
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 

PRE KŇAZOV 
28. duchovná obnova pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí 

od 3. do 7. júla 2023. 

  

Téma: „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49) 

 

V škole Panny Márie 
 

PROGRAM 
 

 

3. júla 2023 pondelok 

16.00 – 18.00 Registrácia účastníkov 

(Dvorana Jána Pavla II.) 

18.00 ZAČIATOK DUCHOVNEJ 

OBNOVY 

Modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za 

uzdravenie a slávnostné tajomstvá ruženca 

 

 

4. júla 2023 utorok 

09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou 

oltárnou 

09.30 Prednáška, prestávka 

11.00 Adorácia v tichu (osobná modlitba, 

čítanie Božieho slova, meditácia) 

16.00 Prednáška 

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, 

adorácia) 

 

5. júla 2023 streda 

06.00 Ruženec na Podbrde - Vrchu zjavenia 

10.30 Prestávka 

11.00 Prednáška  

12.00 Adorácia v tichu (osobná modlitba, 

čítanie Božieho slova, meditácia) 

16.00 Prednáška 

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, 

modlitba za uzdravenie, slávnostné tajomstvá 

ruženca) 

 

 

6. júla 2023 štvrtok 

06.00 Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď 

16.00 Prednáška 

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, 

adorácia) 

 

 

7. júla 2023 piatok 

08.30 Odchod na hrob pátra Slavka 

Barbariča, modlitba 

09.30 Záverečná prednáška 

prestávka 

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA KONČÍ SV. OMŠOU O 11.00 hod. 



Koordinátorom Duchovnej obnovy je p. Zvonimir Pavičić. 

 
 

Lektorom duchovnej obnovy je P. Miljenko Šteko (1969) je členom 

hercegovskej františkánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie so sídlom v Mostare (Bosna a 

Hercegovina). Slávnostný sľub zložil v roku 1994. Za kňaza bol vysvätený 13. júla 1996 

(Frohnleiten, Rakúsko). Študoval filozofiu a teológiu v Záhrebe, Bologni a Ríme, kde získal 

doktorát (2005) z teológie spirituality. 

Zastával rôzne funkcie v provincii. V rokoch 2007 až 2013 pastoračne pôsobil v Medžugorí. 

V rokoch 2013 až 2022 bol provinciálom (s opätovným zvolením v roku 2019). A v tom 

čase bol aj predsedom Národnej náboženskej konferencie KVRPP BaH, predsedom Regionálnej 

konferencie provinciálov františkánov (SLAS), Rady františkánskych spoločenstiev v Chorvátskej 

republike a BaH (VFZ) a predsedom hl. UFME (Unio Fratrum Minorum Europae) so sídlom v 

Bruseli (s opätovnými voľbami v roku 2019). Od septembra 2022. 

vykonáva službu opatrovníka Medzinárodného inštitútu sv. Antona v Ríme – Collegium S. 

Antonii Patavini v Urbe. 

P. Miljenko konal na rôznych miestach duchovné cvičenia a obnovy. 

Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr  

(Marija Dugandžić). 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytnú 

bezplatné ubytovanie počas duchovnej obnovy všetkým kňazom. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si 

zabezpečujú  ubytovanie sami u svojich priateľov v Medžugorí, 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. 

Výdavky na duchovnú obnovu pokrýva päť omšových úmyslov. 

Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu, štólu a Sväté písmo. 

Mnohí kňazi nemajú prístup na internet a nevedia o tomto medzinárodnom stretnutí v 

Medžugorí. Preto láskavo prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá 

pokoja, aby túto informáciu zverejnili všetkými komunikačnými prostriedkami, ktoré majú k 

dispozícii, aby sa tejto duchovnej obnovy mohlo zúčastniť čo najviac kňazov. Prosíme vás, aby ste 

podľa vašich možností materiálne pomohli kňazom, ktorí chcú prísť, ale nemajú potrebné 

prostriedky na cestu. Vopred vám za to ďakujeme a vzývame na vašu prácu Božie požehnanie a 

požehnanie Kráľovnej pokoja. 

 

 

Z organizačných dôvodov a pre vašu istotu vás prosíme, aby ste sa považovali za 

zaregistrovaných až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď. Ak ste odpoveď nedostali, 

znamená to, že sme vašu prihlášku nedostali a nie ste zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail 

poslali na nesprávnu adresu alebo máte v počítači vírus a pošta je automaticky blokovaná. 

Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď. 
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