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Pozývame Vás cez biblickú postavu Nehemiáša uvažovať nad tým, k čomu nás Pán 
vo farnosti pozýva a ako to uviesť do praxe.

Kurz chce pomôcť rozvíjať sa v nasledovných oblastiach:

 Efektívnejšie vykonávať svoju pastoračnú službu
 Objavovať a uskutočňovať Božiu vôľu
 Prehĺbiť spoluprácu medzi kňazmi
 Učiť sa systematickej práci v danej oblasti
 Vytvoriť si víziu  vo farnosti, alebo v spoločenstve v ktorom pôsobí. 

Predmetom kurzu je:  

● Spoznanie k čomu ma Pán vo farnosti pozýva - víziu
● Upresnenie a definovať túto víziu
● Získanie spolupracovníkov pre víziu
● Práca s vnútorným a vonkajším odporom
● Realizácia  vízie

Priebeh kurzu:

● Úvodné spoločné stretnutie 11.-12.10.2021 v Pezinku
● 5 cyklov - každý cyklus - uvádzanie počutého do života jeden a pol mesiaca 

individuálne následné zhodnotenie v trojici
● Záverečné spoločné vyhodnocovacie stretnutie - jún 2022 - 1 deň

Miesto konania prezenčných stretnutí: 

Kapucínsky Kláštor, Holubyho 91, Pezinok

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie – platforma zoom

Účastnícky poplatok za celoročný kurz:

50€ (poplatok zahŕňa:  ubytovanie, stravu počas prezenčných stretnutí, študijné materiály, 
náklady na preklady a prednášajúceho...)



Ako sa prihlásiť?

● Vyplnením prihlasovacieho formulára na: 
https://docs.google.com/forms/d/1PZazHnh4hJhJkLB5tAkP15NiE93hLeWzMIaUQcvc
_HQ/edit

● Môžete sa prihlásiť sám a počas kurzu budete zaradený do trojice
● Alebo ako trojica - v tom prípade napíšte mená a email ďalších dvoch členov
● Po prihlásení vám pošleme ďalšie informácie

Prihlásiť sa je potrebné do 31.7.2021.

Primárne je tento kurz ponúkaný kňazom bratislavskej arcidiecézy. V prípade nenaplnenia 
kapacity bude ponúknutý do ostatných diecéz.

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

Viac informácií: 

Vedúci kurzu - O. Mario St-Pierre:

Francúzsky kňaz,  ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vedeniu kňazov v oblasti pastorácie,  
rozvoju  pastoračných  schopností  kňazov,  rast  misionárskych  učeníkov  a  výchove 
kresťanských  vodcov.  Vo  svojich  kurzoch  prehlbuje  biblické  a  ekleziologické  vnímanie 
základov  novej  evanjelizácie.  Už  niekoľko  rokov  ponúka formačné kurzy  pre  kňazov  aj  v 
Českej republike. 

Zodpovedný za kurz - ThLic. Jozef Vadkerti

Predpoklady účastníka: 

Aby ste sa prihlásili a vyskúšali si túto novú formu práce a poslania vo farnosti, je potrebné 
byť zapálený v horlivosti za spásu svojej duše a duší ľudí, ktorí sú vám zverení, mať ochotu 
pozerať sa na svoju úlohu očami toho, ktorý skúma, aký je Boží  plán vo vašej konkrétnej  
situácii.

Účastník kurzu sa zaväzuje:

- Zúčastniť sa úvodného stretnutia v októbri 2021
- Na kurze si zvolí oblasť pastorácie, v ktorej bude uvádzať získané poznatky do praxe
- Uvádzať do praxe poznatky a vedomosti, ktoré získa
- Zúčastniť sa stretnutia v triu (raz za jeden a pol mesiaca)
- Rešpektovať priebeh tria
- Zachovať vernosť, dochvíľnosť a dôvernosť v rámci uvedených stretnutí
- Bez váhania konzultovať otázky, potreby, problémy, ktoré nastanú so supervízorom



Dĺžka kurzu: 

Kurz je rozvrhnutý do piatich cyklov. Každý cyklus má dĺžku jeden a pol mesiaca. V priebehu 
toho si vypočujete prednášku, uvádzate do praxe spoznané a stretnete sa v trojici.

Priebeh 5 formačných cyklov:

- Vypočutie si prednášky
- Zamyslenie sa nad tým, čo z počutého uvediem do života
- Uvádzanie do života (jeden a pol mesiaca)
- Osobná bilancia toho, čo sa podarilo
- Zdieľanie sa v trojici
- Kontaktovanie supervízora
- Nová prednáška - nový cyklus

Náročnosť kurzu:

Kurz si nevyžaduje zavedenie žiadnej novej aktivity do života kňaza, ale vďaka nemu môže 
oveľa efektívnejšie vykonávať to, čo už robí.

Stretnutie v trojici: 

Trio  je  stretnutie  troch  osôb,  ktoré  spoločne  komunikujú  o nejakej  veci.  Trojica  je  ešte 
dostatočne malé zoskupenie, kde má každý dostatok priestoru na vyjadrenie sa, ale zároveň 
je tam zachované rovnomerné postavenie všetkých účastníkov. Stretnutie vo dvojici je tiež 
veľmi osobné, ale postavenie účastníkov vo dvojici je väčšinou nerovnomerné. (napr.  učiteľ - 
žiak; spovedník - penitent; kouč - koučovaný; a pod.) Výhoda trojice je, že všetci účastníci sa  
učia a zároveň vyučujú druhých. Je to priestor, kde sa dá načúvať sebe, druhým a Duchu 
Svätému.

Priebeh stretnutia v trojici: 

Stretnutie  v trojici  prebieha  podľa  presnej  štruktúry.  S ňou  je  potrebné  oboznámiť  sa 
a rešpektovať ju. Táto štruktúra pomáha držať sa témy a zabezpečuje rovnomerný čas pre 
všetkých. Taktiež zaručuje, že stretnutie má začiatok a koniec, teda ak sa ho držíme, nehrozí, 
že danou aktivitou stratíme priveľa času. 

Členovia trojice: 

Do trojice sa môžeme dať  s ľubovoľnými dvoma osobami.  Má výhodu aj  to,  keď sme so 
známymi, ale aj to, keď sme s cudzími - je tam väčšia možnosť obohatiť sa, počúvať jeden 
druhého, inšpirovať sa nimi.

Ubytovanie - prezenčné stretnutie 11.-12.10.2021:

Kapucínsky Kláštor,  Holubyho 91,  Pezinok,  možnosť  prespania  deň pred a deň po kurze. 
Tento záujem je možné uviesť v prihláške.



V prípade otázok píšte na: formacia@ba.ecclesia.sk

Teším sa na stretnutie!

ThLic. Jozef Vadkerti 


