
Podporiť náš môžete priamo na účet:
IBAN: SK20 5600 0000 0016 1055 3002

Cieľom je nová evanjelizácia pokrstených a ší-
renie Ježišovho posolstva všetkým ľuďom skrze:

► duchovné obnovy a formácie
► duchovné poradenstvo
► kratšie i dlhšie pobyty – tzv. break-time
     s Bohom, pre ľudí do 40 rokov
► víkendové a týždňové akcie pre mladých
     a pre rodiny
► modlitby chvál
► obnovy pre farnosti a spoločenstvá

Web a kanál YouTube Komunity ponúka široký 
výber záznamov prednášok, chvál a liturgie.

► Priatelia Baránka 
nie sú členmi Komunity, 
ale majú túžbu žiť jej 
spiritualitu tam, kde sú,
a to formou každoročne
obnovovaného záväzku.
► Spolu s Komunitou sa podieľajú na jej apošto-
látoch a službe.
► Rodina Blahoslavenstiev zahŕňa všetkých, ktorí
čerpajú zo spirituality Komunity, ale nemajú voči
Komunite žiadny záväzok.
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Pridružené reality

Apoštoláty a služba

Komunita Blahoslavenstiev
Kláštorná 123

031 04 Liptovský Mikuláš

www.blahoslavenstva.sk
Mail: blahoslavenstva@alconet.sk

Mob.: 0908 270 446

Náš dom – Okoličné

Na Slovensko prišla Komunita v r. 1997 do opustené-
ho františkánskeho kláštora v Liptovskom Mikuláši 
v Okoličnom.

Živíme sa svojou službou, robíme reprodukcie ikon, 
zdobíme sviece, vyrábame pozdravy, CD s vlastnou 
hudobnou produkciou, vydávame knihy našich auto-
rov a ponúkame rôzne duchovné a formačné progra-
my prostredníctvom nášho webu a YouTube kanála 
Komunita Blahoslavenstiev.

CIRKEVNÁ RODINA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Život v Duchu Svätom
v perspektíve večnosti

uprostred zasvätených bratov, sestier
a laikov – to je dar nášho povolania,

naše bohatstvo a radosť.

Blahoslavenstiev
K O M U N I T A



► Zasvätení bratia svojimi rehoľnými sľubmi nasle-
dujú Ježiša Krista čistého, chudobného a poslušného.

► Žijú a slúžia v ko-
munitných domoch.
► Niektorí sú kňazmi
a môžu slúžiť aj v pri-
delených farnostiach.

► Do vetvy laikov patria slobodní bratia a sestry
a rodiny (členmi sú len manželia).
► Žijú buď v dome Komunity, alebo v samostat-
ných fraternitách, ale aj individuálne s väzbou na 
konkrétny dom.
► Sú fi nančne autonómni.
► Niektorí slobodní laici
môžu žiť v celoživotnom
sľube celibátu pre nebeské 
Kráľovstvo.

► Zasvätené sestry žijú
naplno v domoch Komu-
nity. 
► Skrze rehoľné sľuby
sú naplno k dispozícii pre
budovanie spoločenstva
a službu.

► Niektoré sú povolané 
ku kontemplatívnejšiemu
životu, iné viac k aktívne 
apoštolskému.

Kto sme

Charizma

Vetva bratov

Vetva laikov

Spiritualita
► Komunita vznikla po II. vatikánskom koncile
v duchu jeho výzvy SVÄTOSŤ JE POVOLANÍM 
VŠETKÝCH a v prúde obnovy v Duchu Svätom 
v roku 1973 vo Francúzsku.
► V roku 2020 bola zaradená medzi inštitúty za-
sväteného života ako tzv. Cirkevná rodina zasvätené-
ho života, ktorej členmi sú zasvätení bratia, sestry
a laici.
► Komunita má vo svete približne 55 domov.

► Vychádza z turíčnej skúse-
nosti jej zakladajúcich členov.
► Ďalej sa odovzdáva ako ži-
vot v Duchu Svätom v spolo-
čenstve rôznych životných
stavov.

► Eschatologický rozmer kresťan-
ského života vedie k neustálej kon-
verzii a k životu v duchu blahosla-
venstiev – učiť sa žiť ťažkosti života
vo svetle Vzkriesenia Krista a zavŕše-
nia života v nebi.

Jej základné prvky:

► modlitba za jednotu ce-
lej Cirkvi

► liturgia vychádza zo zá-
západnej tradície, ale má
i formy inšpirované východnou tradíciou

► poznávanie židovských koreňov kresťanskej
viery a modlitba za židovský národ

► otvorenosť na chariz-
matické  obdarovanie
k službe pre obnovu Cirkvi

► život vnútornej modlit-
by v duchu karmelitánskej
tradície, slávenie Eucharistie, každodenná adorácia,
lectio divina a mariánska úcta

► Hlavnou učiteľkou du-
chovného života je sv. Te-
rézia z Lisieux.

Vetva sestier
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