KALENDÁŘ AKCÍ PLÁNOVANÝCH PRO ROK

2022
Předpokladem společného kráčení je schopnost a ochota sejít se, domluvit se… V rovině duchovní
jsme se díky Bohu sešli nad odkazem svatého Františka. V rovině světa hmatatelného jsme všichni
bratři a sestry v roce 2022 zváni k setkání na celonárodních akcích našeho řádu, které mají sloužit
k posilování vědomí sounáležitosti celého národního bratrského společenství:
-

15. ledna na seminář služebníků do Brna k zamyšlení nad tématem synodalita

-

od 6. do 11. února na Duchovní obnovu pro františkánskou rodinu s tématem SÍLA
NASLOUCHÁNÍ na Velehradě

-

ve dnech 18. -19. března na jarní formační seminář do Prahy rozjímat o důsledcích hříchu

-

4. června na 284. františkánskou pouť Prahou

-

17. září na 130. ročník terciářské pouti na Svatý Hostýn

-

od 21. do 22. října na formační seminář do Brna s tématem Ježíš spasitel

Podle vašich možností jste dále upřímně zváni na akce oblastního rozsahu připravované našimi bratry
a sestrami z jednotlivých MBS sloužící zvláště k bližšímu vzájemnému poznávání a sbližování
v jednotlivých regionech:
-

8. ledna Tříkrálové setkání v Praze

-

23. dubna Pouť ke hrobu br. Františka Noska

-

8. května Pouť na Svatou Horu u Příbrami

-

19. května Pouť seniorů do Hájku u Prahy

-

3. července Kající pouť na Svatém Antonínku se setkáním modlitebních služebníků

-

27. července Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření

-

24. září Pouť ke hrobu P. Moce Hrádek u Vlašimi

-

… říjen Opava

Možnosti k setkání a povzbuzování se na společné cestě v duchu radostné zvěsti se nabízí i na dalších
akcích pořádaných našimi místními bratrskými společenstvími otevřenými všem zájemcům, nebo
naopak na akcích iniciovaných mnohými jinými bratry a sestrami v Kristu otevřených pro všechny:
-

2. 2. 2022 Setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupy v katedrálách v každé diecézi

-

únor 2022 Zahájení 41. ročníku Cyrilo-Metodějské pouti

-

20. 3. 2022 Setkání na Svatém Antonínku u Blatnice (14:00 mše svatá, adorace, agapé)

-

9. 4. 2022 Postní duchovní obnova na Cvilíně

-

21. 5. 2022 Mše svatá a požehnání motorkářům na Svatém Antonínku

-

11. 6. 2022 Oblastní pouť MBS Opava ke sv. Antonínovi

-

2. 8. 2022 Svátek Panny Marie Andělské - Porciunkule ve všech františkánských kostelích

-

srpen 2022 Závěr Cyrilo-Metodějské pouti

-

1. 9. 2022 Den modliteb o péči za stvoření

-

3. 10. 2022 Slavnost Tranzitus ve všech františkánských klášterech

-

4. 10. 2022 Slavnost sv. Františka ve všech františkánských klášterech

-

6. 11. 2022 Setkání na Svatém Antonínku u Blatnice (14:00 mše svatá, adorace, agapé)

-

12. 11. 2022 Oblastní setkání MBS Opava

-

21. 11. 2022 Světový den chudých

Náš řád podporuje modlitbou a pomocí dle svých možností i tyto akce pořádané bratry františkány
-

11.-13. 3. Františkánská duchovní obnova pro mládež (Velehrad)

-

21.-25. 9. Františkánské misie (Děčín)

Připomínáme i v roce 2022 možnost účastnit se pravidelných 1. sobot na Svatém Antonínku - vždy v
15:00 modlitba rozjímavého růžence, zasvěcení se Panně Marii a sv. Josefovi, společné modlitby za
prosby ve džbánu v kapli sv. Antonína. Zve společenství RUAH.
I v příštím roce máme mnoho možností získat odpustky pro Sekulární františkánský řád.
Odpustky mohou získat členové Sekulárního františkánského řádu, jestliže řádně splní obvyklé
podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce), vykonají, nebo
obnoví alespoň soukromě, slib, že budou věrně zachovávat Řeholi SFŘ (Dokumenty Sekulárního
františkánského řádu str.184 a 185)
-

V den přijetí do řádu
V den profese
U příležitosti zakončení řádné vizitace (bratrské nebo pastorační)
28. 4. bl. Lucchesia
15. 5. sv. Markéty z Cortony
11. 8. sv. Kláry
25. 8. sv. Ludvíka IX., krále
4. 10. sv. Františka z Assisi
17. 11. sv. Alžběty Uherské
29. 11. Všech svatých serafínského řádu
8. 12. Neposkvrněného početí Panny Marie

