
6. júla 2015 pondelok 
16.00 – 18.00 Prihlásenie účastníkov (Dvorana Jána Pavla II.) 
18.00 ZAČIATOK SEMINÁRA 
Modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie a slávnostné tajomstvá ruženca 
 

7. júla 2015 utorok 
09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
09.30 Prednáška, modlitba 
12.00 Prestávka (tichá adorácia) 
15.30 Prednáška, modlitba 
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostné 
tajomstvá ruženca) 
22.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
 

8. júla 2015 streda 
09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
09.30 Prednáška, modlitba 
12.00 Prestávka (tichá adorácia) 
15.30 Prednáška, modlitba 
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostné 
tajomstvá ruženca) 
 

9. júla 2015 štvrtok 
06.00 Ruženec na Podbrde - vrchu zjavenia 
10.00 Prednáška, modlitba 
12.00 Prestávka (tichá adorácia) 
15.30 Prednáška, modlitba 
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona pred Najsvätejšou sviatosťou 
oltárnou) 
 

10. júla 2015 piatok 
06.00 Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď 
15.30 Prednáška, modlitba 
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona sv. krížu) 
 

11. júla 2015 sobota 
08.30 Odchod na hrob fra Slavka Barbarića, modlitba 
09.00 Skúsenosti, svedectvá  
 

STRETNUTIE KONČÍ SV. OMŠOU O 11.00 hod. 

20. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV 

„V škole Panny Márie“„V škole Panny Márie“  

Téma: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 21) 
  Medžugorie od 6. do 11. júla 2015 



Prednášajúci na seminári pre kňazov  

páter Ivan Mandurić  

Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo 
prostredníctvom tel./fax na číslo 00387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytnú bezplatné 
ubytovanie počas seminára všetkým kňazom. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si zabezpečujú  
ubytovanie sami u svojich priateľov v Medžugorí, aby na prihláške uviedli meno, priezvisko a tel. číslo 
rodiny, u ktorej budú bývať.  Kňazov, ktorí nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si ubytovanie, 
prosíme, aby nám to označili v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme. 

Výdavky na seminár pokrýva päť omšových úmyslov. 
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu, štólu a Sväté písmo. 
Mnohí kňazi nemajú prístup na internet a nevedia o tomto medzinárodnom stretnutí v Medžugorí. 

Preto láskavo prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto 
informáciu zverejnili všetkými komunikačnými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto 
seminára mohlo zúčastniť čo najviac kňazov. Prosíme vás, aby ste podľa vašich možností materiálne 
pomohli kňazom, ktorí chcú prísť, ale nemajú potrebné prostriedky na cestu. Vopred vám za to 
ďakujeme a vzývame na vašu prácu Božie požehnanie a požehnanie Kráľovnej pokoja. 
 
Z organizačných dôvodov a pre vašu istotu vás prosíme, aby ste sa považovali za 

zaregistrovaných na seminári, až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď. Ak ste odpoveď 

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

mail poslali na nesprávnu adresu alebo máte v počítači vírus a pošta je automaticky blokovaná. 

Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných na seminári, až keď dostanete potvrdzujúcu 

odpoveď. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Ak by ste mali záujem prísť na medzinárodný seminár pre kňazov 

dopravu zo Slovenska zabezpečujú kontakt: 
 

Vladimír Chromek  tel.: + 421 517 789 898 , +421 903 387 800   
mail: v.chromek@gmail.com 

 
Marián Kečkeš  tel.+421 905 254 742  mail: keckes.marian@gmail.com  

narodený v Posuší v roku 1962, kde skončil zákadnú aj 
strednú školu. Štúdiá architektúry ukončil v Záhrebe, 
niekoľko rokov aktívne strávil vo Vlasteneckej vojne. 
Potom niekoľko rokov pôsobil v štátnej službe a v 
súkromnom sektore vo svojom odbore ako architekt. V 
roku 1999 vo veku 37 rokov vstúpil do rádu Spoločnosti 
Ježišovej a o desať rokov neskôr v roku 2009 bol 
vysvätený za kňaza. Teológiu študoval v Záhrebe a v 
Ríme. Prvý rok po vysiacke pôsobil v kňazskej službe ako 
kaplán vo farnosti Jordanovac. O rok neskôr, v lete 
2010, prevzal pastoráciu mladých Spoločnosti Ježišovej 
v bazilike Srdce Ježišovo v Záhrebe, kde aj dnes pôsobí, 
zvlášť cez združenie Študenské katolícke centrum, ktoré 
vedie ako predseda a duchovný správca. Cez združenie 
je zvlášť angažovaný v početných programoch pre 
formáciu mladých.  


