rády pokračovaly společnou večeří (tentokrát si již nebudeme vařit) a vzájemným představením
účastnic a jejich diecézí. Den bychom zakončily společnou adorací v kostele. V sobotu 19. 11.
2011 bychom větší prostor věnovaly přednáškám Marianne Schlosser a skupinkám sdílení,
které by na ně navazovaly a je rozvíjely. Večer počítáme s diskusí a odpověďmi sestry
Marianne na Vaše dotazy. Třetí přednáška by byla ještě v neděli 20. 11. 2011 dopoledne.
Součástí programu bude i společná modlitba ranních chval, modlitby dne a nešpor i společné
slavení mše svaté.
Finanční náklady se budou odvíjet především od ceny Vašeho ubytování. Fatima počítá spíše
se skromějším pobytem více lidí na jednom pokoji a se společnými koupelnami a WC na
chodbě, ale je samozřejmě možné Vám zajistit i samostatný pokoj i se sociálním zařízením –
záleží zcela na Vaší volbě a finančních možnostech.
Jídlo na oba dva dny (snídaně, oběd a večeře) bude stát 310,- Kč. Pokud budete moci,
poprosíme Vás ještě o dobrovolný příspěvek na jízdenku a ubytování pro sestru Marianne a
další náklady. Nejnižší cena celého pobytu (ubytování na dvě noci + jídlo) Vás vyjde na 590,Kč. Jednotlivé možnosti ubytování i s cenami Vám podrobněji vysvětlí přihláška.

Rády bychom každou z Vás, k níž dojdou tyto informace, pozvaly osobně – není to však zcela možné. Jsme
přesvědčeny, že každá – tak jak jsme různé, přicházíme z rozličných diecézí a z rozdílných míst, na nichž působíme –
máme na tomto setkání své důležité a nezastupitelné místo. Proto Vás docela naléhavě prosíme: PŘIJEĎTE,
POTŘEBUJEME VÁS. ...A MOC SE NA VÁS VŠECHNY TĚŠÍME.
Vaše Mirjam & Terezie Marie & Ludmila & Petra & Lucie & Jana & P. Erik z královéhradecké diecéze

