
Pozvánka na setkání ministrů 23.1.2021 

 v Brně - CDM Petrinum Veveří 462/15 

 
Lze vyslat i jiného zástupce z místního společenství než jen člena místní rady ! 

(zástupce vysílá a pověřuje místní ministr. Předpokládá se, že přijede alespoň jeden zástupce z MBS, který pak 

předá svému MBS informace o setkání) Vítáni jsou velmi vřele i vaši duchovní asistenti, ( jsou součástí vašich 

místních rad ). Pozvěte je prosím osobně a prosím, kdo máte kontakt na sestřičky z různých Františkánských 

kongregací – pozvěte je na sobotní program ať nám něco o sobě a o jejich františkánském řádu 

povyprávějí. Prosím  program setkání spoluvytváříme my všichni ze všech MBS a z celé františkánské rodiny. 

Děkuji, že se zapojíte i vy do sestavení společného programu a diskuze. 
 

Pátek 22. 1. 2021  
17:00 mše svatá + nešpory u Kapucínů (Kapucínské náměstí 303/5)  

18:45 - 19:15 ubytování v Petrinu  

19:30 večeře z darů, které donesete z domova  

20:00 a společný program v jídelně – doneste každý z vás nějakou radostnou zprávu a sdělte nám jí. 

Nebo nám vyprávějte co jste veselého zažili a ať nechybí i nějaký humor či vtip. 

Závěr večera – Adorace a modlitba a kompletář v kapli  

 

Sobota 23.1.2020 (Předběžný návrh ) 

7:30 ranní chvály v kapli  8:00 snídaně  

9:00 Mše svatá a po mši 10:00 – 12:00 (cca 10:45 - 11:15 přestávka) Rok 2021 je rokem 800letého 

výročí založení našeho řádu a v červnu bude volební kapitula nové národní rady a v říjnu pak 

volební kapitula mezinárodní rady v Římě. Nabízíme diskuzi o tom jak oslavit naše výročí a o tom 

jaké máte reálné návrhy pro další tříleté období  2021 -2023 života v našem řádu. Bude prostor i 

pro vaše zkušenosti z období karantény Covid. Pokud si návrhy zformulujete už doma nebo dokonce 

je přinesete v písemné podobě, bude diskuze jistě smysluplnější. 

cca12:00 modlitba Anděl Páně  12:30 oběd (v restauraci)  

14:00 - 14:45 pokračování diskuze, informace národní rady do blízké budoucnosti 

 
Na setkání bude možno zakoupit knihu, kterou napsal nedávno František Reichel Vše má svůj čas. Cena po slevě 

pro náš řád je 190,- Kč. K dispozici bude i kniha Duchovní doprovázení a Svatost ve světě. Pokud budete 

vyžadovat větší počet knih pro svá společenství, prosím dejte vědět na frantiskan@kolafa.name  Co se týče ceny 

za pronájem pokojů a sálu i nadále podporujeme z vaší strany dobrovolný dar! Vaše účast tedy není závislá 

na financích. Pro ty, co mohou přispět za sebe či za druhé přikládám ceník pobytu od CDM Petrina . Kdo chce být 

solidární ať přispěje například takto: ubytování 300,- Kč, za sobotní pronájem sálu 50,- Kč a za objednaný oběd 

150,-Kč . Prostě to dnes bez peněz nejde, ale naše solidarita umožní účast na setkání každému. 
 

Přihláška:   Přihlašujte se prosím jednotlivě DO 10.1.2020 (frantiskan@kolafa.name ) 

Jméno a příjmení  a MBS ………………………………………………………………………. 

Ubytování z 22 na 23.1 v Petrinu …….. ANO/NE     Poznámka………………………………. 

Požaduji parkovací místo v areálu:…… ANO/NE      Poznávací značka vozu………………... 

Oběd v restauraci v sobotu ……………. ANO/NE  

přihlášku zasílejte mailem nebo telefonem Stačí všechny údaje napsat mail výše uvedenou výše 

uvedenou přihlášku berte jen jako vzor o tom co potřebuji vědět pro organizaci setkání 

Luboš Kolafa : 602 306 284 / mail frantiskan@kolafa.name  

 
Ceník, který jsme obdrželi od CDM Petrinum 
cena ubytování za lůžko je 280.- Kč za noc 
cena za parkování je 100,- Kč za noc 
Pronájem sálu, provoz, energie a úklid - 4 800,-Kč 
Místní poplatek z pobytu pro město Brno -21,-Kč/noc a osobu 


