1. pátek - 1. 10. 2021 Světový Den modliteb Dětí Eucharistie za mír, rodiny
15:00 hod. Zahájení programu konference - Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace
16:00 hod. „WAF v ČR 1990-2021“ - Přednáška konference v posluchárně
17:30 hod. Slavný sv. růženec - zakončení tiché adorace s příležitostí ke sv. smíření
18:00 hod. Mše sv. - 1. pátek v měsíci
20:00 hod. Připojení k celosvětové modlitbě Dětí a mladých Eucharistie
a celonoční adorace za poslání a budoucnost WAF

HLAVNÍ DEN - 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 2. 10. 2021
za účasti sídelního biskupa královéhradeckého, J.E. Mons. Jana Vokála, kněží, čestných hostů, členů
Stálé a Správní rady, vedoucích regionů a důvěrníků WAF - Světového apoštolátu Fatimy v ČR
7:30 hod. radostný sv. růženec - zakončení adorace
9:45 hod. na hlavní tribuně Modlitba za nemocné a trpící

10:30 hod. pontifikální koncelebrovaná mše sv.
hlavní celebrant J.E. Mons. Jan Vokál
Sídelní biskup královéhradecký

Zásvětný průvod areálem sv. Jana Pavla II. - zakončení u památníku Anděla Míru
Bohoslužbu doprovází sbor mladých - Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera z Brna
Polední přestávka: Občerstvení · Adorace na nová duchovní povolání v kapli u svatostánku arcibiskupa Karla · Svátost smíření ·
Nabídka Pastýře · Potvrzení starých a vydávání nových průkazů důvěrníků - volitelů.

za přítomnosti milostné sochy Panny Marie Fatimské, požehnané 7. 8. 2021 pro Capelinhu - stavbu
kopie kaple Zjevení z Cova d´ Iria v Koclířově pro země východní Evropy:

14 hod. - na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II.
(při nepříznivém počasí v kostele ČM Fatimy)
14:00 hod. Slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské - vystoupení
scholy - svědectví ze života a poslání WAF ČR - společná přítomnost všech
členů Fatimského apoštolátu ČR s prezidentem hnutí, členy Stálé a Správní
rady, důvěrníky-voliteli.
Vize a fakta i „Fil. 4,13“ …
15:00 hod. Slavnostní modlitba slavných tajemství sv. růžence doprovázená meditacemi 15. minutovým rozjímáním.
Během modlitby mimořádná možnost „tichého doteku“ Panny Marie Fatimské s předáním daru i osobního prosebného
a děkovného úmyslu členů, dětí Panny Marie.
16:00 hod. Zakončení společné modlitby
Na závěr bude možné se také připojit k bratrstvu naší patronky, sv. Filomény, přijetí hnědého škapulíře Panny Marie
Karmelské a obnovit zásvětný slib nebo se stát novým členem Světového apoštolátu Fatimy.
Pravidelný večerní program 1. soboty:
16:30 hod. Modlitba tajemství Růžence Světla - zástupci farností
17:00 hod. Mše sv. na úmysly poutníků a skupin - hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal
Hlavní den konference bude zakončen po mši sv. ve farním kostele u naší patronky, malé velké světice
sv. Filoménky.
20:00 hod. „Večer chval“ s odkazy sestry Elišky Pretschnerové O.S.F. (sestra Zdislava Nosková, postulátorka její
beatifikace) doprovázený mladými SBMky z Brna pod vedením Štěpána Policera v kostele ČM Fatimy.
Srdečně zveme ke ztišení, adoraci, modlitbě, naslouchání….
1. neděle v říjnu – 3.10. - celosvětový den modliteb mezinárodního WAF za Život:
Zahájení v kostele ČMFA v 8 hod. – Modlitební hodina smíru
9:00 hod Mše sv.
10:30 hod. Modlitba za Život 11:00 hod Závěrečná mše sv. konference WAF ČR
Mši sv. a závěr konference doprovází mladí SBMky z Brna
Pro ty, kdo si pobyt prodlouží, v 17.30 hod. Te Deum, nešpory, adorace, sv. růženec
Pondělí 4. 10. v 8 hod. (sv. František z Assisi) Mše sv.
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