
  

INFORMÁCIA 

 

KONGREGÁCIA MISIONÁROK  

NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ 
 

Zakladateľka:   

Bl. Maria Inés Teresa del Santisimo Sacramento 
Kongregácia bola založená v roku 1951 v Mexiku,  

v meste Cuernavaca. 

Heslo Kongregácie: ˝Oportet Illum Regnare˝, čo v preklade znamená: ˝On 

musí vládnuť˝ alebo ˝Kristus musí (je potrebné, aby) kraľovať˝, ktoré 

vyjadruje povolanie rehoľníčok evanjelizovať všetkých ľudí bez rozdielu po celom svete.  

Spiritualita:  Aktívno-kontemplatívna. 

Duch Inštitútu je: eucharistický: centrom života je Ježiš v Eucharistii, ktorý je Vodcom, Láskou a 

Silou sestier; mariánsky: Panna Mária Gudalupská je hlavnou Patrónkou; kňazský: obetujeme sa a 

modlíme sa za kňazov a seminaristov; misionársky: práca s ľudmi všetkých soc. vrstiev; základom 

tohto všetkého je verné plnenie Božej Vôli ako prameň radosti. 

Pracujeme v školách, škôlkach, v univerzitných rezidenciách, v nemocniciach, v pastorácii  s deťmi, 

mládežou a dospelými; v domoch pre duchovné cvičenia. 

Nachádzame sa v: Mexiko, USA, Kosta Rika, Argentína, Írsko, Španielsko, Taliansko, Rusko, 

India, Kórea, Vietnam, Japonsko, Indonézia, Nigéria, Sierra Leona.  

 

 

 

 

 

 



 

         Aký je tvoj smer? Príd´a nájdi ho. 

 

Pre: mladé dievčatá od 16 rokov do 30 rokov 

 

2 – 4 Septembra, Važec, Centrum Premeny 

 

 Pozývame ťa na zaujívavé duchovné a misijné stretnutie. Ak máš čas a 

chuť stráviť dva dni s Ježišom, ktorý ti môže dať odpoved na tvoje 

otázky, ale tiež dozvedieť sa niečo o misijnej činnosti a stráviť niekoľko 

veselých chvíľ účasťou v zaujímavých hrách a dinamikách, príd´,  

čakáme ťa.  

 
Náplňou programu bude: 

Sv. Omša, modlitba, zaujímavé témy a besedy, hry a dinamiky, hostia zo zahraničia. 
 

Kde: Centrum Premeny; Važec, ul. Janka Silana 365 

Kedy: 3 a 4 septembra 2016, príchod 2 septembra večer (v tento deň si každý 

donesie so sebou večeru). Vziať so sebou spacák a hygienické potreby. 

Poplatok: cca 30€ (predpoklad aj menej) 

Pre: mladé dievčatá od 16 rokov do 30 rokov 

Organizuje: Misionarky Klarisky Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 

Zapísať sa na: agnesa.turyova@gmail.com 

Informácia a kontakt: agnesa.turyova@gmail.com 

                                       Faceboock: misionarkybezhranic 
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