
Hozz magaddal 

� nyitott szívet 

� saját Szentírást (lehetőleg Jeromos félét); 

� tollat, jegyzetfüzetet; 

� váltócipőt; 

� hálózsákot, ha az oviban kérsz szállást 

Hozzájárulás 

A kurzus alapdíja 7.500,- Ft/fő, mely tartalmazza a 

közös ebédek és vacsorák, valamint a kurzus 

technikai költségeit. 

Szállásigény esetén az óvodában történő alvással 

további 7.000,- Ft/fő, illetve a kollégiumban 

történő alvással további 9.500,- Ft/fő költséggel 

kell számolnod. 

A szállásköltség magában foglalja a reggelik 

költségét is. 

Ha anyagi problémáid vannak, kérjük, jelezd 

felénk. 

További információ 

Petőházi Attila: 06-30/325-9680 
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Mások mondták a kurzusról 

A János kurzus, amelyen részt vettem, életem 
egyik legfelrázóbb eseménye volt. Már két éve 
adtam át életem Jézusnak, de sajnos senki nem 
volt, aki elmondta volna, mit jelent pontosan 
Jézus tanítványának lenni ma. Tele voltam 
kérdésekkel és sebekkel. […] Rengeteg 
tapasztalatom került rendszerbe, és 
átláthattam, megérthettem életem utóbbi két 
évének történéseit. A két év alatt először 
hagytam magam igazán szeretni Istennek. […] A 
világ legcsodálatosabb dolga, ami egy emberrel 
történhet, az az, hogy Jézus Krisztus tanítványa 
lesz. Bátorítok mindenkit, hogy menjen el a 
János kurzusra, hogy a Mester a fülébe súghassa 
a titkot…! • Tarjányi Szilvia, Kiskunfélegyháza 

Kicsit féltem, hogy mit fogok kapni Istentől ezen 
a kurzuson. Azt tudtam, hogy ajándékot szeretne 
adni nekem és, hogy szabadnak kell lennem. […] 
Ahogy teltek a napok, éreztem, hogy nyugalom 
és béke költözik belém. A kurzus során Isten 
rámutatott a hiányaimra, hibáimra, olyan 
dolgokra, amiket másképpen kéne csinálnom. Az 
életemben soha ennyi időt folyamatosan az 
Úrral nem töltöttem, mint itt. Egyszerűen 
csodálatos volt! A János kurzus után másképpen 
állok a dolgokhoz, mint eddig. […] Itt éltem át a 
szentmiséket először – nagyon jó élmény ennyire 
közel lenni Istenhez. Számomra ez a kurzus 
fantasztikus volt, és tudom, hogy nehéz 
napjaimban az itt hallottakból tudok majd 
táplálkozni. • Zs. Zoltán, Budapest 
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János Kurzus 

– a tanítványságról – 

Zalaegerszeg 

2013. március 13-17. 

HU-13-11 

„Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; 

valaki akkor tökéletes,  

ha olyan, mint a Mestere.” 

(Lk 6,40) 



 

A kurzusról 

Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanítványai közül 

választotta az apostolokat; az őt körbevevő 

tömegből sohasem. 

Ha ez így van, hogyan lehetek én tanítvány? 

A kurzus célja, hogy a Jézus tanítványaivá váljunk: 

olyanokká, akik mindenben hozzá, a Mesterhez 

akarnak hasonulni: úgy gondolkodni, mint Ő; úgy 

alkotni ítéletet, mint Ő; úgy hinni, mint Ő; úgy 

megbocsátani, mint Ő; úgy imádkozni, mint Ő, úgy 

evangelizálni, mint Ő, úgy szeretni, mint Ő; úgy 

élni, mint Ő, úgy halni, mint Ő.  

Az a legnagyobb megtiszteltetés, ha Jézus meghív 

tanítványának, mert Ő nem tanokra oktat, hanem 

élni tanít: vele együtt élünk, hogy olyan 

bensőséges kapcsolatban legyünk vele, mint a 

kedvelt tanítványa, János, aki keblére hajthatta 

fejét. 

A kurzus témáiból 

– Jézus terve a tanítványságról; 

– A Mester és a tanítvány kapcsolata; 

– Egy nap Jézussal; 

– A tanítvány hat kapcsolata; 

– Jézus tanítványformálási módszere; 

– A mi küldetésünk… 

 

Időpont 

2013. március 13-17. 

Regisztráció és kezdés: március 13. (szerda) 16.30 

Befejezés: március 17. (vasárnap) 16 óra körül 

Helyszín 

Szent Család Óvoda 

Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 

Igény szerint szállást tudunk biztosítani: ha hozol 

hálózsákot, akkor korlátozott számban az 

óvodában matracokon, illetve a közeli Mindszenty 

Iskola kollégiumának szobáiban. 

Kérjük, szállásigényedet jelezd a jelentkezési lapon. 

Kurzusigazgató: Gyuris Gellért 

Koordinátor: Petőházi Attila 
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A jelentkezés módja 

A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, a 

jelentkezési címre elküldve, vagy a Szent Család 

óvodában leadva; 

vagy elektronikusan a Szent András Evangelizációs  

Iskola honlapján: 

http://szentandras.ujevangelizacio.hu – az online 

jelentkezéshez regisztráció szükséges. 

Ha jelentkeztél, de –pl. betegség miatt –mégsem 

tudsz jönni, jelezd a koordinátornak előre! 

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 

mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk 

adni a kurzussal kapcsolatosan. 

Jelentkezés feltétele 

A Fülöp vagy az Emmausz kurzuson való 

részvétel. Ha egyik kurzuson sem tudtál részt 

venni, akkor plébánosi ajánlást is elfogadunk. 

Jelentkezési cím 

Szent Család Óvoda 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 

Jelentkezési határidő 

2013. március 8. (péntek) 
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