
Prijavljujem dolazak obitelji:

Mama:

Tata:

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Posebna napomena (potreba) 
u svezi čuvanja djece:

Adresa - ulica i broj:

Poštanski broj i mjesto:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:

Župa iz koje dolazite:

Biskupija iz koje dolazite:

Noćenje (zaokružiti):            da            ne

Dolazak, dan i vrijeme:

Odlazak, dan i vrijeme:

 

PERFORACIJA 

JEDNODNEVNA
DUHOVNA OBNOVA
ZA OBITELJI
RIJEČKE NADBISKUPIJE

22. travnja 2017. 

Bogoslovno sjemenište “Ivan Pavao II.” Rijeka
Tizianova 15 (Belveder)

 

Slati putem prijavnice na web stranici: 

Do utorka, 18. 04. 2017.

Cijena:
100,00 kn - cjelokupni aranžman za par

djeca i mladi gratis!

Duhovna obnova za djecu i mlade
osnovnoškolske i srednjoškolske dobi:

djevojčice – Sestre Srca Isusova 
dječaci – Bogoslovno sjemenište

Za sva ostala pitanja kontaktirati putem 
telefona i e-mail-a:

Ivana Pavla II. br 1
51000 RIJEKA

Tel.: 051/581-214

E-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr
www.ri-nadbiskupija.hr

www.mojaobitelj.net

Ured za obitelj Riječke nadbiskupije

Prenošenje vjere
u obitelji i duhovno očinstvo

Prijave



PRIJAVNICA
Duhovna obnovu za obitelji i mlade 

Riječke nadbiskupije

  

PERFORACIJA 

Program duhovne obnove

22. travnja 2017.

09.30 - Okupljanje
10.00 - Prvi duhovni nagovor u dvorani: 
Duhovno očinstvo
dr. Marijo Tomljanović, rektor bogoslovnog 
sjemeništa
  
12.00 – zajednička molitva u kapeli 

12.30 – ručak

· · ·
14.00 – drugi duhovni nagovor:
Prenošenje vjere u obitelji
p. Vatroslav Halambek, duhovnik u 
bogoslovnom sjemeništu

15.00 – Pokorničko bogoslužje – ispovijed

16.30 – Sveta Misa – p. Marko Stipetić, MSC, 
vicerektor bogoslovnog sjemeništa

Završetak duhovne obnove

Duhovna obnova pod vodstvom svećenika može 
dati novo iskustvo vjere koja probuđuje i obnav-
lja čovjekovo srce u Duhu Svetomu. Obnoviti se 
u nutarnjeg čovjeka koji će živjeti svoju vjeru u 
molitvenom i sakramentalnom životu, važno je za 
život Crkve i svjedočenje Isusa Krista.

Kada u potpunosti predamo svoj život Isusu Kri-
stu, po svojoj slobodnoj volji dajemo prostora 
Duhu Svetomu da raspiruje u nama svoju milost. 
Duh Sveti djeluje u nama i potiče nas da se sve 
više otvaramo stvarnosti Božje ljubavi.

Raditi na sebi uz sakramentalni život, svetu Misu, 
osobnu molitvu, čitanje Božje riječi i činjenje djela 
ljubavi prema bližnjima; sve to treba izgrađivati 
duhovno i dopustiti Bogu neka mijenja srce sva-
kog pojedinca.

Ljubav je temelj jer Bog je ljubav i po ljubavi dje-
luje. To nam u zalog ostavlja i sam Isus: „Novu 
vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge; kao 
što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedni druge! Ako 
imate ljubavi jedni prema drugima, po tom će svi 
prepoznati da ste moji učenici“. (Iv 13,34-35)


