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DUCHOVNÉ CENTRUM LUKOV DVOR 
 

 

Duchovné centrum Lukov dvor zastrešuje dva domy: Dom Srdca Ježišovho a Dom Kána, 

o ktoré sa starajú misionári MSC spolu so sestrami FDNSC a CJ. Nachádza sa dva kilometre od 

Nitry smerom na Jarok. V okolí domov je nádherný park s chodníkmi, kaplnkou, krížovou 

cestou a ihriskom – je to miesto pokoja, ticha a oddychu. 

 

 
  

 
 
 
 
 
POĎAKOVANIE 
 
V prvom rade patrí poďakovanie nášmu dobrému a milujúcemu Bohu, ktorý požehnáva a 
udržuje dielo Duchovného centra Lukov dvor a všetkých, ktorí v ňom pracujú, slúžia a 
prichádzajú čerpať od Neho pomoc a posilu. 
 
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu 
lásku. A tak srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí prichádzate do Lukovho dvora 
hľadať Prameň lásky, aby ste z Neho načerpali pre svoj život a prinášali túto skúsenosť Lásky 
druhým.  
 
Veľká vďaka všetkým lektorom, ktorí prispievajú svojou účasťou do bohatého programu 
ponuky kurzov a s ochotou a láskou ponúkajú svoj čas, profesionálny prístup a otvorené srdce 
pre službu druhým. 
 
Vďaka aj sestrám Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišov z Kiribati za ich ochotnú  
a obetavú službu a láskavú prítomnosť. Vďaka všetkým, ktorí ticho a nenápadne pracujú  pri 
príprave priestorov, v komunikácii s prihlásenými, v administratíve, v službe vysluhovania 
sviatosti, slávení sv. omší, na web stránke, ekonomike, úprave parku a okolia domov, atď. 
 
V neposlednom rade vďaka patrí aj rakúskej provincii MSC, ktorá toto dielo finančne  
i duchovne zastrešuje a podporuje. 
Veľká vďaka všetkým dobrodincom za akúkoľvek materiálnu, personálnu a duchovnú pomoc. 
 
Nech Boh naďalej požehnáva svoje dielo na Lukovom dvore, nech obdarí sebou samým 
všetkých, ktorí spolupracujú na Jeho diele a nech je Boh v tejto službe oslávený.  
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MISIONÁRI NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 
 

CHARIZMA MSC 
 

Chevalierova veľká vášeň v živote, jeho stála vízia 
a zmysel pre poslanie, sú tými prvkami, ktoré sa spájajú, 
tvoria jeho charizmu. Táto charizma je zvláštnym darom 
Ducha Svätého, ktorý ho urobil Zakladateľom 
spoločnosti, pozostávajúcej z rôznych náboženských 
kongregácií a skupín laikov. 
 

                       Jules Chevalier 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Kongregáciu Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho založil francúzsky kňaz Jules 

Chevalier v roku 1854.  Dnes má okolo 2000 kňazov a bratov, s ktorými spolupracujú sestry 

FDNSC a laici. MSC pôsobia vo viac ako päťdesiatich krajinách všetkých kontinentov. Všetkých 

spája charizma  a poslanie: „Aby všade bola láska milovaná“.  

Na Slovensko prišli v roku 1994 do obce Jarok, neskôr sa presťahovali a dodnes žijú  

v Nitre na sídlisku Klokočina. Okrem iných pastoračných aktivít, spravujú a vedú Duchovné 

centrum Lukov dvor.  

 

1. Základným prvkom jeho charizmy je veľká vášeň pre Ježiša Krista, vteleného Slova, ako je to 
obsiahnuté v Úcte k Najsvätejšiemu Srdcu. Bola to jeho postupne rastúca láska k Ježišovi Kristov i, 
ktorá nútila Chevaliera študovať, žiť a šíriť úctu k Ježišovmu Srdcu. 
 
 2. Neustálym prehlbovaním svojich vedomostí a skúseností s Úctou k Najsvätejšiemu Ježišovmu 
Srdcu Chevalier rozvinul čoraz komplexnejšiu víziu o tejto Úcte a úlohe Ježišovho Srdca v Božom 
pláne stvorenia, vykúpenia a obnovy. 
 
3. Chevalier žil a podporoval takú vášeň pre Ježiša Krista a rozvinul svoju víziu Úcty k Najsvätejšiemu 
Ježišovmu Srdcu ako človek so silným zmyslom pre poslanie. Bol nešťastný zo strašnej situácie 
spoločnosti tej doby a bol presvedčený, že Ježišova láska k ľudstvu dosiahne obnovu, a horlivá úcta 
k Najsvätejšiemu Srdcu sa stane liekom na choroby spoločnosti. Preto chcel zhromaždiť čo najviac 
ľudí, aby hlásali "dobrú zvesť" - Úctu k Najsvätejšiemu Srdcu, a zapojili sa do Ježišovej misie obnovy. 
 
Preto k Chevalierovej "misii” nevyhnutne patrí: 
 
1. Poslanie srdca -  pri zapájaní sa do poslania Ježiša Krista vo svete sa snažíme rozvíjať vlastnosti  
                                 vlastných sŕdc v súlade s čnosťami Ježišovho Srdca. 
2. Sociálna misia -  naša účasť na poslaní Ježišova Krista by mala mať vplyv na liečenie neduhov  
                                  spoločnosti. 
3. Spoločná misia -  pri vykonávaní tejto misie by mali  spolupracovať rehoľníci, kňazi a laici. 
4. Misia na každom mieste -  táto misia by sa mala uskutočňovať vo všetkých kútoch sveta a na  
                                                 všetkých úrovniach spoločnosti. 
5. Konať v jednote s Našou Milou Matkou Najsvätejšieho Srdca. 
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DOM KÁNA 
 
 

Dom Kána je jedným z dvoch domov Duchovného centra Lukov dvor. Nachádza sa na 

ulici Za kaštieľom 2 v Lukovom dvore. Na jeseň 22. októbra 2016 bol posvätený základný 

kameň a začalo sa s výstavbou domu Kána.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Už existuje Dom Srdca Ježišovho a pociťovali sme potrebu mať i niečo mariánske. 
Evanjelium sv. Jána hovorí o Panne Márie iba dvakrát: prvý raz, keď sa zmieňuje 
o svadbe v Káne, a druhý raz, keď stojí pod krížom. V oboch prípadoch Ježiš 
nazýva svoju matku „žena“. Tieto dve pasáže spolu teologicky súvisia. 
 
Mnohí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, „nemajú vína“ – silu, pokoj, zdravie, radosť... 
Hľadajú pomoc na našich kurzoch a v terapii, pretože im niečo dôležité chýba. 
Zázrak premeny vody na víno sa stal vďaka tvrdej práci: služobnici museli čerpať 
600 litrov vody. Aj psychologická premena a vnútorné uzdravenie si žiadajú ťažkú 
vnútornú prácu. 
 
Ak sa má vo vzťahoch voda premeniť na víno, často je potrebné robiť jednoduché 
veci pre seba a pre druhých. Voda, najjednoduchšia vec vo svete, je toho 
metaforou. 
 
Panna Mária má dôveru, že jej syn bude konať. Jej posledné slovo v evanjeliu 
ukazuje všetkým, ktorí do domu budú chodiť, smer: „Urobte všetko, čo vám povie.“ 
 
         (P. Jozef Hegglin, MSC) 
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Dňa 23. marca 2019 nitriansky biskup Mons. Viliam 

Judák celebroval v kaplnke Domu Kána slávnostnú svätú 

omšu pri ktorej požehnal náš novootvorený dom 

duchovného centra. Tých, ktorí budú prichádzať do tohto 

centra zveril Božej Matke, aby na jej príhovor, premieňal jej 

božský Syn vodu ich úsilia na víno pravých hodnôt. 

Po slávnostnej posviacke nasledovala prezentácia o vzniku Lukovho dvora a agapé v 

priestoroch "starého" domu Srdca Ježišovho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drahý otec biskup Viliam, provinciál Andreas Steiner, bratia v kňazskej 
službe všetkých hodností, provinciálna Congregatio Jesu, generálna 

asistentka Priska, milé rehoľné sestry, laické spoločenstvo MSC, 
milí dobrodinci, drahí bratia a sestry! 

 
Dnes stojíme v novopostavenom dome, ktorý nesie meno Kána – podľa 
evanjelia svätého Jána – Svadba v Káne Galilejskej. 
 
Rok a pol usilovnej práce na stavbe bol akoby symbolickou prípravou na 
svadbu, ktorú dnes prežívame – radosť z toho, že sme toto dielo dokončili. 
Samozrejme, bol to čas plný plánovania, diskusií, tvorivosti a námahy.  
Čas radostných i ťažkých momentov pri rozhodovaní a realizovaní našich 
predstáv. 
 
V tejto chvíli stojíme v srdci nového domu, v tejto kaplnke. Tu sme práve 
spoločne  slávili „prvú“ svadobnú hostinu a na konci tejto eucharistickej 
svadby  by som chcel v prvom rade ďakovať Bohu za toto dielo, ktoré bude 
slúžiť ľuďom prichádzajúcim do tohto centra, aby premieňali vodu bolestí, 
trápení, a prázdnoty na dobré víno Božieho milosrdenstva. 
 

(Úryvok z poďakovania o. Martina Pavúka MSC po posviacke domu Kána) 
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V dome Kána sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii z Kány Galilejskej, dve 

hovorne a 10 jednolôžkových izieb s prístelkami. V suteréne je k dispozícii aj malá 

prednášková miestnosť.  

Pre tých, ktorí sa chcú utiahnuť z hluku sveta a prežiť čas v tichu a samote tu sú v rámci 

domu dve pustovne.  

 
 
REKONŠTRUKCIA KUCHYNE V DOME SRDCA JEŽIŠOVHO 
 

V dňoch od 7. januára – 15. februára 2019 prebehla v Dome Srdca Ježišovho 

rekonštrukcia kuchyne. V rámci tejto rekonštrukcie sa upravovali obidve miestnosti: 

kuchynská časť, kde prebieha príprava jedál a umyváreň. V obidvoch miestnostiach kuchyne 

sa vymenil obklad na stene, vymaľovali sa steny a strop, v umyvárni sa osadilo okno na príjem 

použitého riadu. Nábytok v kuchyni je z nerezového materiálu podľa požiadaviek hygieny 

a v umyvárni je nová nerezová umývačka riadov. Kuchyňa slúži na prípravu a výdaj stravy pre 

účastníkov kurzov. Rekonštrukciu kuchyne zrealizovala Žilinská firma JAS ABM, nákres 

rekonštrukcie pripravil architekt František Dulík a na celú rekonštrukciu dohliadal P. Martin 

Pavúk MSC.  
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PROGRAM 2019 
 

 V roku 2019 prebehlo na Lukov dvore 33 kurzov obsahujúcich 22 rôznych 

tém. Kurzy boli rozdelené do štyroch tematických okruhov: 

 

1. Uzdravenie duše: 7 tém 
- Uzdravujúca cesta života 
- Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti 
- O depresii 
- Triezvy život 
- Syndróm vyhorenia 
- Pomoc k svojpomoci 
- Víkendy CSA 

2. Rozvoj osobnosti: 6 tém 
- Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta 
- Nenásilná komunikácia I., II. 
- O strachu 
- Cesta k sebe, cesta k láske I., II. 
- Uzdravenie zo zármutku 
- Odkrývanie zmyslu života 

3. Duchovné cvičenia: 7 tém 
- Duchovné cvičenia vedené individuálne 
- Zatiahni na hlbinu 
- Identita ženy 
- Duchové cvičenia pre zasvätených a pre kňazov 
- Víkend vnútornej modlitby a meditácie 
- Týždeň tanečnej meditácie 
- Mesiac pre kňazov 

4. Manželské páry: 2 témy 
- Duchovná obnova pre manželské páry 
- Komunikácia v manželstve 

 

UZAVRETÉ SKUPINY  

 Priestory a stravu sme ponúkli aj 8 uzavretým skupinám, niektoré z nich mali 
svoj vlastný program a svojich lektorov, ďalším sme ponúkli svojho lektora a tému: 

1. ALLEGRI – skupina mladých – 2x víkend/ 20 ľudí 
2. DUCHOVNÉ CVIČENIA S DANIELOM PASTIRČÁKOM – 10 ľudí 
3. UCŽ PRE HOMOSEXUÁLNE CÍTIACICH – 15 ľudí 
4. UCŽ PRE RODINY – 6 ľudí 
5. RODINY Z BRATISLAVY (Jakubovci) – 7 párov + deti = 20 ľudí 
6. IDENTITA ŽENY – ženy z Čiernej Vody – 12 žien 
7. SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA – 3 dňová duchovná obnova – 10 ľudí 
8. UCŽ PRE SEMINARISTOV – 22 mužov 
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 V rámci priestorov domu Kána boli ľuďom k dispozícii aj individuálne pobyty 

v PUSOTVNIACH mimo program 2019. 

 

NOVÉ KURZY V ROKU 2019 

V programovej ponuke na rok 2019 pribudli nové kurzy na tému: 

1. Identita ženy 

2. Mesiac pre kňazov 

 

POČET ÚČASTNÍKOV NA KURZOCH V ROKU 2019 

Duchovné centrum Lukov dvor v roku 2019 navštívilo 725 ľudí – mužov, žien, mladých a detí. 

Z toho 601 účastníkov bolo na kurzoch v rámci programovej ponuky 2019, 113 účastníkov 

v rámci uzavretých skupín a 11 účastníkov na individuálnom pobyte v Pustovni.  

 

PERSONÁL 2019 

Na programovej činnosti Duchovného centra spolupracovali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestry FDNSC, ktoré sa starajú o chod domu Srdca Ježišovho a stravu: 
sr. Beneteta Ioane, sr. Borauea Winti, sr. Mary Etuare, sr. Etera Toaia 

 1. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho 

     P. Jozef Hegglin, P. Martin Pavúk, P. Tomász Poterala,  Daniel Filípek 

 2. Congregatio Jesu 

     sr. Miroslava Lukčiková, sr. Eva Jaroušková, sr. Letícia Dirbáková 

 3. o. Max Kašparů 

 4. o. Andrej Darmo 

 5. sr. Marta Andraščíková SSS 

 6. sr. Mária Ester SSpS 

 7. Mgr. Elena Lamačkavá, psychologička 

 8. Eva Račková, PhD., ACC 

 9. Mgr. Alena Madlena Rjabininová 

 10. Ing. Jarmila Králová, PhD. 

 11. PhDr. Karol Pollák 
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SVEDECTVÁ ÚČASTNÍKOV KURZOV 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Večer v sobotu po vode, oleji a odovzdaní na oltár som konečne bola schopná 
uvoľniť svoj smútok, dovtedy popieraný. Srdečná vďaka. 

 

(Uzdravujúca cesta života) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Veľmi pekné, relaxačné prostredie, veľmi som si oddýchla  

aj fyzicky aj psychicky. 
 

(Nenásilná komunikácia I.) 
 

----------------------------------------------------------- 

Výborné, jednoduché ubytovanie aj kaplnka v Káne.  
Spoločná každodenná tichá adorácia. Vďaka za čaje a kávu v kuchynke.  

A vďaka sestrám z Kiribati za starostlivosť a dobrého ducha v dome. 
 

(Individuálne duchovné cvičenia) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Kurz bol pre mňa veľmi obohacujúci. Počas troch dní som mala možnosť počúvať prednášky 

na veľmi vysokej úrovni a zároveň som mala dostatok času na modlitbu a byť len tak sama so 
sebou a Bohom. Myslím, že som načerpala veľa síl do ďalšieho života. Všetkým odporúčam. 

 
(Zatiahni na hlbinu) 

 
 

----------------------------------------------------------------- 

 
Vďaka kurzu som znovu našla priestor pre stíšenie sa a spomalenie, 
nehovoriac o toľkých rozmanitých modlitbách (a meditáciách). Počas nich 
som vkĺzla do svojho vnútra, kde som znovuobjavila Boha, ktorý na mňa 
túžobne čaká a viackrát sa mi objavila téma „obnovenia“: pochopila som, že 
každou modlitbou, nádychom a výdychom vedome prežitými s Bohom sa 
znovuobnovuje a znovuožívam. Už nie som vyprahnutou zemou, opäť 
nachádzam Zdroj. Modlitba mi zároveň priniesla poznanie, čo ešte vo mne 
bolí a smúti (a zároveň aj čo teší a dodáva silu), no najmä, že v tom nie som 
sama. Že v Bohu aj s jeho Múdrosťou mám večného Sprievodcu a Živiteľa. 
Ďakujem za učenie i pripomenutie, aj za vás. 
 

(Víkend vnútornej modlitby a meditácie) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Páčilo sa mi všetko a som nesmierne vďačná za tento kurz, konečne som 
našla i cestu praktickej pomoci na ľudskej rovine. Zdá sa mi to ako zázrak 

takto skĺbená pomoc. Vďaka. 

 
(Pomoc k svojpomoci po prežití ťažkých udalostí  alebo psychickej traumy) 
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MESIAC PRE KŇAZOV 
 

 V októbri sa v Duchovnom centre Lukov dvor 
konal mesačný program pre kňazov s podnázvom 
„Oddych – zastavenie sa – obnovenie“. Program viedli p. 
Jozef Hegglin MSC, o. Andrej Darmo a sr. Marta 
Andraščíková SSS. Medzi prednášajúcimi boli aj Mons. 
Viliam Judák, o. Ivan Moďoroši a Karol Pollák. Programu 
sa zúčastnilo 5 kňazov, traja zo Slovenska a dvaja z Čiech. 
 
Podobný sabatický čas sa bude konať opäť budúci rok od 
29. 9. do 24. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svoje skúsenosti vyjadrili takto:  
 
„Bolo to doslova „radikálne“ zastavenie sa, pre mňa aj v najvhodnejšom čase... 
Vypadol som z kolotoča povinností a stereotypu a prostredie na mňa pôsobilo 
veľmi upokojujúco... 
 
Prednášky sa dotýkali tých vecí, ktorých sa dotýkať mali. Boli to silné témy. Najprv 
bolo potrebné naučiť sa riešiť emócie, prípadne ich ozdraviť, potom čosi 
intelektuálne a napokon spirituálne...  
 
Najdôležitejšia vec pre mňa bola obnovenie duchovného života, „zapálenie ohňa“, 
túžba znovu rásť, ísť ešte hlbšie, nezostávať na povrchu vzťahu s Bohom aj s 
ľuďmi. Najsilnejšie momenty tohto mesiaca boli vzájomné zdieľanie, modlenie sa 
za seba.“  
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PROGRAM 2020 
 
V programovej ponuke na rok 2020 prinášame  38 kurzov v rámci 27 rôznych tém. Kurzy sú 

delené podľa 4 tematických okruhov: 

 
1. Uzdravenie duše: 7 tém 

- Uzdravujúca cesta života 
- Problémy pri závislostiach 
- Triezvy život 
- Smútok a depresia 
- Ako zvládnuť život po traume? 
- Uzdravenie zo zármutku 
- Víkendy CSA (CHILD SEXUAL ABUSE) 

 
2. Rozvoj osobnosti: 10 tém 

- Nenásilná komunikácia I., II. 
- Kríza ako šanca 
- Odkrývanie zmyslu života 
- Cesta k sebe, cesta k láske I., II. 
- Cesta k sebe, cesta k láske III. 
- O strachu 
- Konflikt ako výzva 
- Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta 
- Ako sa rozhodovať? 
- Víkend nenásilnej komunikácie pre partnerov 

 
3. Duchovné cvičenia: 9 tém 

- Duchovné cvičenia vedené individuálne 
- Identita ženy 
- Otče náš 
- Zatiahni na hlbinu 
- Ikonopisectvo 
- Týždeň tanečnej meditácie 
- Nasledovanie Krista 
- Objavená identita (Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov) 
- Mesiac pre kňazov 

 
4. Manželské páry: 1 téma 

- Komunikácia v manželstve – iba pre manželské páry 
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    NOVÉ KURZY  

      V rámci programovej ponuky na rok 2020 nám pribudlo 7 nových kurzov na tieto témy: 

1. Kríza ako šanca 
2. Cesta k sebe, cesta k láske III. 
3. Konflikt ako výzva 
4. Víkend nenásilnej komunikácie pre partnerov 
5. Otče náš – Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom 
6. Ikonopisectvo 
7. Nasledovanie Krista 
 

ROZŠÍRENÁ PONUKA KURZOV 
 

1. Duchovné cvičenia vedené individuálne – 3 kurzy 
2. Uzdravujúca cesta života – týždňová – 3 kurzy 
Nakoľko o tieto kurzy je veľký záujem, pridali sme ešte týždeň navyše. 

 
NOVÍ LEKTORI 
 
K novému programu pribudli aj noví lektori: 
 
1. Daniel Pastirčák 
2. Mgr. Juraj Musil, vdp. 
3. sr. Simeona Čupová CJ 
4. Mgr. Erika Kopisová, psychologička 
5. Mgr. Jana Vindišová, PhD., psychoterapeutka 
6. Mgr. Jana Kunová, PhD. 

 

PUSTOVNE 
 
Od februára – decembra 2020 ponúkame možnosť prežiť čas v tichu a v samote 
v Pustovniach, ktoré sú súčasťou domu Kána. Pustovňa je vybavená kuchynkou, v  ktorej 
je k dispozícii chladnička, sporák, varná kanvica, posteľ, úložný priestor, písací stolík 
a kúpeľňa s WC. Pustovňa je k dispozícii všetkým, ktorí hľadajú oddych, ticho a samotu, 
pokoj, načerpanie duchovných i telesný síl a hlavne spočinutie pri Pánovi.  
 
 

KONTAKT 
 
Lukov dvor 2 
949 01 Nitra 
 
web: www.misionari.sk 
email: dsjnitra@gmail.com 

 

http://www.misionari.sk/

