
26. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ORGANIZÁTOROV 

PÚTÍ, VEDÚCICH CENTIER POKOJA A MEDŽUGORSKÝCH     
MODLITBOVÝCH A CHARITATÍVNYCH SKUPÍN 

26.  Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja 

a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín súvisiacich s Medžugorím sa uskutoční 

v Medžugorí od 18.  do 22. marca 2019.   

Téma stretnutia je: 

„Nasleduj ma!“ (Mk 10, 21) 

V škole Panny Márie 

PROGRAM 

Pondelok 18. 03. 2019 

15.00 Registrácia účastníkov 

17.00 Večerný modlitbový program v kostole 
 
Utorok 19. 03. 2019 

9.00  Poklona Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej 
9.30   Prednáška  

          Prestávka  
11.00 Stretnutie a rozhovor  s prednášajúcim 

15.00 Práca v jazykových skupinách  
17.00  Večerný modlitbový program v kostole 

21.00 Poklona Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej 
 
Streda 20. 03. 2019 

9.00  Poklona Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej 
9.30  Prednáška, rozhovor 

         Prestávka 
11.00 Stretnutie a rozhovor s prednášajúcim 

14.00  Modlitba na Križevci 
17.00  Večerný modlitbový program v kostole 

19.00    Meditácia a večera s farníkmi (chlieb a čaj)   

Štvrtok 21. 3. 2019  

9.00  Poklona Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej 
9.30  Prednáška 

         Prestávka 
11.00  Stretnutie účastníkov s farárom 
12.30  Spoločný obed 

15.00  Modlitba na Vrchu zjavenia (Podbrdo) 
17.00 Večerný modlitbový program v kostole 

 
Piatok 22. 3. 2019 

9.00        Poklona Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej 
9.30        Skúsenosti účastníkov, sv. omša 



 

     26. medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja 
a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín súvisiace s Medžugorím sa uskutoční 

v Medžugorí od 18. do 22. marca 2019.  Počet účastníkov je z priestorových príčin obmedzený, 
preto Vás prosíme, aby ste sa čo najskôr nahlásili. Prihlášky môžete poslať  e-mailom: semi-
nar.marija@medjugorje.hr  

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

gistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete, znamená to, 
že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail za-

slali na nesprávnu adresu alebo máte v počítači vírus a vaša pošta je automaticky bloko-
vaná. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď dostanete potvrdzujúcu od-
poveď. 

 

 
     Bude zabezpečený simultánny preklad pre všetky jazykové skupiny. Cena  je 50€ na osobu. 

V cene sú zahrnuté všetky organizačné náklady a práca  (prednášajúci, simultánny preklad 
a spoločný obed v posledný deň). Pri platení, každý účastník dostane akreditáciu, ktorá mu 
umožní zúčastňovať sa na seminári. Ubytovanie v Medžugorí si zabezpečuje každý individuálne. 

 
 

     Nemôžeme pozvať každého organizátora osobne, preto touto cestou pozývame všetkých or-
ganizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a modlitbových a charitatívnych skupín, aby informo-

vali všetkých, ktorých sa týka toto stretnutie.  
 
 
              Už teraz sa tešíme na vaše prihlášky a na spoločné stretnutie! 

Prednášajúcim na duchovnej obnove je  

páter Marinko Šakota,  
farár farnosti Medžugorie.  

 

 
     Páter Marinko Šakota sa narodil v Čitluku v roku 1968. 
Základnú školu navštevoval v Čitluku, ako aj prvý ročník 

strednej školy. Potom sa rozhodol pre františkánske povola-
nie a nastúpil do Františkánskeho seminára vo Visokom. Tu 
skončil 2. ročník gymnázia a ďalšie dva ročníky na Jezuit-

skom gymnáziu v Dubrovníku, kde aj maturoval. Františkán-
sky habit si obliekol 15. júla 1987 v Humci, kde strávil rok v 

noviciáte. Študoval filozofiu a teológiu v Sarajeve na Františ-
kánskej teológii (1989-1990), pokračoval v Záhrebe na Jezuit-

skej univerzite (1990-1992) a štúdiá ukončil vo Fulde (v Ne-
mecku) v rokoch 1992-1995, kde obhájil doktorantskú prá-
cu. Večné sľuby skladal v Širokom Brijegu v roku 1993. Za 

diakona bol vysvätený v Záhrebe 10. februára 1996 a za 
kňaza bol vysvätený vo Frohnleitene 13. júla 1996. 

     Prvú službu vykonával vo františkánskom kláštore v Innsbrucku, kde vypomáhal jeden rok 
(1996-1997), potom ako duchovný asistent vo Frohnleitene (1997-1998) a ako kaplán v Aug-

sburgu (1998-2000). V Mostare pôsobil ako kaplán tri roky, a potom bol sedem rokov farárom 
v Gradnići. Od septembra 2010 slúžil ako kaplán v Medžugorí a od roku 2013 je farárom far-

nosti Medžugorie. 
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POZVANIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Medžugorský fenomén mnohých na celom svete povzbudil vydávať 
rôzne publikácie. Chceli by sme mať všetky tieto rozmanité publi-
kácie a uchovávať ich v archíve Informačného centra Medžugorie. 

Preto vás prosíme, aby ste so sebou priniesli, alebo iným spôsobom 
dodali:  

 1. Vaše časopisy, obežníky, noviny, knihy, audio a video zápisy a ostatné 

publikácie – ak je možné po dve kópie.  
 2. Jednotlivci alebo organizácie, ktoré vlastnia súkromný archív týkajúci sa 
medžugorských udalostí, ak je možné, nech dodajú originál a/alebo kópiu a/
alebo aspoň popis diel, ktoré vlastnia. 
 
Prosíme Vás uviesť meno, priezvisko alebo názov organizácie, adresu a kontakt.  

 
Uvedené materiály dodať na: 
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE 

    ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ 
    Gospin trg 1, 88266 Međugorje 
    Bosna i Hercegovina         

 
Prosíme Vás, aby ste informovali všetkých, o ktorých viete, že sa zaoberajú 

publikačnou činnosťou týkajúcou sa medžugorských udalostí.  
 

Ďakujeme Vám za všetko, čo robíte! 


