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Predmet: POZIV NA DUHOVNE VJEŽBE 
 
             Draga braćo i sestre, 
  Gospodin vam dao svoj mir! 
 

Duhovne vježbe za članove Franjevačkoga svjetovnog reda našega Područnog bratstva, koje 
organizira Područno vijeće, održat će se od 6. do 9. srpnja 2017. (od četvrtka do nedjelje) pod 
vodstvom fra Ivana Matića, OFM, u Kući susreta Tabor u Samoboru, Langova 18. s temom 

 “Sveti Franjo – štovatelj Blažene Djevice Marije” 

Početak prvog dana je u 17 sati (doći do 16,30 radi smještaja), a završetak posljednjega dana  
nakon ručka. Program se planira za oko 90 sudionika pa vas molimo da na vrijeme osigurate svoje 
mjesto. U najnovijem biltenu Kuće susreta Tabor označene su i ove naše duhovne vježbe. Vidite i 
dođite.  

Cijena punoga pansiona po danu je 150,00 kn pa cijena boravka za tri dana iznosi ukupno 
450,00 kn. Uplata je pri dolasku na Tabor. Sobe su trokrevetne sa sanitarnom kabinom u svakoj 
sobi.  

Potičemo ministre da braću i sestre u svojim mjesnim bratstvima obavijeste o ponuđenoj 
mogućnosti, naglase važnost duhovnih vježbi u životu svjetovnih franjevaca i animiraju ih na 
odaziv. Preporučuje se, uz zavjetovane članove, za duhovne vježbe animirati i kandidate u početnoj 
formaciji.     

 Prijave za duhovne vježbe neka ministri mjesnih bratstava pošalju poimenično najkasnije 
do 21. lipnja 2017. na adresu Područnoga vijeća (Kaptol 9, 10000 Zagreb), područnoj tajnici s. 
Hildi (mobilni telefon: 091 527 97 33, mail: hsvarcmajer@xnet.hr); od nje možete dobiti i druge 
potrebne obavijesti. 

Molimo Vas da u prijavljivanju budete odgovorni te nas, dođe li do promjene, o svakoj 
odjavi odmah obavijestite kako bi se mjesto popunilo.  

Očekujući vaš dolazak radujemo se našem zajedništvu i srdačno vas pozdravljamo!  
  

MIR I DOBRO! 
 

       
 
br. Zdenko Viljevac, OFS, Područni ministar  
fra Zvonimir Brusač, TOR, Predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata 
s. Hilda Švarcmajer, OFS, Područna tajnica 
            


