Anketa: Duchovní hnutí Královny Míru ve světě

ČESKY

SVATYNĚ KRÁLOVNY MÍRU - MEDŽUGORJE
GOSPIN TRG 1, 88266 MEĐUGORJE, BOSNA I HERCEGOVINA
FAX: + 387 36 653 360 / INTERNET: http://www.medjugorje.hr
KONTAKT PRO ANKETU DUCHOVNÍ HNUTÍ KRÁLOVNY MÍRU VE SVĚTĚ
MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com

ANKETA: DUCHOVNÍ HNUTÍ KRÁLOVNY MÍRU VE SVĚTĚ
Duchovní hnutí Královny Míru je živá skutečnost v Církvi vyvolaná duchem modlitby a ne lidskou iniciativou. Toto duchovní
hnutí, podnícené poselstvími Královny míru, je jedním z největších modlitebních hnutí dvacátého století. Je to hnutí, které žije v
Církvi a pro Církev, protože zahrnuje věřící, řeholníky, kněze a biskupy, kteří podali a nadále různými způsoby podávají své
svědectví o mnohých duchovních dobrech, která Medžugorje vykonalo v životě mnoha věřících, mezi nimiž je rozhodně
nejdůležitější návrat k modlitbě.
Přáli bychom si lépe poznat světový rozměr tohoto hnutí, které zahrnuje poutě do Medžugorje, zakládání mírových center a
modlitebních skupin po celém světě, jakož i pastorační, humanitární a další činnost… Proto vás prosíme, abyste vyplnili tento
dotazník a poslali nám ho e-mailem nebo faxem do Svatyně Královny Míru v Medžugorji.
VYPLŇTE TISKACÍMI PÍSMENY - DĚKUJEME

1. ORGANIZACE
a. Název organizace
b. Jméno zodpovědné osoby
c.

Adresa

Ulice
Poštovní směrovací číslo
Město
Stát

d. Telefon (s předvolbou státu a města)
e. fax (s předvolbou státu a města)
f.

E-mail

g. Internet www adresa
h. Jazyk/Jazyky
i.

Diecéze, ve které/kterých se organizace nachází

j.

Kněz/kněží – duchovní poradce/i:

k.

Organizace připojené k vaší organizaci

Jméno/adresa/Tel/fax/e-mail

2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:
a. Mírové centrum

Ano/Ne

b. Organizátor poutí

Ano/Ne

i. Odkdy?
ii. Kolik jste přivezli poutníků do Medžugorje?
iii. Poutě provází: Jméno/adresa
iv. Tel/fax/e-mail
c.

Modlitební skupina (modlitební skupiny)

_

Ano/Ne

i. Jména a adresy skupin a zodpovědných osob
ii. Tel/fax/e-mail
Prosím, obraťte stranu >
Tento dotazník, přeložený do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, polštiny, španělštiny, flámštiny, ruštiny, češtiny, slovenštiny,
maďarštiny, rumunštiny a portugalštiny, můžete nalézt na web-stránkách Svatyně Královny Míru v Medžugorji www.medjugorje.hr pod
názvem Anketa: Duchovní hnutí Královny Míru ve světě
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d. Vydavatelská činnost

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ČESKY

Ano/Ne

Časopis/y (název časopisu)
Oběžníky (název oběžníků)
Kniha/knihy (názvy, rok vydání)
Kazety audio/video (názvy, rok vydání)
Prodejna / suvenýry
Něco dalšího?

Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne

e. Organizace duchovních cvičení a seminářů

Ano/Ne

f.

Ano/Ne

Organizace modlitebních dnů a konferencí

g. Humanitární činnost

Ano/Ne

h. Něco dalšího?
3.

BISKUPOVÉ, KTEŘÍ PŘIJELI DO MEDŽUGORJE S TOUTO ORGANIZACÍ

Ano /Ne

Jméno a adresa
Tel/fax/e-mail
Diecéze
4.

KNĚŽÍ PROVÁZEJÍCÍ POUTĚ

Ano/Ne

Jméno a adresa
Tel/fax/e-mail
Diecéze
5.

PRŮVODCE NEBO KONTAKTNÍ OSOBA, se kterým/kterou organizace spolupracuje v MEDŽUGORJI

Ano/Ne

Jméno a adresa
Tel/fax/e-mail
6.

MÁ VAŠE ORGANIZACE V MEDŽUGORJI SVÉHO ZÁSTUPCE?

Ano /Ne

Jméno a adresa
Tel/fax/e-mail
Dodatky k uvedeným bodům nebo další údaje :

Podpis

Za organizaci:

Adresa/Tel/Fax/e-mail

Tento dotazník, přeložený do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, polštiny, španělštiny, flámštiny, ruštiny, češtiny, slovenštiny,
maďarštiny, rumunštiny a portugalštiny, můžete nalézt na web-stránkách Svatyně Královny Míru v Medžugorji www.medjugorje.hr pod
názvem Anketa: Duchovní hnutí Královny Míru ve světě
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