
 

 

Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra 

 
              13.8. – 15.8.2021 

Exercitátor: vdp. Ondrej ŠMIDRIAK 

Program pošleme aktuálne prihláseným účastníkom 

Adresa: KSNR, Samova 14, 949 01 NITRA 

Telefón: 037/ 772 17 58 

Web: http://www.ksnr.sk 
 

   Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre je interdiecézny seminár. Pripravujú sa v ňom na budúce 

kňazské povolanie bohoslovci z Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy. Kňazský 

seminár v Nitre začal písať svoju novodobú históriu v r. 1990, keď jeho činnosť obnovil 

vtedajší nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. 

  Cez prázdniny sa priestory využívajú na duchovné obnovy, cvičenia a stretnutia pre skupiny.  

Súčasťou seminára je vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie, prednášková AULA, 

kuchyňa a jedáleň. 

   Ubytovanie: noc na 1 osobu 14,00 €. Strava: raňajky, obed, večera – celkom 13,00 €.  

      Ubytovanie na 2 noci/osoba je 28,00 € + strava na 2 dni 26,00 €. Spolu: 54,00 €.  

      Poplatok sa vyplatí priamo na mieste. 

  Viaclôžkové izby majú celkovú kapacitu viac ako  100 lôžok. Je možné byť ubytovaný  

  aj samostatne. Ak chcete byť s niekým na izbe, napíšte. Ubytovanie chystáme dopredu, píšeme  

  vizitky. 

   Do Kňazského seminára je možné dostať sa autom a parkovať na vyhradených miestach. 

   Z autobusovej a vlakovej stanice je to 20 min. pešo, smerom na Hrad. MHD je to zložitejšie, dá 

sa prísť len bližšie o 2 zastávky, potom peši. 

   Nahláste si, prosíme, diétu. Môžete priniesť koláčiky na desiatu do bufetu, kde je 

k dispozícii chladnička, káva, mlieko, čaj, voda. 

   V piatok – v deň príchodu, môžete prichádzať od 16.00 hod., ako sa Vám dá, aby ste sa  ubytovali 

Na vrátnici bude menný zoznam účastníkov, podľa neho nájdete číslo izby. 

   Duchovné cvičenia začíname o 17.00 hod. spoločnou večerou, o 18.30 hod. máme sv. omšu, 

po nej prednášku, litánie, kompletórium. 

   Prineste si Sv. písmo, zošit, pero, ak si budete chcieť niečo zapísať. 

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

duchovných cvičení, aby Vám priniesli pokoj a požehnanie do Vášho života. Využite čas 

pred Pánom a v tichosti sa odovzdajte do Božej náruče a jeho sv. vôle. Nech je Vašou 

neustálou spoločníčkou Panna Mária, žena Eucharistie a Matka nádeje. 

   Bude možnosť kúpiť si zázračné medaily a knihy za dobrovoľný príspevok. 

 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

http://www.ksnr.sk/

