A HÁZASPÁROK 19. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLATA
A házaspárok 19. nemzetközi lelkigyakorlatát 2018. november 7. és 10. között tartják
Međugorjéban
A lelkigyakorlat témája:
Isten igéjéből élni
"Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat" (Lk 24,45)
A Szűzanya iskolájában

PROGRAM

2018. november 7. szerda
14,00 A résztvevők regisztrációja
16,00 Bevezető
17,00 Esti imaprogram a templomban
2018. november 8. csütörtök
9,00 Reggeli ima
9,30 Előadás, beszélgetés
12,00 Csendes szentségimádás
15,00 Előadás, beszélgetés
17,00 Esti imaprogram a templomban

2018. november 9. péntek
6,00 Imádság a Križevacon
10,00 Előadás, beszélgetés
12,00 Csendes szentségimádás
15,00 Előadás, beszélgetés
Felkészülés a szentgyónásra az
Oltáriszentség előtt
17,00 Esti imaprogram a templomban

2018. november 10. szombat
7,00 Imádság a Jelenések hegyén
10,00 A résztvevők tapasztalatainak
megosztása
11,30 Záró-szentmise

A lelkigyakorlat koordinátora: Fra Marinko Šakota.
Előadók:
Dr. Jozefina Škarica. 1948-ban született, orvos, férjezett és négy gyermek édesanyja. Az orvosi
egyetem befejezése után Horvátországban, a sibeniki Egészségügyi központban dolgozott. 1985-ben az
iskolai egészségügy területére szakosodott. Msgr. Srećko Badurina sibeniki püspök 1993-ban
Sibenikben a fiatalok, a házastársak és családok részére Tanácsadót alapított, és dr. Škaricat nevezte
ki a tanácsadó vezetőjéül. 2004-ben a Zágrábban végzett két éves képzés után oklevels családi
tanácsadóvá lett. Az elmúlt húsz évben jegyesoktatásokat tartott, számos előadás és leligyakorlat
előadója volt Horvátországban és külföldön a házasság, a család és a nevelés témakörében.
Fra Marinko Šakota 1968. július 12-én Čitlukban született. Az általános- és a középiskola első
osztályát Čitlukban fejezte be. Ekkor választotta a ferences hivatást és jelentkezett a Visoko-i Ferences
szemináriumba. Itt befejezte a gimnázium második osztályát, majd a dubrovniki jezsuita gimnáziumba
folytatta tanulmányait, ahol érettségi bizonyítványt szerzett. 1987. július 15-én Humacon öltötte
magára a ferences habitust, ahol noviciátusi évét töltötte. 1988-tól 1989-ig a Jugoszláv
Néphadseregben teljesített katonai szolgálatot. Filozófiai és teológiai tanulmányait Szarajevóban
kezdte a Ferences teológián (1989-1990), majd a zágrábi jezsuita főiskolán folytatta (1990-1992) és
Fuldban (Németországban) fejezte be (1992-1995), ahol diplomát szerzett. Örök fogadalmát Široki

Brijegben tette le 1993-ban. 1996. február 10-én Zágrábban diakónussá, 1996. július 13-án pedig
Frohnleitenben pappá szentelték. Első szolgálati helye az innsbrucki Ferences kolostor volt, ahol
kisegítő lelkipásztorként egy évet töltött (1996-1997), majd lelkészként szolgált Frohnleitenben (19971998), ezt követően pedig Augsburgba káplánként működött (1998-2000). Mostarban is káplánként
szolgált (2000-2003), majd plébánossá nevezték ki Gradnićiba (2003-2010). 2010 szeptemberétől
kápláni szolgálatot végez Međugorjéban. 2013-tól Međugorje plébánosa.
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. 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 megkapták a megerősítő választ.

