AKÝ PROGRAM VÁS ČAKÁ?
Relax, oddych v krásnom
prostredí, šport..
Nové priateľstvá, rozhovory
s ľuďmi, ktorí mi rozumejú,
radosť zo spoločenstva,
možnosť spoločných aktivít..
Diskusie na témy dotý kajúce sa kňazského života,

spirituality, modlitby,
vzťahov, komunikácie..
Inšpiratívne prednášky,
porozumieť obdobiam
vývoja muža, výzvy a pozitíva jednotlivých období, ako
pomôcť pri spracovávaní
ťažkých vecí v živote, úskalia
pomáhajúcich profesií, výzvy
kňazského života, samota,
nepotrebnosť, sklamanie,
prepracovanie..
Porozumieť sebe, možnosť
zastaviť sa, poodstúpiť od
svojej každodennej reality, možnosť duchovnej
integrácie v diskrétnom

Náplň jednotlivých týždňov:
04. – 10. októbra - Poďte a uvidíte (Lk 5,4)
Týždeň výdychu, relaxu a ponorenia do Božej prítomnosti.
11 – 17. októbra - Dám ti živej vody (Jn 4,10)
Čítanie životných skúseností z Božej perspektívy.
18. – 22. októbra - Hľadajte a nájdete (Mk 7,7)
Týždeň inšpirácíí, diskusií a nových výhľadov pre službu.
23. – 30. októbra - Učte sa odo mňa (Mt 11,29)
Integrovanie skúsenosti Boha v duchovných cvičeniach.

REFERENCIE TÝCH, KTORÍ POBYT ABSOLVOVALI
„Dobrý čas, že človek vypne. Reset.“
„Je dôležité čerpať, aby sme mohli dávať.“
“Dobré sú štyri týždne, je to potrebné, nemáme nikdy
toľko času byť spolu a venovať sa sebe.“
„Stretol som sa na ľudskej úrovni s bratmi.“
“Načerpal som inšpirácie zo zdieľania a duchovný rozmer
kňazskej služby.“
„Otázky, ktoré v sebe nosím, mám čas rozobrať hlbšie,
hľadať spoločné odpovede s priateľmi.“
„Páčila sa mi aj možnosť diskrétnych rozhovorov
s odborníkmi. Bolo dobré, že som mohol oddychovať
a niečo pre seba urobiť.“ „Nový čas s Bohom a so sebou.“
„Bola to inšpirácia, ako žiť svoje kňazstvo. Často sme iba
stavitelia, obradníci, úradníci zavalení papiermi, manažéri.
Znova som objavil duchovno kňazskej služby.“
“Sloboda, nenásilnosť, úľava, prijatie, dobrá atmosféra.”
“Príjemné ubytovacie priestory, dostatok spánku, kvalitná
strava, masáž, plávanie, prechádzky v prírode.”
“Večery pri krbe, zázvorovom čaji, vínku a klobáse.”
“Oddýchol som si, lebo som nebol v strese, že musím niečo
chystať a mám za to zodpovednosť.”
“Na všetko treba čas. Štyri týždne sú dobré a skvelé.”
“Je super mať aspoň 4 týždne vkuse voľno a oddýchnuť si.”

