1. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLAT A ZENÉSZEK SZÁMÁRA
Međugorje, 2019. november 11 - 14.
A találkozó témája:
„Kövess engem!“ (Mk 10, 21)
A Szűzanya iskolájában
PROGRAM

2019. november 11. hétfő

2019. november 13. s zerda

14,00 A résztvevők regisztrációja

6,30

16,00 Bevezető

11,00 Előadás, beszélgetés

17,00 Esti imaprogram a templomban

12,00 Csendes szentségimádás

Imádság a Križevácon

15,00 Előadás, beszélgetés
Felkészülés a szentgyónásra
2019. november 12. kedd
9,00

Reggeli ima

9,30

Előadás, beszélgetés

17,00 Esti imaprogram a templomban
Elmélkedés a zenészek közreműködésével a
nagyteremben

12,00 Csendes Szentségimádás

2019. november 14. csütörtök

15,00 Előadás, beszélgetés

7,00

17,00 Esti imaprogram a templomban

10,00 Előadás, beszélgetés
Záró szentmise

21,00 Szentségimádás

A lelkigyakorlat koordinátora fra Marinko Šakota.

Imádság a Jelenések hegyén

A lelkigyakorlat előadója Fra Ante Vučković ferences szerzetes. 1958-ban született Sinjben. A spliti
Legszentebb Megváltóról nevezett Ferences Rendtartomány tagja, amelynek központja Splitben található. A
szemináriumot és a gimnáziumot Sinjben, a teológiát pedig Makarskán és Zágrábban fejezte be. 1983-ban
pappá szentelték. Metkovićban és Münchenben káplánként szolgált, majd Münchenben és Rómában
filozófiát tanult, majd doktorátust szerzett, amelynek témája a figyelem dimenziói Martin Heideggernél.
Filozófiát tanított Rómában, a Pápai Egyetem Antóniumában és a makarskai Ferences Teológián. Ma
filozófia professzorként szolgál a spliti Katolikus Papnevelő Intézetben, de előd ugyanezen egyetem
filozófiai tanszékén is. Számos lelkigyakorlat, szeminárium vezetője, sokak lelki vezetője. Néhány könyve
is megjelent. Írásai népszerű és tudományos folyóiratokban is megjelennek.

A lelkigyakorlatot a templom mögötti 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: mir@me djugorje.hr Kérjük a résztvevőket, hogy szállásról maguk gondoskodjanak.
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.

