
 

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 cvičenia, ktoré sa 
uskutočnia v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P.P. Gojdiča, OSBM, Sládkovičova 23 
v Prešove  od 29. 4. – 1. 5. 2011. Exercitátorom bude o. František Sochovič, duchovný 
správca Centra pre rodinu na Sigorde. Zároveň pripomínam Tvoju povinnosť na základe 
Podmienok pre udelenie Kánonickej katechetickej misie zúčastniť sa raz za tri roky duchovných 
cvičení. 

         
Téma:     Poznaj Božie kráľovstvo                  
 
29. 4. 2011 (piatok) 
18:00 Večera 
19:00  Sv. Liturgia s úvodným 
slovom 
20:30 Film 
Večerná modlitba 
 
30. 4. 2011 (sobota) 
7:30 Ranná modlitba 
8:00 Raňajky 

9:00 Rozjímanie 1 
10:15 Rozjímanie 2 
11:30  Rozjímanie 3 
13:00 Obed 
15:30 Modlitba 
16:00 Rozjímanie 4 
17:00 Rozjímanie 5 
18:00 Večera 
19:00 Sv. Liturgia s Adoráciou 
 

1. 5. 2009 (nedeľa) 
7:30  Ranná modlitba 
8:00 Raňajky 
9:00 Rozjímanie 6 
10:30 Sv. Liturgia 
12:00 Obed  
                      
 Poplatok: 22 € 

                                                                                              
                                                                                                                         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 23. 4. 2011 na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie, 
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


