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VII. МІЖНАРОДНА
ДУХОВНА ОБНОВА

“ЗА ЖИТТЯ”

ТЕМА: «СЛІДУЙ ЗА МНОЮ!» (Мк 10,21)

МЕДЖУҐОР’Є
29 ТРАВНЯ – 01 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ

ПРОГРАМА

Із Матір’ю життя - духовна обнова для лікарів і медичних працівників; для тих, хто захищає життя, 
молитва за тих, хто зранений навмисним або мимовільним перериванням вагітності;

для подружніх пар, які бажають мати дітей, для активістів pro-life;
для тих, хто став жертвою насилля в сім’ї, для батьків-одинаків, для вагітних жінок… 

      П’ЯТНИЦА 31 травня 2019 р.

07.00 Молитва на горі явлінь (Подбрдо)
09.30 Лекція, свідчення
12.00 Поклоніння Пресвятим Дарам у тиші
15.00 Лекція, свідчення
17.00 Вечірня молитовна програма
          (Вервиця, Служба Божа,
            вшанування Хреста)

       СУБОТА 01 червня 2019 р.

9.00   Ранішня молитва
9.30   Лекція
10.30 Свідчення учасників
12.00 Свята Літургія на завершення
          духовної обнови

   СЕРЕДА 29 травня 2019 р.

14:00 Реєстрація учасників
16.00 Вступ до духовної обнови
17:00 Вечірня молитовна програма
     в церкві (Вервиця, Служба Божа,
     молитва за зцілення
     і Славні таїнства Вервиці)

 

    ЧЕТВЕР 30 травня 2019 р.

09.00  Ранішня молитва
           Лекція і свідчення
14.00 Молитва на горі Кріжевац 
17.00 Вечірня молитовна програма
       в церкві (Вервиця, Служба Божа,
       Поклоніння Пресвятим Дарам)

У школі Богородиці



Лектор духовної обнови: 
О. Станко Мабич OFM, народився в 1968 р. в Кочерині, Широкий Брег. Є членом 
францисканської провінції Герцеговини. Початкову школу закінчив в Кочерині, а середню – 
в семинарії францисканської класичної гімназії в Високому. Теологію вивчав в Сараєві, в 
Загребі та в Фульді. Священичі свячення отримав у 1995 році в Фульді, Німеччина. Після 
рукоположення поступає в Інститут Церковної музики в Загребі, котрий закінчує в 2001 
році. Після проходить дворічний курс психології (Терапія реальністю). Як священик та 
церковний музикознавець працює в парафіях Герцеговини. Останні 9 років є вихователем  
молодих францисканців в постулаті та новіціаті, проводить духовні вправи и духовні 
семинари для різноманіних груп.

Духовна обнова відбудеться в залі позаду церкви. Пожертва на витрати за 
семінар складає 40 євро з особи. Щодо проживання в Меджуґор’ї учасникам слід 
подбати самостійно. Кількість учасників обмежена розміром приміщення, 
тому просимо Вас надсилати заявки заздалегідь. Заявки надсилайте на 
електронну адресу: seminar.marija@medjugorje.hr 

У заявці потрібно вказати ім’я і прізвище, рід занять та місце праці.

Із метою покращення організації духовної обнови й заради вашої впевненості просимо 
звернути увагу, що зареєстрованим Ви можете себе вважати тільки після отримання 
письмового підтвердження від нас. Якщо Ви не отримали відповіді, це означає, що ваша 
заявка не надійшла і реєстрація не відбулася – лист був надісланий на неправильну 
електронну адресу або містив вірус та виявився автоматично заблокованим поштою.  
Тому можете вважати себе зареєстрованим лише після отримання від нас відповіді.

Організацією паломництва з України на сьому міжнародну
духовну обнову “За життя”  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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