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Draga braćo!

Želimo vas i na ovaj način upoznati s pastoralnim programom koji smo s vama dogovarali na
različitim razinama naših susreta. U ovoj godini svećenika želimo pokušati učiniti nešto više
zajedno sa svima vama. Zato se nadamo kako ćemo ovaj program prihvatiti kao program naše
franjevačke provincije u kojem svi mi, od župnih zajednica, svjetovnih bratstava, odgojnih
zavoda do uprave, želimo uložiti napore kako bismo uz Božju pomoć očekivali i dobre plodove
od ovoga rada.

      

1.    Pastoralni pohod za duhovna zvanja

  

Raspored pohoda sjemeništaraca, novaka, bogoslova:
•    11. travnja: sjemeništarci u Kreševu;
•    17. travnja: bogoslovi u Livnu;
•    18. travnja: bogoslovi u Rami;
•    23. travnja: bogoslovi u Vitezu;
•    24. travnja: novaci na Plehanu;
•    25. travnja: sjemeništarci u Tuzli;
•    16. svibnja: bogoslovi u Tolisi;
•    22. svibnja: bogoslovi u Fojnici;
•    30. svibnja: sjemeništarci u Kraljevoj Sutjesci;
•    06. lipnja: sjemeništarci u Dubravama;
•    20. lipnja: bogoslovi u Jajcu.

Potrebno je iz samostanskog područja organizirati članove FRAME, ministranata, krizmanike i
druge mlade za sudjelovanje na ovim susretima.
Domaćin susreta preuzima brigu za hranu sjemeništarcima, novacima i bogoslovima a voditelji
FRAME, ministranata, krizmanika neka se pobrinu za njihovu okrepu. 
O eventualnim dodatnim pitanjima blagovremeno ćemo se dogovoriti.

  

2.    Program za članove FSR i duhovne asistente bratstva

  

•    28. travnja u Busovači: Susreta duhovnih asistenata FSR
•    15-16. svibnja u Kući mira u Rami: Seminar članova vijeća bratstava FSR
•    25-26. rujna u Kući mira u Rami: Izborna skupština FSR
•    24. listopada: Hodočašće u Kraljevu Sutjesku
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•    Prigodni susreti bratstava FSR sa svakog pojedinog samostanskog područja

3.    Program za članove FRAME, ministranata i duhovnih asistenata bratstva

•    17. travnja u Visokom: Susret ministranata
•    05. svibnja u Novom Šeheru: Susret duhovnih asistenata FRAME
•    8-9. svibnja u Zadru: Hodočašće hrvatske katoličke mladeži
•    28-29. svibnja u Komušini: Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije
•    05. lipnja u Rami: Dan ekologije članova bratstava FRAME
•    25-27. lipnja u Rami: Duhovni kapitul FRAME
•    25. srpnja - 05. kolovoza: Franjevački marš
•    18. rujna u Kiseljaku: Sportski susreti FRAME
•    23. listopada u Sarajevu: „FRAMAFEST"
4.    Drugi pastoralni susreti
•    17. ožujka u Kovačićima: Susret mlađih fratara
•    31. ožujka u katedrali: Posveta ulja (preporuka svim svećenicima)
•    14. travnja u Sarajevu: Svećenički sabor
•    01. svibnja u Olovu: Početak svibanjske pobožnosti
•    08. svibnja u Dubravama: Šimunovo
•    14. rujna: Kapitul na rogožinama

Za sve susrete potrebno prijaviti dolazak.
Sve najave i dogovore možete ostvariti telefonom ili e-mailom kod pročelnika Vijeća za pastoral
i liturgiju i duhovna zvanja:

Fra Mato Topić:
Tel.: 033 722 461 ili
Mob.: 063 361 740 ili
e-mail: mato_topic@hotmail.com
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