
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VABLJENI NA 
DUHOVNI SEMINAR  
ZA OZDRAVLJENJE  

DUŠE, DUHA IN TELESA 
 

22. - 24. 2. 2013 
pri frančiškanih v cerkvi sv. Ane 

v Kopru 

Dr. fra Smiljan DraDr. fra Smiljan DraDr. fra Smiljan DraDr. fra Smiljan Dragan Kožul deluje v gan Kožul deluje v gan Kožul deluje v gan Kožul deluje v 
župniji sv. Križa v Zagrebu, kjer vodi  župniji sv. Križa v Zagrebu, kjer vodi  župniji sv. Križa v Zagrebu, kjer vodi  župniji sv. Križa v Zagrebu, kjer vodi  
vsak zadnji torek v mesecu duhovni vsak zadnji torek v mesecu duhovni vsak zadnji torek v mesecu duhovni vsak zadnji torek v mesecu duhovni 
seminar, ki se ga udeleži več kot 3000 seminar, ki se ga udeleži več kot 3000 seminar, ki se ga udeleži več kot 3000 seminar, ki se ga udeleži več kot 3000 
ljudi. Organiziral je molitev rožnega ljudi. Organiziral je molitev rožnega ljudi. Organiziral je molitev rožnega ljudi. Organiziral je molitev rožnega 
venca za spreobrnjenje in mir v katero venca za spreobrnjenje in mir v katero venca za spreobrnjenje in mir v katero venca za spreobrnjenje in mir v katero 
je vključenih več kot 100000 ljudi. Fra je vključenih več kot 100000 ljudi. Fra je vključenih več kot 100000 ljudi. Fra je vključenih več kot 100000 ljudi. Fra 
SmiljaSmiljaSmiljaSmiljan je bil štiri leta in pol pomočnik n je bil štiri leta in pol pomočnik n je bil štiri leta in pol pomočnik n je bil štiri leta in pol pomočnik 
eksorcista don Gabriela Amortha v eksorcista don Gabriela Amortha v eksorcista don Gabriela Amortha v eksorcista don Gabriela Amortha v 
Rimu.Rimu.Rimu.Rimu.    
 

PETEK, 22. 2. 2013:PETEK, 22. 2. 2013:PETEK, 22. 2. 2013:PETEK, 22. 2. 2013:    
17.00 uvod p. Smiljan, kateheza Dražen17.00 uvod p. Smiljan, kateheza Dražen17.00 uvod p. Smiljan, kateheza Dražen17.00 uvod p. Smiljan, kateheza Dražen    
18.00 sv. maša18.00 sv. maša18.00 sv. maša18.00 sv. maša    
19.00 češčenje Najsvetejšega,19.00 češčenje Najsvetejšega,19.00 češčenje Najsvetejšega,19.00 češčenje Najsvetejšega,    molitve za ozdravljenjemolitve za ozdravljenjemolitve za ozdravljenjemolitve za ozdravljenje    
21.00 film "Mistične pojave u kršćanstvu"21.00 film "Mistične pojave u kršćanstvu"21.00 film "Mistične pojave u kršćanstvu"21.00 film "Mistične pojave u kršćanstvu"    
    
SOBOTA, 23. 2. 2013:SOBOTA, 23. 2. 2013:SOBOTA, 23. 2. 2013:SOBOTA, 23. 2. 2013:    
        9.00 meditacija p. Smiljan, molitve za posameznike9.00 meditacija p. Smiljan, molitve za posameznike9.00 meditacija p. Smiljan, molitve za posameznike9.00 meditacija p. Smiljan, molitve za posameznike    
13.00 kosilo (organizirano)13.00 kosilo (organizirano)13.00 kosilo (organizirano)13.00 kosilo (organizirano)    
14.30 film "Biblijsko bdijenje"14.30 film "Biblijsko bdijenje"14.30 film "Biblijsko bdijenje"14.30 film "Biblijsko bdijenje"    
15.00 kateheza Dražen, spoved p. Smiljan15.00 kateheza Dražen, spoved p. Smiljan15.00 kateheza Dražen, spoved p. Smiljan15.00 kateheza Dražen, spoved p. Smiljan    
16.00 rožni v16.00 rožni v16.00 rožni v16.00 rožni venec, spoved p. Smiljanenec, spoved p. Smiljanenec, spoved p. Smiljanenec, spoved p. Smiljan    
17.00 sv. maša17.00 sv. maša17.00 sv. maša17.00 sv. maša    
18.00 skupne molitve, bolniško maziljenje18.00 skupne molitve, bolniško maziljenje18.00 skupne molitve, bolniško maziljenje18.00 skupne molitve, bolniško maziljenje    
20.00 film "A New Pentecost"20.00 film "A New Pentecost"20.00 film "A New Pentecost"20.00 film "A New Pentecost"    
    
NEDELJA, 24. 2. 2013:NEDELJA, 24. 2. 2013:NEDELJA, 24. 2. 2013:NEDELJA, 24. 2. 2013:    
        9.00 sv. maša 9.00 sv. maša 9.00 sv. maša 9.00 sv. maša ----    frančiškanifrančiškanifrančiškanifrančiškani    
10.00 kateheza p. Smiljan in Dražen10.00 kateheza p. Smiljan in Dražen10.00 kateheza p. Smiljan in Dražen10.00 kateheza p. Smiljan in Dražen    
11.00 sv maša za pokojne prednike 11.00 sv maša za pokojne prednike 11.00 sv maša za pokojne prednike 11.00 sv maša za pokojne prednike     
    
    Dražen Bušić je diplomiral na Inštitutu za teološko kulturo v Zagrebu in končal Dražen Bušić je diplomiral na Inštitutu za teološko kulturo v Zagrebu in končal Dražen Bušić je diplomiral na Inštitutu za teološko kulturo v Zagrebu in končal Dražen Bušić je diplomiral na Inštitutu za teološko kulturo v Zagrebu in končal 

strokovni študij novinarstva. Je urednik založbe Snaga za život, avtor več knjig in strokovni študij novinarstva. Je urednik založbe Snaga za život, avtor več knjig in strokovni študij novinarstva. Je urednik založbe Snaga za život, avtor več knjig in strokovni študij novinarstva. Je urednik založbe Snaga za život, avtor več knjig in 
dokumentarnih dokumentarnih dokumentarnih dokumentarnih filmov. Vodi duhovne obnove in evangelizira. Je oženjen in ima dva filmov. Vodi duhovne obnove in evangelizira. Je oženjen in ima dva filmov. Vodi duhovne obnove in evangelizira. Je oženjen in ima dva filmov. Vodi duhovne obnove in evangelizira. Je oženjen in ima dva 
otroka.otroka.otroka.otroka.    
    

Vstop prost.Vstop prost.Vstop prost.Vstop prost.    


