
Radi by sme Vám predstavili účastníka programu duchovnej obnovy pre kňazov. Jeho profil sme 
zostavili tak, že citujeme zo spätných väzieb účastníkov programu z prvých dvoch rokov. 

Milý brat kňaz,  
rozhodol som sa na program prihlásiť, lebo som dospel k poznaniu, že som slabý, unaviteľný, 

jednoducho človek, ktorý potrebuje Božiu blízkosť. A také Božie sanatórium na 4 týždne je zázrak! 
Nevedel som, čo ma čaká, no zároveň som vedel, že musím niečo podniknúť.  

Na Lukovom dvore som zažil spoločenstvo, prednášky, individuálne sprevádzanie, úprimné kňazské 
spoločenstvo a neuveriteľné nasadenie sprevádzajúcich; takú skúsenosť “uvarenia láskou” som ako 
kňaz v pastorácii nikdy nezažil. A bolo to skutočné !!! 

Mojim najsilnejším momentom bolo, keď som si uvedomil svoje kňazstvo. Za 20 rokov rehoľného 
života som bol stále pripravený nájsť svoj vnútorný pokoj. Za 4 roky kňazstva som to našiel tu, na 
Lukovom dvore. Silným momentom bol aj priestor a čas vstúpiť do hĺbky svojej duše, otvorenie 
najcitlivejších tém s duchovným sprievodcom. Počas tohto mesiaca som si o sebe uvedomil, že som 
introvert, ktorý musel byť extrovert. Objavil som, že nespracované udalosti a pocity z minulosti 
dokážu ovplyvňovať našu prítomnosť. Uvedomil som si, že Ježišove srdce mi hovorí: “Ty si objekt 
mojej lásky” a, že bez Boha nemôžem byť šťastný. Uvedomil som si aj to, že je dôležité dodržiavať 
denný režim, byť v tom na seba prísny, ale i to, že telo je rovnako dôležitou súčasťou môjho života a 
treba mu prejavovať primeranú starostlivosť. 

Za najužitočnejšie považujem tieto prednášky: prednáška: „Kto vidí mňa, vidí Otca”; prednáška: 
„Cesta duchovného života“; prednáška: „Ako milujeme. Formácia k celibátu“. 

Po tomto programe cítim novú silu v tom, ako zvládať hnev, stres a čo robiť, no cítim i obnovené 
vnímanie Božej lásky, a mám i radosť zo znovuuvedomenia si“byť Božím synom” a cítim sa 
posilnený v modlitbe. Rovnako túžim po vernosti Bohu a chcem sa nechať prekvapiť jeho 
veľkodušnosťou. Viac príjímam, že som sexuálna bytosť. Silou ma napĺňa tiež poznanie, že sa 
nemám báť ľudí a nebáť sa hovoriť, a že môžem byť blízko Ježiša, ktorý mi hovorí: „Kto vidí mňa, 
vidí Otca”. 

Štyri týždne na Lukovom dvore sú dobré a skvelé, že je to počas jesene, dobrý čas na upokojenie 
a zastavenie. Ale predsa jednu vec by som zmenil, aby to mohlo trvať dlhšie, keďže my sme mali 
pred dvomi rokmi iba tri týždne. Bol tak nedostatok času na doslova prežitie a prijatie všetkých tých 
pozitívnych, ale aj ťažších podnetov na spracovanie.“ 

Myslím si, že mesiac pre kňazov by si mal v budúcnosti zachovať: bezpodmienečnú lásku, nasadenie 
a trpezlivosť, ktorú nám všetkým preukazovali organizátori v tom, čo pre nás konali a pripravili, 
osobný prístup. Mali by sa zachovať aj individuálne doprevádzané duchovné civčenia, adorácie, 
spoločné diskusie pri krbe, pohyb v prírode a úprimné bratské kňazské spoločenstvo. 

Ešte aj rok po tomto programe cítim, že tak ako po návrate i dodones to platí – som zažíval 
spirituálnu – duchovnú – duševnú plodnosť pobytu. Pátral som po pôvodcovi. Mal som to celú dobu 
pred očami, ale spätne som si v plnej sile uvedomil, že sme boli v Káne – Mária a sprevádzajúci 
pohli Božieho Syna, aby premenil vodu na víno. Je to úplne reálne – v mojom prípade je to 
absolútne  konkrétne. 

Ak by som mal program zhrnúť do pár slov, tak by to boli tieto: odpočinok, obnovená sebadôvera, 
stretnutie s Otcom, kráčanie s Kristom, rodinné bratské spoločenstvo, pokoj, sloboda, prijatie, 
nenásilnosť, úľava, priateľstvo.  

Ide o ponuku, ako v úplnom pokoji, pohode a bez časového tlaku sa dá zrevidovať svoj život a nabrať 
novú energiu do ďalšej životnej etapy, že ide o cestu do hlbín duše pod ochranou Panny Márie, 
ktorú sprevádzajú profesionáli a skúsení lektori/sprievodcovia. 

Programu sa za 3 roky zúčastnilo 16 kňazov. Z toho bolo 9 diecéznych a 7 rehoľných kňazov. Dvaja 
boli z Čiech.


