
Téma duchovných cvičení 

Povolaný a poslaný  

Dňami modlitby a silencia (uzobranosti, tichosti) nás bude sprevádzať Evanjelium podľa Marka. 

 

Termíny duchovných cvičení 

15.februára (štvrtok) – 18. februára 2018 (nedeľa) 

8. marca (štvrtok) – 11. marca 2018 (nedeľa) 

Príchod do exercičného domu je možný od 16.00 hod. Po ubytovaní, program začne svätou 

omšou o 18.00 hod. Duchovné cvičenia skončia v nedeľu poobede.  

Kapacita: max. 25 ľudí na jeden termín.  

 

Prihlasovanie 

Prihlásiť sa (mailom) je potrebné na jeden z ponúknutých termínov do 15. januára 2018. Ak sa 

na termín prihlási menej študentov TFTU, voľné miesta sa ponúknu študentom z Univerzitného 

pastoračného centra v Bratislave.  

 

Kontakt 

Bližšie informácie o duchovných cvičeniach vám poskytne P. Igor Kráľ SVD. 

kral.igor@gmail.com, Mobil: 0904 738 757 

 

 

Organizácia duchovných cvičení  

Duchovné cvičenia pre študentov TFTU budú prebiehať v exercičnom dome Spoločnosti Božieho 

Slova v Nitre. Začínajú štvrtok večer, končia nedeľu obedom.  

Zodpovedný za organizáciu a vedenie duchovných cvičení pre študentov na TFTU je páter Igor 

Kráľ SVD.  

Časť poplatku za ubytovanie a stravu vo výške 35 eur si platia priamo na mieste konania 

exercícií študenti. Nakoľko zvyšok sumy za duchovné cvičenia cca. vo výške 15 eur doplatia za 

nepracujúcich študentov dobrodinci, od pracujúcich študentov sa bude očakávať uhradenie 

plnej sumy 50 eur. V prípade, že by si niektorí študenti z ekonomického hľadiska nemohli 

dovoliť zaplatenie týchto DC, budeme hľadať možnosti, ako im prispieť alebo zasponzorovať 
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aspoň časť poplatku. Študenti, ktorí potrebujú finančnú pomoc na DC nech sa obrátia na P. Igora 

Kráľa.  

 

Poznámka k strave  

Účastníkom DC budú variť profesionálni kuchári. Pokiaľ máte osobitnú diétu alebo niektoré 

jedlá nemôžete konzumovať, prosíme vás, aby ste to oznámili P. Igorovi Kráľovi 

v prihlasovacom maily.  

 

Poznámka k ubytovaniu  

Zníženú cenu za ubytovania máme vybavenú vďaka prísľubu, že si so sebou prinesieme spacáky. 

Samozrejme v prípade núdze bude k dispozícii aj posteľná bielizeň.  

 

Poznámka k priebehu 

Veľmi dobrú atmosféru vie spraviť aj hudobný doprovod počas svätej omše, adorácie. Ak by 

vedel niekto z vás hrať na hudobný nástroj, dajte, prosím, vedieť P. Igorovi.  

Cez duchovné cvičenia bude vytvorený priestor k svätej spovedi, osobnému rozhovoru. 

Excercitant (ten, ktorý si vykonáva duchovné cvičenia) by mal byť schopný zdieľania svojej 

duchovnej skúsenosti.  

Napriek tomu, že ide o povinný „kurz“ ohodnotený kreditmi za účasť, je nevyhnutné mať 

vnútornú túžbu sa na duchovných cvičeniach zúčastniť, predsavzatie dodržiavať program 

a poriadok duchovných cvičení podľa pokynov exercitátora (ten, čo duchovné cvičenia dáva).  

Nakoľko ide o cvičenie duše i ducha, je potrebné aj dobré psychické zdravie.  

 

Adresa exercičného domu:  

Misijný dom Matky Božej – exercičný dom 

Kalvária 3 

Nitra 

 

 


