
Prehľad Celoslovenských stretnutí eRkárov (CSE) 

 

 

CSE 2003 v Trenčíne 

Prvýkrát sme zorganizovali viacdňové intenzívne 

zážitkové vzdelávanie cez prednášky, skupinové 

tematické diskusie, workshopy a vzájomné výmeny 

skúseností, snem – Celoslovenské stretnutie eRkárov  

v Trenčíne 28. – 31. 8. 2003 s názvom „Dom na skale“. 

Zúčastnilo sa 230 eRkárov.  

 

 

 

 

 

 

CSE 2006 v Ružomberku 

286 eRkárov sa zúčastnilo Celoslovenského stretnutia 

eRkárov v Ružomberku – spoločnej oslavy našich 

patrónov. Účastníci spoločne slávili Gréckokatolícku 

svätú liturgiu, zaspievali a zatancovali si na koncerte 

Križiakov, v modlitbe Taizé a ostatnom duchovnom 

programe načerpali sily pre svoj osobný život 

a v rôznych workshopoch našli inšpirácie a nové 

podnety či už pre nich samých, alebo pre ich deti na vo 

farnostiach. Tradičným vyvrcholením stretnutia bol 

ples. V polnočnej modlitbe sme si obnovili krstné 

sľuby a druhým dňom sme v ďakovnej svätej omši 

dostali požehnanie do svojej eRkárskej činnosti 

a rozbehli sme sa do 37 oblastných centier  a 270 obcí 

nášho Slovenska.  

 

 

CSE 2009 v Tvrdošíne 

Pri príležitosti sviatku svätých košických mučeníkov, patrónov 

eRka sa počas víkendu 28. – 31. augusta uskutočnilo 

celoslovenské stretnutie vedúcich detských spoločenstiev. 

Štvordňové podujatie sa konalo v Tvrdošíne a zúčastnilo sa ho 

244 eRkárov z celého Slovenska. Celým programom, ktorý bol 

zameraný na formáciu a vzdelávanie animátorov v oblasti práce 

s deťmi, sa niesla téma Máme nádej v živého Boha. K 

účastníkom sa cez prednášku Mládež v Európe prihovoril aj 

vtedajší eurokomisár Ján Figeľ. Slávnostnú svätú omšu 

celebroval spišský pomocný biskup Štefan Sečka. Počas 

programu bola tiež predstavená ročná téma na školský rok 

2009/2010 Miesto na zemi – tu žijem rád. Okrem vzdelávacieho 

rozmeru bol cieľom stretnutia aj zážitok spoločenstva 

dobrovoľníkov a vytvorenie priestoru na načerpanie nových síl 

a podnetov na ďalšiu činnosť v eRku.   

 



 

CSE 2012 v Banskej Bystrici 

Na celoslovenskom stretnutí eRkárov 30.8.-2.9.2012 

v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 303 účastníkov – 

aktívnych animátorov eRka. V programe bola 

animátorom predstavená ponuka eRka pre prácu  

s deťmi na šk. rok 2012/2013. Program ďalej tvorili 

prednášky, workshopy, hudobný festival a zábavný 

program. Hlavnou témou stretnutia bolo heslo novej 

ročnej témy Za pokladom viery s ústrednou prednáškou 

o kresťanskej výchove.  
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