RŮŽENCOV É S ETKÁNÍ A DUCHOV NÍ OBNOV A PRO RODINY
V Roce rodiny - rodičů, dětí, prarodičů s Pannou Marií a svatým Josefem
na závěr říjnového růžencového měsíce ve dnech 26. 10. -31. 10. 2021 v Koclířově
1. den - úterý 26. října 2021
Příjezd – ubytování - společná modlitba - seznámení
2. den - středa 27. října 2021 - podzimní školní prázdninyKUKÁTKO: pro mladší děti z našich rodin
DALEKOHLED: pro starší a mladé z našich rodin
ZRCADLO: pro rodiče i prarodiče
Pestrá nabídka dopoledního i odpoledního programu pro celou rodinu
se sv. růžencem, adorací, punkty a mší svatou v prostorách ČM Fatimy
3. den - čtvrtek 28. října 2021- státní svátek ČR - den pracovního volna - sv. Šimona a Judy
S CELOU NAŠÍ RODINOU ZA SVATÝM JOSEFEM
Úvodní setkání, modlitba a občerstvení u Mariánského sloupu u rybníka
Společná modlitba u Panny Marie Svatokoclířovské - na kraji obce
Mše sv. ke cti sv. apoštolů a sv. Josefa za naše rodiny ve 12 hod. v poutním kostele sv. Josefa
v osadě Hřebeč-Koclířov na tunelem R 35.
Navečer v 17.30hod. modlitba sv. růžence našich rodin a večerní přátelské setkání
Nádvoří - u Srdce Ježíšova a Mariina - opékačka – soutěže pro celou rodinu - radost z víry
4. den - pátek 29. října 2021- podzimní školní prázdniny
Celodenní duchovní obnova s Mons. Pavlem Dokládalem, laickým misionářem Václavem Čápem a
katechetkami Lenkou a Hankou.
S možností tiché adorace, svátostí smíření od 15 hod. a mší svatou v 18 hod.
20 hod. - „Zdravo, Kraljice mira“ adorace pro děti i dospělé
5. den - sobota 30. října 2021 – po roce… snad důstojné rozloučení s P. Petrem Dokládalem
(zemřel v Novém Jičíně 23. 10. 2020 a pohřben bez účasti věřících a jeho blízkých 29. 10. 2020
v Koclířově do Fatimského hrobu u kostela sv. Jakuba a sv. Filomény)
Program důstojného rozloučení s knězem P. Petrem v Koclířově:
V kostele ČM Fatimy v 9.30hod. adorace - modlitba za nemocné a zemřelé
V poutním kostele sv. Filomény (farní kostel) v 10.30 hod. Requiem za P. Petra
a společné poděkování Panu Bohu a Panně Marii u jeho hrobu. Následuje pozvání pro všechny jeho farníky,
kde působil (kdo budou moci a chtít přijet) a pro blízké a známé pozůstalé do celého sálu restaurace
Kulturního domu v Koclířově ke společnému obědu.
Navečer modlitba svatého růžence - vzpomínkové pásmo na život a poslání otce Petra - začátek v 17.30 hod.
v kostele ČM Fatimy – a společné sdílení u Dvou Srdcí
6. den – neděle 31. října 2021 zakončení mariánského růžencového měsíce již v zimním čase
(změna času - spíme o hodinu déle!) Mše sv. farní v 9 hod.
Závěr duchovní obnovy pro naše rodiny : 10.30 hod. svatý růženec dětí - na zakončení měsíce října
11 hod. nedělní mše sv. za naše rodiny – Anděl Páně - rozloučení a vyslání, možnost oblečení hnědého
škapulíře Panny Marie Karmelské. Ukončení setkání
Ubytování si, prosím, předem rezervujte na tuto obnovu ve smluvní ceně 100-300,- Kč / lůžko a noc (při
dohodě ceny v recepci zohledníme počet dětí, délku pobytu a především rozdílných rodinných rozpočtů)
Stravování: jako během všech našich akcí během léta je zajišťuje restaurace KD v uvedených cenách: snídaně
55 Kč, oběd 100 Kč, večeře 70 Kč. Plná penze 225 Kč s možností objednání jednotlivě.
Pro rodiny je dispozici kuchyňka, obchod s potravinami, nedaleké Svitavy a po celý pobyt skvělá Cukrárna a
Kavárna přímo v poutním domě Fatimy.
Těšíme se na každého z vás
Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11
tel. 731 646 800, recepce@cm-fatima.cz, www.cm-fatima.cz

