
6. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLAT AZ ÉLETÉRT  

Međugorje, 2017. május 9-12. 

  

A találkozó témája: 

ISTEN IGÉJÉBŐL ÉLNI 
"Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat"  

(Lk 24,45) 

Lelkigyakorlat az élet Édesanyjával: az orvosok, az egészségügyi dolgozó és az életvédők számára. Ima 

azokért, akik elveszítették gyermeküket, megsebződtek az abortusz bűne miatt, a spontán módon 

elvetéltekért, azokért a házaspárokért, akik gyermeket szeretnének, a pro-life aktivistáiért, a családon belüli 

erőszak áldozataiért, az egyedülálló szülőkért, a gyermeket váró édesanyákért… 

A Szűzanya iskolájában 

PROGRAM 

2018. május 9. szerda 

15,00 A résztvevők regisztrációja 

16,00 Bevezető 

17,00 Esti imaprogram: rózsafüzér, szentmise, 

 gyógyulásért való ima 

 

2018. május 10. csütörtök 

9,00 Reggeli ima 

          Előadás, tanúságtétel  

11,00  Imádság a Križevácon 

17,00  Esti imaprogram a templomban: 

 rózsafüzér,  szentmise, szentségimádás 

 

2018. május 11. péntek 

7,00 Imádság a Jelenések hegyén 

09,30 Előadás, tanúságtétel 

12,00 Csendes szentségimádás 

15,00 Előadás, tanúságtétel 

17,00 Esti imaprogram: rózsafüzér, szentmise, 

 kereszthódolat 

2018. május 12. szombat 

9,00 Imádság 

9,30 Előadás 

10,30 A résztvevők tapasztalatainak megosztása 

12,00 Záró szentmise 

 

A lelkigyakorlat koordinátora fra Marinko Šakota. 

A lelkigyakorlat előadója Fra Damir Pavić. 1971. november 9-én született. A Vareš közelében lévő viljaki plébánián, 

amelyet a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása tiszteletére szentelték fel, fejezte be az általános iskolába, 

míg a szakközépiskolát szülővárosában, Varešben. Tanulmányait Szarajevóban a ferences teológián fejezte be. 2005. 

június 29-én Szarajevóban szentelték pappá. A Bosna-Srebrnai ferences rendtartomány tagja. Pappá szentelése után 

a Fojnica-i kolostor plébániai vikáriusa, majd Okučani és Brestovsko plébánosa. 2016 nyara óta a ferences 

rendtartomány titkári szolgálatát látja el és a szarajevói Frama vezetője, és a közelmúltban a ferences népmissziók 



koordinátorává nevezték ki a Bosna-Srebrenai tartományban. A papi hivatás iránti vágy és az út a megvalósulásáig 

szorosan kapcsolódik Međugorjéhoz, a Szűzanya kegyhelyéhez, ahová sűrűn eljár zarándokként, de részt vesz a 

plébánia lelki programjaiban is. A papi lelkigyakorlatok vezetője, de Bosznia-Hercegovina plébániáin is külföldön is 

tart lelkigyakorlatokat. 

A lelkigyakorlatot az életért a templom mögötti II. János Pál pápa teremben tartják. A szeminárium teljes költsége 

40€/fő. A résztvevők száma a terem befogadóképessége miatt korlátozott, ezért kérjük, hogy minél hamarabb 

jelentkezzenek az alábbi címen: seminar.marija@medjugorje.hr Kérjük a résztvevőket, hogy szállásról maguk 

gondoskodjanak. 

Kérjük, hogy jelentkezéskor tüntessék fel az alábbiakat: név, foglalkozás és munkahely.   

A szeminárium szervezése és az Önök biztonsága érdekében a szemináriumra történt regisztrációjuk után megerősítő 

választ küldünk. Ha nem kapnak választ, akkor az, azt jelenti, hogy regisztrációjuk nem érkezett meg, mert e-

mailjüket vagy téves címre küldték vagy vírusos a számítógépük. A szemináriumra történő regisztrációjuk akkor 

érvényes, ha a jelentkezés után megkapták a megerősítő választ. 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

