
 
 
 

 
Frans som favner af alle religioner ved indgangen til Eremo delle Carceri 

 
PROGRAM (foreløbigt) 

pinseretræte 
Tirsdag, d. 15. maj - onsdag, d. 23. maj 2018 

 
Tirsdag, d. 15.05.   Ankomst Assisi 
  Indkvartering på CEFID 
  Velkomst med meditation, introduktion til CEFID, kort, m.v. 
  Undervisning: Den katolske messes liturgi  
  Fælles vegetarisk middag i restaurant Gli Orti 
   
 
Onsdag, d. 16.05. Formiddag Meditation med åbning for ”the Spirit of Assisi” og Frans 
  Undervisning: Frans’ liv og mission 
  Besøg i fødselskapellet samt Frans’ barndomshjem 
 Eftermiddag Meditation med åbning for ”the Spirit of Assisi” og Klara 
     Undervisning: Klaras liv og mission 

Besøg i Basilica di Santa Chiara, Klaras gravkirke 
Vesper med Klarisserne, der synger som engle 

  Fælles vegetarisk middag i restaurant Otello 
  
 
Torsdag, d. 17.05. Formiddag Besøg i Porziuncola (Basilica di Santa Maria deglig Angeli), 
  hvor Frans og brødrene boede i mange år, og hvor Frans fra Kristus 
  modtog den særlige nåde, der hviler over Assisi (Assisis tilgivelse) 
   Eftermidag Meditation med åbning for Jesu Hellige Hjerte 
  Besøg i San Damiano, hvor Frans modtog sit kald, hvor han genopbyggede 
  kirken, og hvor Klara boede med sine søstre i 42 år  
  Mulighed for vesper (aftenbønner, der synges som vekselsang 
  mellem munke og nonner) i San Damiano  
  Aftensmad på egen hånd  
 
 



 
 
 
Fredag, d. 18.05. Formiddag Pilgrimsvandring fra Assisi til Rivotorto, hvor Frans boede med de 
  første brødre i 3 år 
  Helligåndsmeditation i naturen 
  Introduktion til Rivotorto inkl. Pater Mizzis virke i Frans’ fodspor i Rivotorto 
  Retur til Assisi med bus/taxi eller vandre tilbage 
   Eftermiddag Meditation med åbning for ”the Sprit of Assisi” og Marias Hellige Hjerte 
     Undervisning: Maria – Guds moder, Himlens dronning og vor alles spirituelle 
     mor 
 ,     Undervisning: Marias hjælp til Menneskeheden og Jorden og de store 
     Maria åbenbaringer i vor tid 
     Aftensmad på egen hånd 
 
 
Lørdag, d. 19.05. Formiddag Besøg i Sacro Convento, det ellers lukkede moderkloster 
  ved Frans’ grav med introduktion og meditation i Cappella della Pace 
  Undervisning: Franciskanerordenens mission i dag i fodsporene på Frans 
 Eftermiddag Meditation med åbning for Jesu og Marias Hellige Hjerte 
  Undervisning: Med Gud som arbejdsgiver i Assisi og det interreligiøse 
  fredsarbejde på CEFID 
  Aftensmad på egen hånd 
  
 
Søndag, d. 20.05. Formiddag Pinsehøjmesse i Basilica di San Francesco (Frans’ gravkirke) 
 Eftermiddag Fri til egen fordybelse 
  Mulighed for vesper i Basilica di Santa Chiara, hvor Klarisserne synger 
  som engle eller i San Damiano 
  Aftensmad på egen hånd 
 
 
Mandag, d. 21.05.  Heldagstur til Loreto, Italiens uendeligt smukke Maria-helligsted 
  på en bjergtop ved Adriaterhavet 
  Egen fordybelse i Basilikaen og Det Hellige Hus 
  Frokost i Loreto 
  Healing og afslapning på strand ved Adriaterhavet 
  Aftensmad på egen hånd 
 
 
Tirsdag, d. 22.05.  Formiddag Besøg i Eremo delle Carceri (hulerne), hvor Frans og hans nærmeste 
  brødre ofte trak sig tilbage i faste, bøn og meditation 
  Besøg på Monte Subasio, toppen af det hellige bjerg, som er velsignet  
  med en uendeligt smuk indstrømning af Maria og Helligånd 
  Helligåndshealing og frokost på Monte Subasio 
 Eftermiddag Maria-meditation 
  Spørgsmål og svar til processen efter Assisi 
  Afsluttende healing under Marias og Jesu Hellige Hjerte i ”the Sprit of Assisi” 
  Fælles afslutningsmiddag i restaurant ”Osteria alle Erbe” 
 
 
Onsdag, d. 23.05.  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 også være gode siestapauser og halv fridag 
med tid til stilhed og egen fordybelse, evt. med genbesøg på de helligsteder, som den enkelte føler mest for.  


