
 

Pozvánka na duchovné cvičenia 
 

   „Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho 
ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako 
človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol 
spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, 
vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý 
ho prijíma. 
         Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, 
a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým 
duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného 
života.“ 
                                                                      /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/ 
 
         V duchu týchto slov Ťa, drahý katechéta/tka, pozývam na Duchovné cvi čenia, ktoré sa 
uskutočnia v Školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Ve ľkého, Kme ťovo stromoradie 2 v  
Prešove  od 13. – 15. 4. 2012. Exercitátorom bude o. Michal Tóth. Zároveň pripomínam Tvoju 
povinnosť na základe Podmienok pre udelenie Kánonickej katechetickej misie zúčastniť sa raz 
za tri roky duchovných cvičení. Účasť na iných duchovných cvičeniach, duchovnej formácií 
v kláštore nenahrádza účasť na duchovných cvičeniach, ktoré pripravuje DKÚ. 

         
Prineste si so sebou:  modlitebnú knižku „Hore srdcia“, Sväté písmo, pero 
 
Náklady  spojené s účasťou na podujatí hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám. 
Cena za nocľah: € 14,00 (1 noc € 7,00) 
Cena za stravu na celý pobyt: € 12,40 (raňajky € 1,50; obed € 2,70; večera € 2,00) 
Spolu: € 26,40  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Návratka 
 
Mám záujem o vyššie uvedené Duchovné cvičenia a účasť na nich potvrdzujem svojím 

podpisom.  

                                                         
                                               ......................................................................................... 
                                                                                 Meno a priezvisko katechétu/tky, adresa, OKS 
                                                                                                         

 
V ....................................     dňa  .................................                                         
                                                                                                 

.................................... 
                                                                                                                                                              podpis 
 
Návratku prosíme zaslať do 10. 4. 2012 na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie, 
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov.  
 
 
 
 
 



 

PROGRAM:  

 
Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol 

ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: "Vidíš niečo?"  
Ten sa pozrel a povedal: "Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili."  Potom mu znova položil ruky na oči. Tu 

začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami:  
"Ale do dediny nechoď!" (Mk 8,22-26) 

 
13. 4. 2012 (piatok) 

18.00 h - prezentácia, ubytovanie, večera  
19.00 h - úvod, zoznámenie sa 
20.00 h - sv. liturgia 
21.00 h – dojmy – pojmy - skutočnosť 
22.30 h - nočný odpočinok 

 
14. 4. 2012 (sobota) 

7.30 h - modlitba 
8.30 h - raňajky 
9.30 h – Príbeh s Ježišom 
10.30 h - osobné voľno (rozjímanie, modlitba, čítanie, možnosť sv. spovede) 
11.00 h – sv. liturgia 
12.00 h – „Vezmite a jedzte!“ 
13.00 h – obed a osobné voľno 
15.30 h – Od  „Sekera už je priložená na korene stromov“ k  „Hľa, Boží Baránok“ 
16.30 h - osobné voľno (rozjímanie, modlitba, čítanie, možnosť sv. spovede) 
18.00 h - večera 
18.45 h - modlitba 
19.30 h – „Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený , a nie tamten.“  
20.30 h – „Uspávanka“ 
22.30 h - nočný odpočinok 

 
15. 4. 2012 (nedeľa) 

8.00 h - sv. liturgia 
9.15 h - raňajky 
9.45 h – „I poslal ho domov“  
12.30 h - obed - záver - pokračovanie 
 
 
 
 
 


