PRÁZDNINY 2017
III. TURNUS - 16. -23. 7. 2017
IV. TURNUS - 23. -30. 7. 2017
V. TURNUS - 30. 7. -6. 8. 2017

VI. TURNUS
VII. TURNUS

- 6. -13. 8. 2017
- 13. -20. 8. 2017

PRAVIDELNÝ DUCHOVNÍ PROGAM – pokud není níže uvedeno jinak
7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt, so), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá)
12:00 hod. polední modlitba; 17.30 hod. růženec; 18.00 hod. mše svatá (st, pá)
Stravování v restauraci Fatima:
Snídaně
pondělí – sobota 8:30 – 9:15 hod.; neděle 7:45 – 8:15 hod.
Obědy
12:30 – 13:00 hod.
Večeře
po večerní mši sv. 18:30 – 19:00 hod.




časy jídel je třeba dodržovat, jinak strava propadá
Balíček na výlet je možné objednat na recepci nejpozději den předem do oběda,
vyzvednutí balíčku je dle typu a domluvy, klasicky je možné vyzvednout ráno při snídani

Pondělí
8:00 hod. mše sv. a ukončení prázdninového turnusu
17:30 hod. růženec
18:00 hod. mše sv.
Osobní seznámení s místem a vlastní odpočinkový program
Úterý
Lehká prázdninová vycházka vedená P. Pavlem
Malá pouť ke sv. Josefovi na Hřebeč (odjezd linkou busem od restaurace v 9:17 hod.
Pobožnost v kostele nad tunelem na Hřebči a odtud pěší vycházka (4km) do Kamenné Horky
ke sv. Maří Magdaléně - návrat k obědu
19 hod. společné pozdravení všech dětí, mládež a rekreantů ve Dvorní kavárně s přípitkem pro dospělé a
sladkým dárkem pro naše děti.
Středa
9:30-12 hod. dopolední duchovní obnova pro dospělé a starší mládež doprovází P. Pavel
9:30-12 hod. doprovází děti naše katechetky Lenka, Hanka, Liduška
Navazuje od 12 hod. adorace
17:30 hod. sv. růženec a končí mší sv. 18:00 hod. mše sv.
Čtvrtek
Nabízíme společný výlet buď na dopoledne od 9-13 hod. nebo na odpoledne od 13-17 hod. do blízkého
okolí. Trasa i doprava je závislá na zájmu rekreantů.
Je to hrad Svojanov, poutní kostel Panny Marie Karmelské v Bystrém u Poličky a Hradec nad Svitavou
s poutním místem k nově beatifikovanému světci P. Engelmaru Unzeitigovi.
A navečer pak společné posezení-hry-soutěže po večerní modlitbě ve Dvorní kavárně
Pátek - DEN MILOSRDENSTVÍ
15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství

15 - 18 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření
18 hod. mše sv.
Sobota
poutní program v jubilejním roce Fatimy
10 hod. žehnání nemocných; 10:30 hod. poutní mše sv.
14 hod. Fatima naše naděje
navazuje možnost prohlídky areálu s poutníky
Neděle
8:30 hod. růženec
9 hod. mše sv. – po mši sdílení v klášterní kavárně-cukrárně
Kromě obvyklých nabídek her a společenských akcí je pro rekreanty k dispozici celý nový areál zdraví vedle
farního kostela, hřiště aj.
Fatimský apoštolát v ČR– 569 11 Koclířov č. 195, Mob.. 731 646 800 e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz

