
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 Exerci čnom dome sv. Jgnáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove od 24. do 27. 4. 2014.  
Exercitátorom bude o. František Sochovič. 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. 

- zaregistrovať sa treba na vrátnici exercičného domu najneskôr do 16:00 hod 24.04.2014 

- d.c. začínajú vo štvrtok 24.04.2014 o 18:00 hod večerou 

- d.c. končia v nedeľu 27.04.2014 obedom 

- cena za ubytovanie a stravu za noc/deň je 18 € (spolu teda 54 €) 

- je potrebné si doniesť: modlitebnú knižku, Sväté písmo, písacie potreby, ... 

- možnosť získania doplňujúcich informácii je na stránkach: 

http://www.jezuiti.sk/index.php?stranka=domy_presov&otvor=25#25  

http://www.exercicnydom.eu  

 
                                                                                                                
                                                                                                                          o. Peter Cap 
                                                                                                                           riaditeľ DKÚ 
___________________________________________________________________________________ 

 
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. 2014 na adresu: Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie, 
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov. 


