
DUCHOVNÉ CVIČENIA 

 

NITRA - PROVINCIÁLNY DOM VINCENTIEK 

       21. 2. – 23. 2. 2020    s P. Jozefom Garajom CM 

   23. 10. – 25. 10. 2020    s P. Jozefom Garajom CM 

 Program pošleme aktuálne prihláseným účastníkom. 

 Adresa: Marianum, sestry Vincentky, Nitra - Zobor, Oravská 10 (Šindolka),  

zo stanice k nám ide MHD č.2, vystúpiť na Veterinárskej...  

 Ubytovanie v našom dome - 32 miest, väčšinou sú dvojky izby a u "Ružových 

sestier" cez ulicu - 13 miest, tam sú jednotky izby, kto by potreboval, ak by ste 

chceli byť s niekým na izbe, napíšte. Ubytovanie chystáme dopredu, píšeme 

vizitky. 

 Cena pobytu na osobu - 2 dni nocľah + strava, vychádza cca 30 - 34 eur. 

Peniaze nevyberáme. Dobrovoľný milodar môžete vložiť do pokladničky. 

 Treba nahlásiť diétu! Môžete priniesť koláčik na desiatu do bufetu, kde bude k 

dispozícii chladnička, káva, mlieko, čaj, voda. 

 V piatok - deň príchodu, môžete prichádzať od 16,00 hod., ako sa Vám dá,  

aby ste sa ubytovali! Na vrátnici bude menný zoznam účastníkov, tam Vám 

sestrička povie, kde máte ísť, či na 4. poschodie, alebo k Ružovým sestrám,  

pri mene budete mať číslo izby. 

 O 17.00 hod. začíname spoločným stretnutím v prednáškovej sále na  

2. poschodí - privítanie, zoznámenie, informácie.  

 O 18.00 hod. je spoločná sv. omša aj so sestrami, po nej spoločná večera  

v jedálni, aj so sestrami a po nej prednáška a kompletórium. 

 Počas DC nás duchovne vedú kňazi vincentíni. 

 Prineste si sv. Písmo, zošit, pero, ak si budete chcieť niečo poznačiť, zapísať. 

 Ak to je vo Vašich silách, chceme poprosiť o ducha tichosti, stíšenia počas 

týchto dní duchovnej obnovy, aby priniesla pokoj a požehnanie do Vášho 

života, využite čas pred Pánom v tichosti a odovzdanosti do Božej náruče. 

 Bude možnosť si niečo zakúpiť, za dobrovoľný príspevok. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 


