
O kurzu Samuel 

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a 

pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.  Kurz je roční, na začátku zájemci musejí projít 

přijímacím pohovorem, a pokud jsou přijati, scházívají se jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15 do 19 

hodin na různých místech diecéze. Setkání je tedy devět (od října do června) + na konci srpna jsou exercicie 

– to je 10. setkání. Součástí jednoho setkání je také pěší pouť na nějaké vybrané potní místo. Kurz vede 

skupina kněží a řeholníků. Kurz je náročný, ale zase ne tak, že by se nedal zvládnout třeba i při práci nebo 

při studiu. Náplní každého setkání je katecheze, sdílení a společná modlitba včetně adorace, možnosti 

zpovědi a duchovního pohovoru. Účastníci kurzu mají úkoly i na doma, čímž jsou vedeni k pravidelné 

modlitbě, k prohloubení vztahu s Bohem, k hlubšímu poznání Boha i sebe.  

Nyní se blíží ke konci první ročník kurzu, který navštěvovalo 11 mladých lidí. Tuto sobotu 11. 6. půjdeme 

společně na pěší pouť ze Žďáru do Slavkovic, tj. od Svaté brány ke svatyni Božího Milosrdenství.  

Přidávám svědectví některých účastníků kurzu: 

„Kurz mi dává přesně to, co jsem čekala... Potřebovala jsem uspořádat svůj duchovní život a to se podařilo 

už teď :) Třeba do konce kurzu najdu i to, kdo jsem, a co na tom světě vlastně dělám a mám dělat dál“ 

"Samuela jsem si opravdu zamilovala. Vždy se na něj moc těším. Povzbuzuje mě, když slyším od ostatních, že 

různé věci prožívají podobně a můžeme se o tom vzájemně sdílet. Jsem moc vděčná, že si mohu s otcem 

Markem popovídat o věcech, které v sobě nosím. Také katecheze jsou vždy parádní a moc mě povzbudí do 

dalších týdnů.“ 

„Delší dobu jsem přemýšlela o řeholním životě, ale zároveň zde stále byla otázka, jestli to tak nechci jenom 

já a co když pro mě Pán má úplně jiný plán. Kurz mě nezklamal, ale výborně překvapil. Čekala jsem jen 

povídání a rady o tom jak hledat, jak se rozhodnout...ale zjistila jsem, že hlavní věcí o kterou v tomto ročním 

kurzu jde, je má každodenní snaha naslouchat Pánu.“ 

„V kurzu se mi líbí. Protože mě učí právě oné důvěře, učí mě ztišit se a naslouchat Bohu i lidem, učí mě 

zavřít pusu a otevřít srdce. Začíná mi nenásilně uspořádávat den a učí mě hospodařit s časem. A ještě 

spoustu věcí mě naučí a to všechno se mi líbí. I když, přiznávám, je to makačka a ne vždy jsou tyto změny 

oblíbené hned od začátku :) Další Samueláci jsou pro mě doslova Boží dar, dostala jsem věřící kamarády, 

které jsem doposud neměla. Je to neuvěřitelná úleva a povzbuzení, když si s nimi můžu povídat o strastech či 

radostech modlitby i nesvětských věcí, které mají jasné mantinely a to stejné, jako ty mé.“ 

„Kdyby měl někdo nejistotu, tak jako já, a hledal své místo v životě, určitě bych mu tento kurz moc 

doporučila. A to říkám teprve po třetím setkání!“ 


