1. prosince 2017
ADORACE DÍKŮVZDÁNÍ – DEN MILOSRDENSTVÍ
OD 15:00 HOD. ZAHÁJENÍ KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
možnost ke svátosti smíření vzadu pod kůrem
- I. pátek – 17:30 hod. – růženec; 18:00 hod mše sv.
Ve 22 hod. zahájení celonoční adorace
Zakončení v 8 hod. na I. sobotu 2. 12. 2017 růžencem a sv. požehnáním

PROGRAM:
9:30 hod.
10:30 hod.

adroace-sv.růženec se setrami Božího milsordenství
mše sv. na společné úmysly poutníků (rezervace na recepci)
Hlavní celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal

Polední nabídka:
Restaurace Fatima - poutní obědy
Klášterní kavárna a cukrárna a videokavárna-středisko ČMFA
Representativní nabídka Pastýře - velká kolekce vánočních dárků a památek
Tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína

13:15 hod.
14:00 hod.
14:30 hod.
16:30 hod.

rozjímavá modlitba sv. růžence podle Fatimy - vede s. Hanka Frančáková
Výzva k zasvěcení farností - jako ovoce Jubilea Fatimy
přednáší: Mons. Pavel Dokládal
Modlitba + přednáška sester Božího Milosrdneství (cca do 16 hod.)
modlitba tajemství růžence Světla na úmysly zástupců farností (rezervace na recepci)

17:00 HOD. - VIGILIE I. NEDĚLE ADVENTNÍ
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE – MŠE SV.
HL. CELEBRANT A KAZATEL P. MGR. ZDENĚK ŠILHÁNEK
18:00 hod.

společně se scholou, dětmi požehnání vánočního stromu před farním kostelem
Společná modlitba za farnost u sv. Filomény a sv. Jakuba ve farním kostele
- k zasvěcení farnosti

Neděle - 3. 12. 2017 - I. neděle adventní – hlavní den farnosti Koclířov – farní den
8:00 – 9:00 hod. - svatá hodina vedená sestrami Božího milosrdenství v kostele ČM Fatimy
9:00 hod. - slavná mše sv. za farnost Koclířov
Spojená s obnovou křestního vyznání farníků a hostů a zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie a skrze Ní Bohu.;
Po mši sv. přestávka na kávu (10:15-10:30 hod.)
10:45 hod.
- program farního dne ve společenské místnosti ve Fatimě
Co vše nám dává síla zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii
-rozdělení návštěv Panny Marie v rodinách a domácnostech
Společné agappé-přímo v prostorách Českomoravské Fatimy-zakončení s modlitbou Te Deum v kostel ČM
Fatimy se sestrami Božího milosrdenství.
KONTAKT: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 596 11 Koclířov; mob. 731 646 800;
recepce@cm-fatima.cz nebo cm-fatima@cm-fatima.cz www.cm-fatima.cz nebo www.fatima2017.cz

