A HÁZASPÁROK 21. NEMZETKÖZI
LELKIGYAKORLATA
2020. október 7-10.
Međugorje
A lelkigyakorlat témája:

„Gyertek és meglátjátok.“ (Jn 1, 39)
A Szűzanya iskolájában
PROGRAM
2020. október 7. szerda
14.00 A résztvevők regisztrációja
16.00 Bevezető
17.00 Esti imaprogram a temp-lomban
2020. október 8. csütörtök
9.00 Reggeli ima
9.30 Előadás, beszélgetés
12.00 Csendes szentségimádás
15.00 Előadás, beszélgetés
17.00 Esti imaprogram a templomban

2020. október 9. péntek
6.00 Imádság a Križevácon
10.30 Előadás, beszélgetés
12.00 Csendes szentségimádás
15.00 Előadás, beszélgetés
Felkészülés a szentgyónásra az Oltáriszentség jelenlétében
17.00 Esti imaprogram a templomban
2020. október 10. szombat
7.00 Imádság a Jelenések hegyén
10.00 Előadás, beszélgetés
A résztvevők tapasztalatainak megosztása
Záró szentmise

A lelkigyakorlat koordinátora fra Marinko Šakota.

A lelkigyakorlat előadója Fra Stanko Mabić, ofm 1968-ban született Kočerin-ban, Široki

Brijeg-ben. A hercegovinai ferences rendtartomány tagja. Az általános iskolát Kočerin-ban, a középiskolát, a
szemináriumot a ferences gimnáziumban, Visoko-ban fejezte be. Teológiai tanulmányait Szarajevóban,
Zágrábban és Fulda-ban végezte. 1995-ben a németországi Fulda-ban pappá szentelték. A pappá szentelést
követően beiratkozott a zágrábi egyházzenei egyetemre, ahol 2001-ben diplomát szerzett. Két évig pszichológiát is
tanult. Papként és egyházzenészként egy hercegovinai plébánián szolgál. Az elmúlt kilenc évben a szerzetesi életre
készülő fiatalok – a jelöltek és a novíciusok – nevelője. Különböző csoportok számára tart lelkigyakorlatokat és
szemináriumokat.

A lelkigyakorlat a templom mögötti épületben lesz. A szeminárium költsége
40€/házaspár. Kérjük, hogy részvételi szándékát a seminar.marija@medjugorje.hr email címre
küldjék (Marija Dugandžić-nak). A résztvevők száma a terem befogadóképessége miatt
korlátozott, ezért, kérünk minden házaspárt, hogy részvételi szándékát mihamarabb jelezze.
Továbbá kérjük, hogy medjugorjei szállásukról egyénileg gondoskodjanak.

A lelkigyakorlat szervezése és az Önök biztonsága érdekében a lelkigyakorlatra történt
regisztrációjuk után, megerősítő választ küldünk. Ha nem kapnak választ, akkor az, azt jelenti,
hogy nem kaptuk meg jelentkezésüket, mert e-mailjüket vagy téves címre küldték vagy vírusos a
számítógépük, ezért nem érkezett meg a jelentkezés. A lelkigyakorlatra történő regisztrációjuk
akkor érvényes, ha a jelentkezés után megerősítő választ kaptak.

