
 
20. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY             

sa uskutoční v Medžugorí od 6. do 9. novembra 2019 

  
Téma: 

„Nasleduj ma!“ (Mk 10, 21)  
 

V škole Panny Márie 

 

Program: 

 

 

Streda 6. novembra 2019  

14.00 Registrácia účastníkov 

16.00 Úvod duchovnej obnovy 

17.00 Večerný modlitbový program 

 v kostole 

 

 

Štvrtok 7. novembra 2019 

09.00 Ranná modlitba 

09.30 Prednáška, rozhovor 

12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou 

sviatosťou oltárnou 

15.00 Prednáška, rozhovor 

17.00 Večerný modlitbový program 

 v kostole 

 

 

Piatok 8. novembra 2019 

06.00 Modlitba na Križevci 

13.00 Prednáška, rozhovor 

12.00 Tichá poklona pred         

Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

15.00 Prednáška, rozhovor 

Príprava na svätú spoveď pred    

Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 

17.00 Večerný modlitbový program 

 v kostole 

 

 

Sobota 9. novembra 2019 

07.00 Modlitba na Podbrde – vrchu 

 zjavenia 

10.00 Prednáška, skúsenosti účastníkov 

 Záverečná sv. omša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prednášajúcim na duchovnej obnove je páter Marinko Šakota, 

ktorý sa narodil v Čitluku v roku 1968. Základnú školu navštevoval v 

Čitluku, ako aj prvý ročník strednej školy. Potom sa rozhodol pre 

františkánske povolanie a nastúpil do Františkánskeho seminára vo Visokom. 

Tu skončil 2. ročník gymnázia a ďalšie dva ročníky na Jezuitskom gymnáziu 

v Dubrovníku, kde aj maturoval. Františkánsky habit si obliekol 15. júla 

1987 v Humci, kde strávil rok v noviciáte. Študoval filozofiu a teológiu v 

Sarajeve na Františkánskej teológii (1989-1990), pokračoval v Záhrebe na 

Jezuitskej univerzite (1990-1992) a štúdiá ukončil vo Fulde (v Nemecku) v 

rokoch 1992-1995, kde obhájil doktorantskú prácu. 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 Augsburgu (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 farnosti 

Medžugorie. 
 

Duchovná obnova sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok je 40 € za manželský pár. 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr (pre Mariju 

Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoju 

registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky manželské páry, účastníkov duchovnej 

obnovy, aby si zabezpečili ubytovanie v Medžugorí samostatne.  
 

 

 

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

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

automaticky blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď 

dostanete potvrdzujúcu odpoveď. 
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