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Zpravodaj

e č. 3/2015  
Program akcí   

pořádaných NR Sekulárního františkánského řádu  

na nejbližší období  
Úvodní poznámka: kalendář obsahuje pouze akce pořádané NR (nebo se jich zúčastní) 

a jejich termíny pro včasné plánování členů řádu  

18. 7. 2015 v 18:00 - Setkání františkánských komunit Arcidiecéze pražské na mši 

svaté v kostele Panny Marie Sněžné. Na slavnostní mši jsou zvány všechna 

františkánské řády.  



12. 9. 2015 9:00 -16:00 - Zasedání Národní rady. Podněty pro zasedání lze napsat 

na adresu sekretáře frantiskan@kolafa.name   

18. 9. – 19. 9. 2015 - Národní františkánská pouť na Hostýn.   

Program:  

Pátek 18:00 mše sv. a celonoční adorace.   

Sobota: Přednáška na téma Papežovy nové encykliky, představení NR, mše v 

bazilice, křížová cesta.   

Přihlášky individuální. Doprava vlastní.   

17. 10. 2015 - Závěrečná akce Národního eucharistického kongresu nebude NR 

organizována.   

Členové SFŘ se mohou přihlásit přes svoji farnost nebo individuálně na adrese 

www.neuk.cz  

23. 10. - 24. 10. se koná v Brně Petrinu tradiční podzimní formační seminář na téma 

„Pastorace povolání“.   

Odpoledne proběhne představení NR a diskuze na téma Týmy, které spolupracují na 

budování III. řádu spolu s Národní radou.  

12. 12. 2015 9:00 - 16:00 zasedání Národní rady. Podněty pro zasedání lze napsat 

na adresu sekretáře frantiskan @kolafa.name  

Koncem ledna 2016 proběhne tradiční setkání ministrů MBS v Brně v Petrinu. 

Téma spolupráce týmů v SFŘ na základě požadavků mezinárodní rady. Téma: „Dej 

k dispozici svým bratrům a sestrám čím tě Bůh obdaroval.“  

8. - 11. 2. 2016 Duchovní františkánská obnova s otcem Eliasem Vellou: „Mít 

ducha Páně a jeho svaté jednání“.   

Přihlášky směřujte na Markétu Strašíkovou  marketa.strasikova@iol.cz.   

Zájem je velký - zatím je volných míst 90, ale stále jich ubývá. Členové SFŘ mají 

přednost.  

Více na webu www.sfr.cz nebo  http://kalendar.kolafa.name  
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Duchovní obnova  MBS Sušice v klášteře 

kapucínů  

 

Konference o Dr. Noskovi     

v   klubu kláštera   

u Panny Marie Sněžné   



U hrobu Dr. Noska  

 

 



Mše sv. v Poříčí nad Sázavou  

 

 



 

Poslední kilometr 
  

na Cyrilometodějské  

pouti 
  

Pouť seniorů 
  

do Hájku 
  

příchod do kláštera   

Panna Maria v   hájecké loretě   

před mší svatou u lorety   



Klarisky ve Šternberku  

 

 


