
PROGRAM NÁRODNÍHO SETKÁNÍ FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY 2023 
OSLAVY 800. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ V GRECCIU 

19.2. NEDĚLE od 16:00 příjezd a ubytování  

 18:00 večeře  

19:30 mše svatá + nešpory OFM? 

20.2. PONDĚLÍ 7.30 ranní chvály  

 8:00 snídaně  

 9:00 společné setkání a představení – odkud kdo přijel, čím žije… moderátor OFS 

 10:20 tajemství Vtělení pohledem našeho života ve světě I   sr. Hana Brigita OFS 

 11:45 modlitba uprostřed dne  

 12:00 oběd  

 14:30 tajemství Vtělení pohledem našeho života ve světě II   br. Irenej OFS 

 16:30 společná modlitba růžence  

 17:00 mše svatá + nešpory OFM? 

 18:00 večeře  

 19:30 adorace + kompletář  

21.2. ÚTERÝ 7:30 ranní chvály  

 8:00 snídaně  

 9:00 tajemství Vtělení pohledem našeho života ve společenství I  (OFM) 

 10:20 tajemství Vtělení pohledem našeho života ve společenství II  (OFM) 

 11:45 modlitba uprostřed dne  

 12:00 oběd  

 14:00 setkání duchovních asistentů SFŘ  br. Eliáš OFM 

 15:00 setkání představených řádů a kongregací  

 16:00 setkání OFS s duchovními asistenty   

 18:00 slavnostní mše svatá – bazilika (apoštolský nuncius)  

 19:00 večeře  

 20:00 setkání a modlitba s apoštolským nunciem moderátor OFM? 

22.2. STŘEDA 7:30 ranní chvály  

 8:00 snídaně  

 9:00 tajemství Vtělení pohledem našeho života v Kristu I  (OFMConv) 

 10:20 tajemství Vtělení pohledem našeho života v Kristu II  (OFMConv) 

 11:45 modlitba uprostřed dne  

 12:00 oběd  

 13:00 odjezd na Antonínek  br. Vendelín OFS 

 cca 14:00 …svěcení jesliček + křížová cesta sr. Hana Brigita OFS 

 cca 15:00 odjezd zpět na Velehrad  

 17:00 popeleční mše svatá + nešpory OFMConv? 

 18:00 večeře  

 20:00 noční adorace  

23.2. ČTVRTEK 7:30 ranní chvály  

 8:00 snídaně  

 9:00 tajemství Vtělení pohledem bratrství a sesterství I br. Pacifik OFMCap 

 10:20 tajemství Vtělení pohledem bratrství a sesterství II  sr. Dominika OSF 

 11:45 modlitba uprostřed dne  

 12:00 oběd  

 14:30 společné setkání – co řády a kongregace připravují a nabízejí moderátor OFS? 

 17:00 mše svatá + nešpory OFMCap? 

 18:00 večeře  

 19:00 večer chval + přímluvná modlitba  sr. Hana Brigita OFS 

24.2. PÁTEK 7:30 ranní chvály  

 8:00 snídaně  

 9:00 závěrečné setkání s poděkováním za společně prožitý čas moderátor OFS? 

 cca 10:30 mše svatá + požehnání na cestu  

 11:30 oběd  

  rozchod – rozjezd   

 


