
XXIV МІЖНАРОДНА
ДУХОВНА ОБНОВА 

ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ

ТЕМА: "СЛІДУЙ ЗА МНОЮ!" (Мк 10,21)

МЕДЖУҐОР’Є, 08 – 13. 07. 2019

В школі Богородиці

ПРОГРАМА

Лектор духовної віднови – о. Марінко Шакота, OFM

       08 липня 2019 р., понеділок 

16.00 – 18.00    Реєстрація учасників (Зал св. Івана Павла ІІ)
18.00    ПОЧАТОК ДУХОВНОЇ ОБНОВИ
              Молитва на вервиці, Служба Божа, молитва
              за зцілення і Славні таїнства Вервиці
  

         09 липня 2019 р., вівторок

09.00     Поклоніння Ісусові в Пресвятих Дарах
09.30     Лекція, молитва
12.00    Перерва (Поклоніння Пресвятим Дарам у тиші)
15.30    Лекція, молитва
18.00    Вечірня програма (Вервиця, Служба Божа,
             молитва за зцілення і Славні таїнства Вервиці)  
22.00    Поклоніння Ісусові в Пресвятих Дарах

          10 липня 2019 р., середа

09.00    Поклоніння Ісусові в Пресвятих Дарах
09.30    Лекція, молитва
12.00    Перерва (Поклоніння Пресвятим Дарам у тиші)
15.30    Лекція, молитва
18.00    Вечірня програма (Вервиця, Служба Божа,
             молитва за зцілення і Славні таїнства Вервиці)

          11 липня 2019 р., четвер

06.00   Вервиця на горі об’явлень
10.00   Лекція, молитва
12.00   Перерва (Поклоніння Пресв. Дарам у тиші)
15.30   Лекція, молитва 
18.00   Вечірня програма (Вервиця, Служба Божа
            і Поклоніння Ісусові в Пресвятих Дарах)
 

        12 липня 2019 р., п’ятниця

06.00    Хресна дорога на горі Кріжевац, Сповідь
15.30    Лекція, молитва
18.00    Вечірня програма (Вервиця, Служба Божа,
             вшанування  Хреста)

        13 липня 2019 р., субота

08.30    Молитва на могилі Славка Барбаріча
09.00    Обмін досвідом, свідчення

ДУХОВНА ОБНОВА ЗАВЕРШУЄТЬСЯ
СЛУЖБОЮ БОЖОЮ ОБ 11.00 



О. Маринко Шакота народився в Читлуку 1968 року. В Читлуку закінчив  початкову 
школу і перший клас середньої школи. Тоді обрав францисканське  покликання і подальшу 
дорогу, продовжив у францисканській семінарії  в м. Високому. Тут і закінчив другий клас 
гімназії, а наступні два – в єзуїтській  гімназії в Дубровнику, де й отримав середню освіту. 
Францисканський габіт  прийняв 15 липня 1987 року в монастирі в Хумце, в якому і провів 
рік новіціяту. Філософську і богословську освіту розпочав у Сараєво у Францисканському 
навчальному закладі (1989-1990), продовжив у Загребі в Єзуїтському училищі (1990-1992) 
і закінчив у Фулді (Німеччина) 1995 року., де отримав диплом. Вічні обітниці прийняв у 
Широкому Брезі 1993 року. Рукоположений у диякони в Загребі в 1996 році і висвячений на 
священика у Фронлайтене в 1996 році. Перше місце служіння – францисканський монастир 
в Іннсбруку, в якому протягом року служив асистентом, а потім духовним помічником у 
Фронлайтені, потім – капеланом в Ауґсбурзі. Три роки був капеланом у Мостарі, а потім сім 
років – настоятелем у Градничах. З червня 2010 року служить священиком у Меджуґор’ї, з 
2013 року – настоятель Меджуґорської парафії.

Заявки можна надсилати на електронну адресу: seminar.marija@medjugorje.hr або 
факсом за номером 0038736651999 (для Марії Дуганчич – za Mariju Dugandžić) Парафіяни 
меджуґорської парафії, як і в попередні роки, забезпечують безкоштовне проживання для 
всіх священиків на час семінару. Тих священиків, хто самостійно влаштовує своє 
проживання у знайомих в Меджуґор'є, просимо вказати в заявці ім'я, прізвище та номер 
телефону приймаючої родини.

Священиків, які не мають особистих контактів в Меджуґор'є і можливості влаштувати своє 
проживання, просимо вказати це в заявці, і ми про це подбаємо. Витрати семінару покриваються 
п'ятьма інтенціями на Служби Божі.  З собою необхідно привезти: целебрет від свого настоятеля, 
альбу, столу і Біблію.

Багато священиків не мають доступу до Інтернету і, можливо, не знають, що в 
Меджуґор'є проходять подібні зустрічі. Тому просимо всіх організаторів паломництв, 
керівників молитовних груп і інформаційних центрів розповсюдити це оголошення 
доступними їм засобами, щоб більше  священиків змогли прийняти участь в семінарі. 
Просимо також, по можливості, надати матеріальну допомогу тим священикам, які 
мають бажання приїхати, але не мають необхідних коштів на дорогу. Заздалегідь за це 
дякуємо і просимо Божого благословення і благословення Цариці Миру.

 
Заздалегідь раді Вашим заявкам, і майбутній зустрічі!

Організацією паломництва з України на XXIV Міжнародну духовну обнову
для священиків займається:

ОФІЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МЕДЖУҐОР’Я В УКРАЇНІ 
 адреса: вул. Нова, буд. 18, c. Шенборн, Мукачівський р-н.,

Закарпатська обл., 89670, Україна
  тел.: +38 097 6795 222; +38 050 6795 222; +38 03131 564 50;

веб-сайт:www.medjugorje.com.ua
e-mail: info@medjugorje.com.ua
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