DUHOVNE VAJE FRANČIŠKOVE MLADINE (FRAME)
od 2. do 4. marca 2018

DUHOVNE VAJE za MINISTRANTE
od 9. do 11. marca 2018 in od 23. do 25. marca 2018

ROMANJE MLADINE V ASSISI od 20. do 26. julija 2018.
Obiskali bomo in se zadrževali
(nekoliko zaustavili) v krajih, ki jih
je sv. Frančišek zaznamoval s svojo
navzočnostjo. Po njegovih stopinjah
bomo odkrivali duha, ki po 800 letih
še vedno živi. V šotorih pod asiškim
nebom, v preprostosti in bratskem
sožitju ter v stiku z Božjim
stvarstvom bomo poskušali začutiti čudovitost pristno človeškega ... Prav tako
bomo ob razmišljanjih, branju Božje besede, molitvi, skupnem bogoslužju,
pogovorih, smehu in petju ob kitari pod asiškim zvezdicami izkušali resnično
veselje. Skratka, idealna kraj in čas, da v tem tednu dni prisluhnemo sebi ter
odpremo srce Božjemu »dotiku« po sv. Frančišku in sv. Klari.
Voditelja: p. Danilo Holc, tel.: 031 443 200, e pošta: danilo.holc@rkc.si in
p. Damjan Tikvič, tel.: 031 834 720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si.
Predviden dar romanja: 140 evrov.

PRIJAVE in INFORMACIJE: p. Danilo Holc
Okvirna starost romarjev je med 18. in 30. letom. Mlajši morajo imeti spremstvo polnoletne
osebe.

PRIDI IN POGLEJ -

od 20. do 26. avgusta 2018

Romarski dom v Olimju tudi letos, od 20. do 26. avgusta 2018, odpira vrata fantom,
ki bi radi od blizu spoznali redovno življenje
minoritov – manjših bratov sv. Frančiška.
Mnogi fantje in samski možje srednjih let čutite
veselje do duhovnega poklica, vendar se vam zdi
ta življenjska pot pretežka in cilj nedosegljiv.
Vendar ni tako, le nekaj poguma je potrebno in
zaupanja v Božjo pomoč.
Bratje minoriti bi radi vsem, ki čutite v sebi
duhovni poklic – duhovnika ali redovnega brata, to malo lučko, ki gori v vaših srcih,
spremenili v jasno luč, v kateri boste spoznali, da je življenje z Bogom lepo in srečno.
Z nami boste živeli, delali in molili.
Prijavite se lahko na telefon ali e-naslov:
p. Ernest: 031-242-675
e- pošta: ernest.benko@rkc.si

S KOLESOM OD SAMOSTANA DO SAMOSTANA
od 27. do 29. avgusta 2018

Obiskali bomo nekaj samostanov in Marijine romarske cerkve, ki jih vodimo bratje
minoriti. Pot nas bo vodila od Olimja preko Ptujske Gore, Haloz, Ptuja vse do
Turnišča v Prekmurju. Seznanjali se bomo z življenjem bratov minoritov, sodelovali
pri njihovi skupni molitvi, spoznavali prelepe konce naše čudovite domovine ...
Na poti se nam lahko s kolesom pridružite kjerkoli in nas
lahko kadarkoli zapustite. Ob prijavi nas seznanite.
Namenjeno fantom med 17 in 35 letom.
Na dan bomo prevozili cca. 80 km.
PRIJAVE in INFORMACIJE:
p. Damjan Tikvič, tel.: 031-834-720, e
pošta: damjan.tikvic@rkc.si

ODMIK ZA ŠTUDENTE od 21. do 23. septembra 2018
Pred začetkom novega študijskega leta te vabimo na odmik, duhovno
pripravo na novo študijsko leto.
Odmik se bo dogajal od 21. do 23. septembra 2018 v domu duhovnih
vaj minoritskega samostana Sveta Trojica v Halozah, po Haloški
planinski poti, v Marijinem romarskem svetišču na Ptujski Gori …
Namenjeno vsem študentom.
PRIJAVE in INFORMACIJE:
p. Damjan Tikvič, tel.: 031-834-720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si

