D O M OV I NS KA D U H OV NA O B N OVA
“I ti ćeš gradit, na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena.” (Iz 58, 12)

Međugorje
7. – 10. travnja 2022.
DVORANA IVANA PAVLA II
U svakoj slabosti Gospodin nas traži da nas u sebi obnovi
i u njemu osnažene nas šalje k svom narodu
na starim razvalinama iznova graditi vjernost naroda
i dizati temelje budućih koljena.

Voditelji
pater Ike Mandurić
fra Ante Vučković
don Damir Stojić

PUT NARODA / TEMELJ OBITELJI / SMISAO ČOVJEKA
Cijena trodnevnog smještaja u hotelu (uključen doručak i ručak) iznosi 600 kn.
Očekivana cijena organiziranog prijevoza iz Osijeka, Rijeke i Zagreba: oko 300 kn.
Prijave i sve informacije o duhovnoj obnovi
na: www.marijanskizavjet.hr, mail: info@marijanskizavjet.hr, tel: 095 741 3334
Prijave sudionika su obvezne. (U skladu s epidemiološkim mjerama broj sudionika je ograničen.)

• Domovinska duhovna obnova na inicijativu Marijanskog zavjeta predstavlja
pokušaj osnaživanja u kršćanskom domoljublju, po uzoru na ono Kristovo,
Marijino, Stepinčevo i svih svetih domoljuba u povijesti Crkve i našega naroda.
• Obnovom u ovom svetom mjestu tražimo da Bog iscijeli stare razvaline o kojima
Prorok Izaija govori - sva lutanja i nevjerstva našega naroda, ona povijesna i ova
danas - kako bi na buduća koljena prenijeli polog vjere, ljubavi i nade.
• Program će voditi poznati svećenici i duhovnici, sastojat će se od nagovora, svetih
misa, pohoda svetim mjestima te prigoda za osobne razgovore sa svećenikom i
ispovijed.
• Program počinje u četvrtak navečer, a završava na Cvjetnu nedjelju s procesijom i
zajedničkom svetom misom s narodom.

ZA OBITELJI – ZA MLADE – ZA BRANITELJE – ZA SVAKOG DOMOLJUBA
Pođi s nama! Krenimo zajedno Gospi Međugorskoj tražiti ispunjenje čežnji srca i po
njezinom zagovoru moliti s blaženim Stepincem:
Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo,
moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju izabiremo
Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog
našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe,
spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo
svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu
domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u
katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju
i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života da slavimo ondje Trojedinog
Boga uvijeke. Amen.
(bl. Alojzije Stepinac)

