Velkommen til Sekularfranciskanernes tirsdagsaftener - 2. halvår 2018
Kære Menighed,
Sekularfranciskanerne fortsætter hver
tirsdag fra kl. 18-20. Mange aftener
indeholder et oplæg om et religiøst emne,
som følges op af fælles samtale og
refleksion over emnet. Trods seriøse
emner er formen på både oplæg og
samtale munter og afslappet, og du
behøver ingen forhåndsviden eller
tilmelding for at deltage. Det er gratis, alle
(også fra andre kirkelige retninger) er
velkomne, og du deltager blot i de aftener,
du har lyst. Tirsdagsaftener kan også byde
på fælles bøn og/eller salmer – eller
praktisk arbejde og omsorg for kirken. Vi
serverer kaffe/te og småkager under
mødet; program ses af linket nedenfor.

Formningsmøder er for interesserede, der har et ønske om at følge den franciskanske spiritualitet med
henblik på optagelse i Sekularordenen. Er du interesseret i at deltage i formningsmøde, tilmeld dig da 1 uge
i forvejen til Hellen, Jan eller Eva.
Onsdag d. 3/10 fejrer vi Transitus – Frans af Assisis overgang til det himmelske liv. Har du lyst til at fejre
højtideligheden sammen med os, tilmeld dig da til Hellen, Jan eller Eva 3 dage før.
For datoer og indhold: Følg linket her!
August:
•
•
•
•

7/8 Sct. Clara
14/8 Verbum Dei (Guds ord) ved Ellison
21/8 Den franciskanske krone/ Vi ser på salmer fra salmernes bog
28/8 Formningsmøde

September:
•
•
•
•

4/9 Formningsmøde
11/9 Byvandring
18/9 Sct. Frans; hans stigmater på La Verna
25/9 Hvad er mystik? Eksempel på mystikere

Oktober:
•
•
•
•
•
•

2/10 Praktisk omsorg for kirken
3/10 OBS! OBS! Er en onsdag! Vi fejrer transitus (Sct Frans’ overgang fra det jordiske til det
himmelske liv)
9/10 Formningsmøde
16/10 Paveembedet
23/10 Laudato Si
30/10 Den franciskanske Krone/ dagens tekst fra evangeliet

November:
•
•
•
•

6/11 Formningsmøde
13/11 Praktisk omsorg for kirken
20/11 Aflyst
27/11 Paulus’ 3. missionsrejse

December:
•
•
•
•

4/12 Formningsmøde
11/12 Ørkenfaderen Anthonius
18/12 Julehygge - efter mødet 18/12 går vi på juleferie

