P. MICHAEL
ANTHONY
PERRY
generalni minister reda
manjših bratov

Vrhovni predstojnik
frančiškanov, naslednik
sv. Frančiška Asiškega,
bo na obisku v Sloveniji
od 18. do 22. oktobra 2017.
Lepo vabljeni, da se srečate z generalnim ministrom:
– v sredo 18. oktobra 2017 v baziliki na Sveti Gori
nad Novo Gorico, kjer bo ob 17. uri sveta maša
– v četrtek 19. oktobra 2017 v baziliki Matere milosti
v Mariboru, kjer bo ob 19. uri sveta maša
– v soboto 21. oktobra 2017 v cerkvi svetega Antona
Padovanskega na Viču, kjer bo ob 18. uri sveta
maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof
msgr. Stanislav Zore, ob 19. uri bo v dvorani
Antonovega doma srečanje z generalnim ministrom
– v nedeljo 22. oktobra 2017 v cerkvi Marijinega
oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, kjer
bo ob 10. uri sveta maša
Še enkrat lepo vabljeni!

NOVI DUHOVNI POKLICI
Gospod,
prosim te, pošlji svojega Svetega Duha nad tiste,
ki so začutili klic,
naj se pridružijo tvojim prijateljem duhovnikom.
Naj z veseljem služijo Cerkvi
in vestno izpolnjujejo tvojo voljo.
Brez dobrih pastirjev smo razpršena čreda.
Duhovniki in redovniki, zbirajte nas,
bodite naši varuhi!
Duhovniki in redovniki,
vi ste Božje preobilje,
ste nedelja v stvarjenju,
ste zemeljska izkušnja Božjega naročja
v katerega bomo sprejeti v nebesih.
Ali se zavedate, kako zelo ste dragoceni?

SPLETNA STRAN
FRANČIŠKANOV V SLOVENIJI
Vabimo vas, da postanete obiskovalec naše spletni strani:
www.franciskani.si. Na spletni strani objavljamo dogodke, duhovna
sporočila in vabila. Če želite sprejemati obvestila po spletu, pošljite
elektronsko pošto na naslov: franciskani.ofm@gmail.com in pripišite
kakšne vrste obvestil bi radi sprejemali:
– za družine (romanja, duhovne vaje, družinski dnevi, predavanja in
svetovanja...)
– za mladino (tabori, peš romanja, duhovne vaje, športni dogodki,
prostovoljstvo...)
– za ministrante (enodnevna ministrantska srečanja, ministrantski
tabor, zimovanje, spoznavanje frančiškanskih samostanov
v Sloveniji...)
– molitve in duhovne misli za nove redovniške in duhovniške
poklice (objava molitev, molitvena romanja, duhovne vaje
za molilce...)

