Välkomna till Karismatisk reträtt
med fr. Ivo Pavić
med förbön om helande och befrielse

”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och
han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket
och botade alla sjukdomar och krämpor”. Matteusevangeliet.9:35

Värnamo: Fredag den 13 april 2018
Marie Födelses katolska församling
Oxtorgsgatan 2 B
Ljungby: Lördag den 14 april 2018
S.t Stefans Kapell
Bolmstadsvägen 21

Mer information finns på församlingens hemsida

Program för Värnamo och Ljungby 13-15/4
Värnamo dag 1 fredag 13/4
17.30 Rosenkransbön
18.00 Mässa
18.30 Fr. Ivo predikar
avslutning ca. 20.00

Ljungby dag 2 lördag 14/4
kl.11.00 Fr. Ivo predikar, lovprissång, förbön om helande och befrielse
kl.17.00 mässa
Obs! Under pågående reträtt kommer vi meddela tid för pauser för lunch och
fika
Reträtten avslutas på lördag ca 18.30

Värnamo söndag 15/4
kl.11.00 mässa, huvudcelebrant kyrkoherde f. Franz Schneider tillsammans med
vår predikant fr. Ivo Pavić
Efter mässan kyrkkaffe med kyrkoherde f. Franz och församlingsmedlemmar
samt möjlighet att få träffa fr. Ivo Pavić.
Reträtten hålls på kroatiska, men kommer att tolkas till svenska av Marija
Jugović. Reträtten är gratis ingen anmälan behövs.
Bra och ta med sig Bibel, anteckningsblock och penna. Dessutom får jag be
alla att ta med sig sin egen matlåda och nånting att sitta på i fall om det blir brist
på sittplatser. Kaffe och te kommer finnas i kyrkan.
Vi kommer att bli väldigt många i kyrkan och bl.a sjuka kommer också delta i
reträtten och med hänsyn till de sjuka vill jag vänligen be alla att undvika starka
dofter och parfym under reträtten! Tack för hänsyn för varandra.
Alla är hjärtligt välkomna!
Huvudarrangör: Eva Johansson

evajoh1@gmail.com

Något om fr. Ivo Pavic
Ivo Pavić OFM föddes 1965 i Kroatien i staden Tisina nära Bosniska Samac, där han
senare gick i gymnasiet. Vid 23 års ålder hörde han Guds röst i sitt hjärta ”du blir min
präst”. Omedelbart besvarade han sin kallelse och kontaktade Franciskanprovinsen i
Bosnien-Serben. Samtidigt arbetade han på en fabrik och tänkte inte på att bli präst.
År 1988 började han sitt postulat i den Franciskanska högskolan i Visko, där han
doktorerade och deltog i sitt noviciat år 1989 i Sarajevo. Vid de första studieåren
befann han sig i Samobor och Österrike, då forna Jugoslavien var i krig under tre år.
År 1995 levde han i exil och avlade de eviga löfterna. Ett år senare vigde kardinal
Vinco Puljic honom till diakon och 1997 blev han vigd till präst i Sarajevo. År 2000
tog fr. Ivo sin examen i teologi vid den franciskanska teologiska fakulteten i Sarajevo.
Som kyrkoherde evangeliserade han de kristna i församlingarna, där han också höll
andlig förnyelse vid Skoplje, Tuzla och Tolisa- orter belägna i Bosnien- och
Herzegovina. Han tjänade den katolska andliga karismatiska förnyelsen i den Helige
Ande och reste runt om i världen, bl.a i Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Makedonien, Slovenien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien och New York.
Överallt där fr. Ivo predikade bildades bönegrupper. Fr. Ivo ledde även karismatiska
reträtter. Något senare grundade han bönegruppen ”Two Hearts”, dvs. ”Två Hjärtan” i
Tolisa år 2003. I staden Tolisa samlades över 30 000 troende från hela världen i
veckovisa och sedermera månatliga bönemöten år 2005. År 2005 fr. Ivo började
studera spiritualitet på Gregorianaunversitet i Rom. Han avslutar sina studier med
magisterexamen med en avhandling med titeln ”Helande genom bön”. År 2007 firade
han tio år som präst. Under forskarutbildningen stannade han i Rom 2005-2009. Den
10 juli 2009 utnämndes han till kyrkoherde i församlingen ”Jesu Heliga hjärta” i
Ṥurkovac i Bosnien-och Hercegovina. I juni 2011 försvarade han sin
doktorsavhandling vid Gregorianauniveristetet om: "II Battesimo nello Spirito Santo
nella Chiesa in particolare con riferimento al contesto della Croazia, della Bosnien ed
Ercegovina" eller "Dopet i den helige Ande i kyrkan, med särskild tonvikt på
Kroatien och Bosnien – Hercegovina." Fr. Ivo lever i ständig bön och närvaro av
Gud. Gud svarar på fr. Ivo förböner med stor kraft och många människor blir berörda
och helade i själ och kropp. Fr. Ivo förkunnar evangelium runt om i världen och tjänar
troget sin Kyrka.

