
 

Nedeľa 12. júla 2015 
15.00 Registrácia účastníkov 

17.00 Úvod semináru 

18.00 Večerný modlitbový program v kostole 

 

Pondelok 13. júla 2015 
9.00 Ranná modlitba 

9.30 Prednáška, rozhovor 

12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

15.30 Prednáška, rozhovor 

18.00 Večerný modlitbový program v kostole 

 

Utorok 14. júla 2015 
6.00 Modlitba na Križevci 

10.00 Prednáška, rozhovor 

12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

16.00 Prednáška, rozhovor 

     Príprava na svätú spoveď  

     pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

18.00 Večerný modlitbový program v kostole 

22.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

 

Streda 15. júla 2015 
7.00 Modlitba na Podbrde – vrchu zjavenia 

10.00 Skúsenosti účastníkov 

11.30 Záverečná sv. omša 

V škole Panny Márie 

„Manželstvo a rodina – začiatok lepšieho sveta“ 

Program: 

16. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY 

Šestnásty medzinárodný seminár pre manželské páry sa uskutoční 

v Medžugorí od 12. do 15. júla 2015 



Koordinátorom semináru je  

pater Marinko Šakota. 

Prednášateľmi na seminári 

sú Ružica a Stjepan Lice 

Seminár sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok za účasť je 40 € za manželský pár. Pri-

hlásiť sa možno prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom: 

00387-36-651 999 (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený, 

preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky man-

želské páry, účastníkov semináru, aby si samostatne zabezpečili ubytovanie v Medžugorí.  

 
Kvôli organizácii semináru a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za 

zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete, zname-

ná to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-

mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v počítači vírus a e-maily sú automaticky 

blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných na seminári, až keď dosta-

nete potvrdzujúcu odpoveď. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ak by ste mali záujem prísť na medzinárodný seminár pre manželské pary  

dopravu zo Slovenska zabezpečuje cestovná kancelária Gospa travel kontakt: 

Vladimír Chromek  

tel.: + 421 517 789 898  

       +421 903 387 800  

v.chromek@gmail.com 

Ružica Lice sa narodila v roku 1956 a Stjepan Lice v roku 1954. Sú rodičmi troch detí a majú 

tri vnúčatá. Ružica je diplomovanou katechétkou, učiteľkou náboženstva a poradcom. Pracu-

je ako učiteľka náboženstva na základnej škole. Už niekoľko rokov pripravuje dospelých na 

sviatosti kresťanskej iniciácie. Vydala knihu meditatívnych zápiskov „Ži spojený s nebom.“ 

Stjepan je diplomovaný právnik. Prevažnú časť života pracuje vo vysokoškolskej oblasti. Vy-

dal niekoľko kníh meditatívnej prózy, lyriky a príbehov. Spolupracuje s katolíckymi časopis-

mi, s Prvým programom Chorvátskeho rádia a s Chorvátskym katolíckym rádiom.  

Spolu organizovali niekoľko prednášok s duchovnou tematikou a duchovné obnovy pre man-

želské páry, katechétov a mladých.  
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