
 
 

PROGRAM (foreløbigt) 
Maria- og adventsretræte  

Søndag, d. 3. december - mandag, d. 11. december 2017 
 
 
Søndag, d. 03.12. Eftermiddag Ankomst i Assisi, indkvartering på CEFID 
  Meditation og introduktion 
  Den katolske messes liturgi 
  Fælles vegetarisk middag i restaurant Gli Orti  
 
 
Mandag, d. 04.12. Formiddag Meditation med åbning for ”the Spirit of Assisi” og Frans 
  Undervisning: Frans’ liv og mission 
  Byvandring med besøg i fødselskapellet, Frans’ barndomshjem og Piazza  
  Comune  
 Eftermiddag Meditation med åbning for ”the Spirit of Assisi” og Klara  
  Undervisning: Klaras liv og mission 
 Aften Maria-Novena-vesper i Basilica di San Francesco, Frans’ gravkirke 



   
Tirsdag, d. 05.12. Formiddag Besøg i Porziuncola (Basilica di Santa Maria degli Angeli), hvor Frans og 
  brødrene boede i mange år, hvor Frans fra Kristus modtog den særlige 
  nåde, der hviler over Assisi (Assisis tilgivelse), og hvor han døde 
  Fri til egen fordybelse i Porziuncola/Assisi 
 Eftermiddag Meditation med overgivelse til englerigets indstrømning i julen 
  Besøg i Basilica di Santa Chiara, Klaras gravkirke  
  Maria-vesper i Basilica di Santa Chiara  
   
 
Onsdag, d. 06.12. Formiddag  Maria-meditation 
  Undervisning: Marias barndom og hendes mission som Guds moder,  
  Himlens dronning og hendes uplettede undfangelse 
   Eftermiddag Fri til egen fordybelse 
   Aften  Mulighed for Maria-novena vesper i Basilica di San Francesco eller 
     hos Klarisserne 
      
 
Torsdag, d. 07.12. Formiddag Besøg i Sacro Convento, det ellers lukkede moderkloster ved Frans’ 

grav og meditation i Cappella della Pace  
     Undervisning: Introduktion til Basilica di San Francesco samt  
     Franciskanerordenen efter Frans og Klara  
   Eftermiddag Besøg i San Damiano, hvor Frans modtog sit kald, hvor han genop- 
  byggede kirken, og hvor Klara boede med sine søstre i 42 år 
  Undervisning: Frans og Klara som Kristi disciple 
  Mulighed for vesper (aftenbønner, der synges som vekselsang 
  mellem munke og nonner) i San Damiano 
  
Fredag, d. 08.12. Formiddag Maria-meditation 
Marias festdag  Undervisning: Marias hjælp til Menneskeheden og Jorden, inkl. den  
  mirakuløse medalje  
  Undervisning: Pater Mizzis og ordenens fredsmission via interreligiøs 
  dialog fra 1960 til i dag, inkl. besøg på museum på CEFID. 
 Eftermiddag Maria-festmesse i Basilica di San Francesco 
  Evt. fælles festmiddag i ”Ristorante San Francesco” 
 
 
Lørdag, d. 09.12. Formiddag Meditation med overgivelse til ”the Spirit of Assisi”  
  Besøg i Eremo delle Carceri (hulerne), hvor Frans og hans nærmeste 
  brødre ofte trak sig tilbage i faste, bøn og meditation 
 Eftermiddag Fri til egen fordybelse 
   
 
Søndag, d. 10.12. Formiddag Adventshøjmesse i Basilica di San Francesco 
 Eftermiddag Undervisning: Med Gud som arbejdsgiver i Assisi 
  Råd til processen efter Assisi og sharing 
  Healing under Jesu og Marias Hellige Hjerte 
  Fælles afslutningsmiddag i restaurant ”Osteria delle Erbe” 
 
Mandag, d. 11.12.  Hjemrejsedag 
 
     
Herudover vil det være muligt at deltage i de meget smukke og inderlige morgenmesser i Assisi, hvor jeg især anbefaler 
Klarisserne i Basilica di Santa Chiara og brødrene i San Damiano. Der vil være siestapauser og 2 fri-eftermiddage med 
god tid til stilhed og egen fordybelse, evt. med genbesøg på de helligsteder, som den enkelte føler mest for.  
 
Programmet tilpasses gruppens behov og det endelige program vil inkludere de koncerter, der vil være omkring Marias 
festdag.  


