
8. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLAT AZ ÉLETÉRT  

Međugorje, 2020. május 20-23. 

  

A találkozó témája: 

Téma: „Gyertek és meglátjátok“ (Jn 1, 39) 

Lelkigyakorlat az élet Édesanyjával: az orvosok, az egészségügyi dolgozók 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 

2020. május 20. szerda 

15,00 A résztvevők regisztrációja 

16,00 Bevezető 

17,00 Esti imaprogram: rózsafüzér, szentmise, 

 gyógyulásért való ima 

 

2020. május 21. csütörtök 

9,00 Reggeli ima 

          Előadás, tanúságtétel  

11,00  Imádság a Križevácon 

17,00  Esti imaprogram a templomban: 

 rózsafüzér,  szentmise, szentségimádás 

 

2020. május 22. 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 

 

2020. május 23. szombat 

9,00 Imádság 

9,30 Előadás 

10,30 A résztvevők tapasztalatainak megosztása 

12,00 Záró szentmise 

 

 

 



A lelkigyakorlat előadója fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa. 

Fra Marinko Šakota 1968. július 12-én Čitlukban született. Az általános iskolát 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 (1997-1998), ezt követően pedig Augsburgba káplánként működött 

(1998-2000). Mostarban is káplánként szolgált (2000-2003), majd plébánossá nevezték ki Gradnićiba 

(2003-2010). 2010 szeptemberétől káplánként szolgált Međugorjéban. 2013-tól Međugorje plébánosa. 

 

 

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. 
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