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Jarní formační seminář SFŘ v ČR 

 

8. - 9. 3. 2019 

 

Program: 

 

 
Pátek 8. 3. 2019: 

 

16.30h   - mše svatá v kostele Sv. Ludmily na nám. Míru 

18.00h   - večeře (jídelna - kavárna KDM, objednávky pište do přihlášek) 

19.00h   - Večerní chvály (jídelna - kavárna KDM) 

19,30h   - sdílení  (jídelna - kavárna KDM) 

21.00h   - kompletář a adorace (kaple KDM) 

22.00h   - noční klid 

 

 

Sobota 9. 3. 2019:  

 

  7.00h  - ranní chvály (kaple KDM) 

  7.20h  - snídaně (jídelna - kavárna KDM - dle individuálních objednávek při ubytování) 

  8.00h  - slovo ministra Fr. Reichela k národnímu a Markéty Kubešové k mezinárodnímu dění  v                            

               SFŘ  (jídelna - kavárna KDM) 

  8.45h  - didaktiky k loňské duchovní obnově P. E. Velly - V. Jarolímek  (jídelna - kavárna KDM) 

10.00h  - úvod do kontemplace  - br. Radek navrátil OFMCap. (jídelna - kavárna KDM) 

12.00h  - Anděl Páně (jídelna - kavárna KDM) 

12.30h  - oběd (jídelna - kavárna KDM, objednávky pište do přihlášek) 

13,30h  - rekreace a povídání u kávy (jídelna - kavárna KDM)  

14.00h  - mše svatá s požehnáním na závěr semináře (kaple nebo společenský sál KDM - dle počtu 

účastníků) 

 

 

Písmo svaté s sebou! 

 

 

Ubytování a snídaně si zajišťují účastníci sami (viz pozvánka na seminář.) 
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 Pokoj a dobro milí spolufrantiškáni! 

    Podzimní formační seminář s tématem Lectio divina měl příjemný ohlas a některá MBS (jako 

např. Hradec Králové) s tímto způsobem rozjímání Písma nyní intenzivně pracují, určitě byste 

všichni rádi věděli, co a jak dál na cestě blíž k Bohu.  

    Všechny vás tedy srdečně zvu - zejména formátory a ministry, ale i každého, kdo má zájem! -  na 

jarní formační seminář, kde na Lectio divina navážeme. A to úvodem do kontemplace. 

Tohoto tématu se pro nás s radostí ujal br. Radek Navrátil OFMCap. z Olomouce a připravil si hned 

dva způsoby, jak se Bohu ještě více otevřít. Nezapomeňte si s sebou vzít Písmo sv.  

    A protože jsem vám na volební kapitule slíbila didaktiky k loňským exerciciím E. Velly, hodinku 

času věnujeme i jim. Připravil je a jednu z nich s vámi ve zkrácené verzi projde V. Jarolímek.  

    Většina programu proběhne v kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru, která je zároveň jídelnou 

KDM. Kdo není v KDM ubytovaný, vchází dveřmi kavárny přímo z náměstí. 

 

    Datum a místo konání: 8. - 9. 3. 2019, kavárna KDM u sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha  

    Přihlášky: ubytování a snídaně si objednáváte sami na mailu: hostel@kdm.cz nebo přes 

formulář: https://www.kdm.cz/rezervace-turiste.php a platíte při příjezdu. 

    Poté mi nahlásíte svou účast: mailem na: holaskova.ludmila@gmail.com (případně sms na 

mobil: 732 985 833.) - do 23. 2. 2019.  

    Večeře a obědy: připište do přihlášky, kterou mi posíláte, zamluvím je hromadně. 

 

 

    Těšíme se na vás! 

 

 

 

    Ludmila Markéta Holásková 

    formátorka  


