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Duchovné centrum Lukov dvor 
Poďakovanie 

Výročná správa Duchovného centra Lukov dvor 2020 prichádza v mimoriadnom období. Celý svet čelí 

spoločensko – ekonomickej kríze a dosahy pandémie sú citeľné a viditeľné na každom kroku a bytostne 

sa dotýkajú každého jedného z nás. Dnes ešte presne nevieme, dokedy táto situácia potrvá a preto 

hľadáme rôzne spôsoby, ako prežiť aj tento kritický čas zmysluplne a hodnotne. 

Dopad celosvetovej pandémie pocítilo aj Duchovné centrum Lukov dvor. Museli sme ho na niekoľko 

týždňov úplne zatvoriť, alebo prejsť na iné formy kurzov, ktoré boli zlúčiteľné s dodržiavaním 

protipandemických opatrení na ochranu zdravia.  

 

Napriek tejto náročnej situácii cítime vďačnosť voči Bohu, že požehnáva toto dielo a všetkých, ktorí tu 

prichádzajú, zotrvávajú, čerpajú i všetkých, ktorí tu pracujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              sr. Miroslava Martina Lukčiková CJ 

V nasledujúcich riadkoch chcem vyjadriť poďakovanie  

 tým, ktorí prichádzajú na toto miesto, aby tu pookriali, objavili zdroje pre  každodenný 

život, zažili uzdravenie cez dotyk Božej lásky a v neposlednom rade, aby načerpali z 

Božej láskyplnej prítomnosti a prinášali túto skúsenosť lásky druhým.  Ďakujeme za 

akúkoľvek podporu: modlitby, ľudský záujem, finančný príspevok, fyzickú prácu, ... 

 lektorom, vďaka ktorým môžeme v našom Duchovnom centre ponúknuť širokú   

ponuku programov. Vďaka za Váš čas a ochotu, profesionálny prístup a v 

neposlednom rade aj dobrú spoluprácu. 

 pátrom MSC za službu vysluhovania sv. zmierenia a slúžení sv. omší v rámci kurzov 

 sestrám Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Kiribati za ich ochotnú  

             a obetavú službu a láskavú prítomnosť. 

 p. Erike Môcikovej za jej trpezlivú a odbornú komunikáciu so záujemcami o kurzy,  

            s účastníkmi kurzov a za tichú a nenápadnú prácu s úpravami textov na web stránku. 

 p. Eve Lenčešovej za jej službu ekonómky a účtovníčky. 

 p. Veronike Fernerovej a p. Janke Šlosárovej za upratovanie priestorov v dome Kána. 

 Marekovi Adamickému za web stránku. 

 všetkým, ktorí ticho a nenápadne spolupracujú s Duchovným centrom Lukov dvor – 

za každú  službu a pomoc. 

 rakúskej provincii MSC, ktorá dielo finančne i duchovne podporuje a zastrešuje. 

 všetkým dobrodincom za akúkoľvek finančnú, materiálnu, personálnu a duchovnú 

pomoc. 

„Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo!“ 



 

 

3 

 

MISIONÁRI NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO – MSC 

 

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. 

 

MSC spravujú a vedú Duchovné centrum Lukov dvor. V roku 2020 viedli kurzy, alebo vysluhovali 

sv. zmierenia a slúžili sv. omše v Duchovnom centre Lukov dvor títo pátri a brat:  

P. ThLic. Jozef Hegglin, MSC 

P. ICLic. Tomasz Poterała, MSC  

P. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD., MSC  

Br. Ing. Daniel Filípek, MSC 

 

SESTRY FDNSC 

Kongregáciu založil páter Jules Chevalier v Issoudune vo Francúzsku v roku 1874. 

   

V Lukovom dvore tvoria neoddeliteľnú súčasť Duchovného centra – okrem života v komunite v 

Dome Srdca Ježišovho, sa starajú o chod domu, o účastníkov kurzov po praktickej  stránke a v 

modlitbách. 

Sr. Benedeta Ioane                    

Sr. Borauea Winti                  

Sr.. Mary Etuare                     

Sr. Etera Toaia 

 

CONGREGATIO JESU - CJ 

Spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať 

svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti zakladateľky Angličanky Mary 

Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Formujeme predovšetkým (ale nie len) 

dievčatá a ženy v duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca, v kresťanskej viere katechézou, výchovou v 

školách, v rodinách aj vo farnostiach. Zakladateľka bola presvedčená, že formovanie dievčat a žien je 

podstatné pre budúcnosť celej spoločnosti. 

V Lukovom dvore spolupracujeme na vedení kurzov už niekoľko rokov. Od roku 2019 máme 

s MSC uzavretú vzájomnú dohodu o spolupráci, na zákalde ktorej sr. Miroslava býva a pracuje 

v Duchovnom centre Lukov dvor ako koordinátorka a lektroka.  

Sr. Miroslava CJ  /Mgr. Martina Lukčiková/ 



 

 

4 

 

PROGRAM 2020 

Na rok 2020 bolo naplánovaných 38 kurzov obsahujúcich 25 rôznych tém.  

Kurzy boli rozdelené do štyroch tematických okruhov:  

1. Uzdravenie duše  

- Uzdravujúca cesta života         
- Ako zvládnuť život po traume?        
- O strachu          
- Triezvy život          
- Problémy pri závislostiach         
- (Ne) dobrovoľne slobodný – problém alebo výzva?      
- Víkend pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu     
- Smútok a depresia          
- Uzdravenie zo zármutku        
- Víkendy CSA  

 
2. Rozvoj osobnosti  

- Cesta k sebe, cesta k láske I., II., III.,       
- Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta      
- Nenásilná komunikácia I., II.,         
- Kríza ako šanca          
- Konflikt ako výzva          
- Víkend nenásilnej komunikácie pre partnerov 
   

3. Duchovné cvičenia  

- Duchovné cvičenia vedené individuálne 
- Identita ženy 
- Otče náš – Duchovné cvičenia s Danielom Pastričákom 
- Zatiahni na hlbinu 
- Týždeň tanečnej meditácie 
- Nasledovanie Krista 
- Objavená idetntita – DC pre zasvätených a pre kňazov 
- Mesiac pre kňazov 

 

4. Manželské páry 

- Komunikácia v manželstve 

        Uzavreté skupiny 

1. ALLEGRI – skupina mladých  
2. RODINY Z BRATISLAVY (Jakubovci)  
3. IDENTITA ŽENY – ženy z Čiernej Vody  
4. SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA – 3 dňová duchovná obnova  
5. SALEZIÁNSKI DOBROVOĽNÍCI – p. Gallus – 5 dňové DC 
5. UCŽ PRE SEMINARISTOV  
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NOVÉ KURZY 2020: 

V rámci programovej ponuky na rok 2020 sme ponúkli 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 sme ponúkli 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.  
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KORONAVÍRUS A JEHO DOPAD NA PROGRAM 2020 

Koronavírus 2019-nCOV sa objavil koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-Chan.  

Postupne sa šíril do ďalších ázijských krajín a ďalej do Austrálie, USA, 

Francúzska a ostatných krajín vrátane Rakúska, Nemecka a 

Talianska. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 30. 

januára pre vírus stav globálnej núdze, ale 11. marca už vyhlásila, že 

koronavírus je pandémia. 
Prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 na Slovensku premiér 

Peter Pellegrini potvrdil v piatok 6. marca. Vláda v súvislosti s 

koronavírusom vyhlásila od piatka 13. marca mimoriadnu situáciu. Vláda ešte opatrenia sprísnila a v 

nedeľu 15. marca vyhlásila aj núdzový stav. Od 20.5.2020 sa uvoľňuje 4. fáza opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID -19. 

Kvôli sprísneným opatrenia ohľadom šíreniu COVID -19 sme museli od 12.3.2020 do 21.5.2020 zrušiť 

tieto kurzy: 12 kurzov 

- Otče náš – DC s Danielom Pastirčákom   
- Problémy pri závislostiach    
- Nenásilná komunikácia II.  
- Odkrývanie zmyslu života    
- Cesta k sebe, cesta k láske II.    
- O strachu      
- Zatiahni na hlbinu 
- Ikonopisectvo       
- Konflikt ako výzva     
- Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta 
- IDENTITA ŽENY – ženy z Čiernej Vody 
- Víkendy CSA 

 

Počas letných mesiacov sme znova mohli ponúknuť naplánované kurzy. Avšak na jeseň sa situácia okolo 
COVID – 19 znova začala zhoršovať a kvôli sprísneným opatreniam sme od 1.10.2020 do 23.12.2020 
museli zrušiť tieto kurzy: 12 kurzov 
 

- ALLEGRI – skupina mladých 
- Triezvy život      
- Nenásilná komunikácia pre partnerov   
- Uzdravujúca cesta života 
- Uzdravenie zo zármutku    
- Uzdravujúca cesta života    
- Duchovné cvičenia vedené individuálne  
- Nenásilná komunikácia II. 
- SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA – 3 dňová duchovná obnova 
- UCŽ PRE SEMINARISTOV 
- IDENTITA ŽENY – ženy z Čiernej Vody 
- Víkendy CSA 
 

Náhradný program: 4x - 6 dňové  Duchovné cvičenia vedené individuálne 
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V roku 2020 v Duchovnom centre Lukov dvor prebehlo 29 kurzov a 24 bolo zrušených kvôli sprísneným 
pandemickým opatreniam.  

 

POČET ÚČASTNÍKOV NA KURZOCH V ROKU 2020 

Duchovné centrum Lukov dvor v roku 2020 navštívilo 491 ľudí – mužov, žien, mladých a detí. Z toho 416 

účastníkov bolo na kurzoch v rámci programovej ponuky 2020, 45 účastníkov v rámci uzavretých skupín 

a 30 účastníkov na individuálnom pobyte v Pustovni. 

PERSONÁL 2020 

Na programovej činnosti a chode Duchovného centra spolupracovalo 22 ľudí: 

1. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho 

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

 2. Congregatio Jesu 

     Sr. Miroslava Lukčiková, Sr. Eva Jaroušková, Sr. Letícia Dirbáková, Sr. Simeona Čupová 

 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. Mgr. Jana Vindišová, PhD. 

11. Mgr. Erika Kopisová 

12. o. Juraj Musil 

Sestry FDNSC, ktoré sa starajú o chod domu Srdca Ježišovho a stravu: 

sr. Beneteta Ioane, sr. Borauea Winti, sr. Mary Etuare, sr. Etera Toaia 
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SVEDECTVÁ ÚČASTNÍKOV KURZOV V ROKU 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I. 

„Obsahy kurzov, aj tohto, sú jedinečné a prínosné tak po 

duchovnej ako aj napr. psychologickej stránke.“ 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. 

„Kurz Nenásilná komunikácia ma naučil milovať samú seba.“ 

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA 

„Vďaka tomuto kurzu – spoločenstvu - som zažila dotyk Boží na svojom srdci, v bolesti a potom aj v 

radosti. Boh mi dal pocítiť, že som jeho milovaná dcéra a že mám hodnotu.“ 

 

„Aká je veľká sila odpustenia a jeho dôležitosť pre seba samého." 

KRÍZA AKO ŠANCA 

"Tu na kurze som sa rozhodla pre konkrétne kroky, ktoré urobím, keď prídem domov, 

aby sa moja kríza vyriešila. Ďakujem vám všetkým. Odchádzam a je mi trochu lepšie, 

lebo mám nádej." 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA PRE MANŽELOV 

"Pochopil som, kde robím chybu pri komunikácii, „ako šakal“. Opäť som si 

pripomenul cestu „žirafy“. Pomohla mi aj analýza Evky a poukázanie, usmernenie 

– ako postupovať v čase medzi akciou a reakciou." 

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE 

"Cítila som, že na tomto mieste pôsobí Boh. Je to miesto modlitby. Otvorilo sa vo mne to, čo dlhé 

roky spalo, alebo som „nechcela“, aj to vyplávalo. Nech je zvelebený Pán. Budem podporovať 

Vašu prácu modlitbou." 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. 

"Po tomto kurze cítim veľké oslobodenie, už viem ako povedať druhým o svojich 

potrebách. Ako správne vedieť poprosiť a pri tom neraniť, nevyčítať. Ďakujem." 
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AKO SA ROZHODOVAŤ? 

"Tohto roku som sa zúčastnila kurzu na Lukovom dvore už po tretíkrát. To, že som objavila tieto kurzy, 

vnímam ako Boží zásah. Po prežitých útrapách a zvažovaní odchodov od manžela, vidím pomalé zmeny 

k lepšiemu. Nie je to ešte ideál, ale zmena nastala. Hlavne moja, lebo zmeniť druhého nedokážeme. 

Pán Boh zaplať!" 

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE 

"Tanečné meditácie som absolvovala 2x. Teraz som sa už cítila ako doma od úplného začiatku. 

Už pri vstupe do areálu som pocítila prítomnosť Boha, ktorého cítiť úplne všade. Program – 

tance a ticho napomáhajú komunikácii s ním. Celý týždeň je pre mňa ochutnávkou neba. 

Ďakujem." 

NASLEDOVANIE KRISTA 

"Vo svojom živote som pred duch. cvičeniami vnímala, že som 

zastala, pretože som už nevidela cestu kadiaľ kráčať ďalej, aby 

som došla k Otcovi. Prostredníctvom knihy „Nasledovanie Krista“ 

a prežitých DC sa mi odkryla ďalšia časť mojej cesty a túžba 

nasledovať Ježiša v Jeho svetle a pravde ešte vernejšie. Ďakujem 

za všetko!" 

OBJAVENÁ IDENTITA - DC pre zasvätených a pre kňazov 

"Ďakujem za hĺbku prednášok spojenú s aktivitami, ktoré ju umocnili." 

IDENTITA ŽENY III. etapa - Dôvera 

"Prežitie hlbokej milujúcej lásky Boha Otca a jeho Starostlivosť. Ďakujem." 

MESIAC PRE KŇAZOV 

"6-7 dňové duchovné (al. duch. - telesné) cvičenia mi pomohli zostúpiť do hĺbin duše. Ak 

by som nezachoval silentium, asi by som neotvoril, hoci aj v závere svoju "trinástu 

komnatu", ktorá nemusí mať azda hneď konečné riešenie, ale našla pomenovanie, teda 

cestu k oslobodeniu." 
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PROGRAM 2021 

V programovej ponuke na rok 2020 prinášame 38 kurzov v rámci 27 rôznych tém. Kurzy sú delené podľa 

4 tematických okruhov: 

1. Uzdravenie duše 

- Uzdravujúca cesta života         

- Ako zvládnuť život po traume?        

- O strachu          

- Triezvy život          

- Problémy pri závislostiach         

- (Ne) dobrovoľne slobodný – problém alebo výzva?      

- Víkend pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu     

- Smútok a depresia           

- Uzdravenie zo zármutku        

- Víkendy CSA  

 

2. Rozvoj osobnosti 

- Cesta k sebe, cesta k láske I., II., III.,       

- Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta      

- Nenásilná komunikácia I., II.,         

- Kríza ako šanca          

- Konflikt ako výzva         

- Víkend nenásilnej komunikácie pre partnerov   

 

3. Duchovné cvičenia 

- Identita ženy – Mária, ikona ženy.; Žena, načúvajúca tichu      

- Duchovné cvičenia vedené individuálne       

- Otče náš – Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom      

- Ikonopisectvo          

- Zatiahni na hlbinu          

- Týždeň tanečnej meditácie         

- Nasledovanie Krista         

- S hudbou nad Božím Slovom        

- Holy-days pre kňazov        

- DC pre zasvätených a pre kňazov – Objavená identita   

 

4. Manželské páry 

- Komunikácia v manželstve – iba pre manželské páry 

 

 



 

 

11 

 

NOVĚ KURZY V ROKU 2021 

V rámci programovej ponuky na rok 2021 nám pribudli 3 nové kurzy na tieto témy: 

1. (Ne) dobrovoľne slobodný – problém alebo výzva?      

2. Víkend pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu 

3. S hudbou nad Božím Slovom  

 

NOVÍ LEKTORI 

Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD. 

Sr. Lívia CJ /Mgr. Mária Marková/ 

Mgr. Silvia Pišteková, DiS. art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovné centrum Lukov dvor 

Lukov dvor 2 

949 01 Nitra 

web: www.misionari.sk 

email: dsjnitra@gmail.com 


