17. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV
Kedy:

9. - 14. júla 2012
Kde:

v Medžugorí
Téma seminára:

„KŇAZ – MUŽ VIERY“

PROGRAM SEMINÁRA
9. júl 2012, pondelok
14:00 – 18:00
18:00

Prihlásenie účastníkov (Dvorana Jána Pavla II.)
ZAČIATOK SEMINÁRA
(modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie a tajomstvá
slávnostného ruženca)

10. júl 2012, utorok
08:30
09:00
12:00
15:30
18:00

Ranné chvály (Laudes) v latinčine, adorácia
Prednáška, modlitba
Prestávka (tichá adorácia)
Prednáška, modlitba
Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, tajomstvá
slávnostného ruženca)

11. júl 2012, streda
08:30
09:00
12:00
15:30
18:00
22:00

Ranné chvály (Laudes) v latinčine, adorácia
Prednáška, modlitba
Prestávka (tichá adorácia)
Prednáška, modlitba
Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, tajomstvá
slávnostného ruženca)
Adorácia

12. júl 2012, štvrtok
06:00
09:30
12:00
15:30
18:00

Ruženec na Vrchu zjavenia
Prednáška, modlitba
Prestávka (tichá adorácia)
Prednáška, modlitba
Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia)

13. júl 2012, piatok
06:00
15:30
18:00

Krížová cesta na Križevci , sv. spoveď
Prednáška, modlitba
Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona sv. krížu)

14. júl 2012, sobota
08:30
Ranné chvály (Laudes) pri hrobe fra Slavka Barbarića
09:00
Skúsenosti, svedectvá
STRETNUTIE SA UKONČÍ SV. OMŠOU O 12.00.
Koordinátorom stretnutia je fra Miljenko Šteko.

Prednášateľom seminára je fra Ivan Dugandžić – františkánsky kňaz z
františkánskej provincie v Hercegovine. Narodil sa v r. 1943 v Krehin Gradači (obec Čitluk,
Hercegovina). Po absolvovaní strednej školy V Dubrovníku v roku 1962 vstúpil do
františkánskeho rádu. V roku 1969 bol vysvätený za kňaza, čomu predchádzali teologické
štúdiá v Sarajeve a v Königsteine (Nemecko). Po nich nasledovalo postgraduálne štúdium vo
Würzburgu (Nemecko), ktoré ukončil získaním doktorského titulu.
Od roku 1990 do roku 2010 žil a pracoval v Záhrebe. Viedol kurzy, v ktorých učil exegéze
Nového zákona a biblickej teológie na Katolíckej teologickej fakulte a jej pracoviskách. Svoje
práce publikuje v odborných teologických časopisoch; v rôznych publikáciách náboženskej
tlače spracúva biblické témy z pohľadu súčasnosti. Je autorom niekoľkých kníh. Žil a
pracoval v Medžugorí v dvoch časových obdobiach: od roku 1970 do roku 1972 a od roku
1985 do roku 1988. Teraz sa zdržiava a aktívne žije v Čitluku.
Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr
alebo faxom na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú
ubytovanie počas seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si
budú zabezpečovať ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, 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.
Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť sv. omší na tento
úmysel.
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo, malé
rádio alebo mobil s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto
prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto
informáciu zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto
seminára mohlo zúčastniť čo najviac kňazov. Zároveň vás prosíme o finančnú pomoc pre
kňazov, ktorí majú záujem zúčastniť sa seminára, no nemajú dostatok finančných
prostriedkov na cestu. Vopred vám za vašu spoluprácu ďakujeme. Nech Pán žehná vašu
prácu a nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja.
Svoje prihlásenie považujte za potvrdené až po prijatí spätného e-mailu, v ktorom bude
uvedené naše písomné potvrdenie. V prípade, že nedostanete od nás spätne odpoveď,
znamená to, že sme neprijali prihlášku a že nie ste registrovaný (dôvodom môže byť zle
uvedená adresa, vírus).

Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje p. Vladimír Chromek. Odchod
zo Slovenska je 8. 7. 2012, príchod na Slovensko je 15.7.2012; východzia stanica je Prešov,
odkiaľ autobus pokračuje hlavnou trasou v smere Poprad – Žilina – Trenčín - Bratislava.
Záujemcov prosíme, aby čo prihlásili najskôr.
Kontakt: Vladimír Chromek
Tel. č. : 0517789898, 0903387800, 0902373505
email: v.chromek@zoznam.sk
Okrem toho organizácia Mariánske centrum ponúka bezplatnú dopravu a ubytovanie pre
kňazov a seminaristov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na seminári. Podrobnosti vám
poskytnú v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle: +421 905 254 742 alebo
mailom na adrese marianskecentrum@gmail.com.

