modlitba růžence je osvědčenou a nejznámější modlitbou k Panně Marii
pátek 1. 10. - Neděle 3. 10. 2021 - 31. MARIÁNSKÁ KONFERENCE WAF ČR – viz plakátek
Pátek 1. 10. 2019 – DEN MILOSRDENSTVÍ od 15 hod. svátost smíření a zahájení adorace modlitbou Korunky
k Božímu milosrdenství; 18:00 hod. mše sv.; 20:00 hod. Modlitební adorační hodina za mír – Děti Eucharistie – ve
spojení se všemi zeměmi světa, kde působí WAF. Celonoční adorace od 22:00 do 8:00 hod. (s možností se připojit)
I. mariánská sobota 2. 10. 2021 (samostatný plakátek)
10:30 hod. hlavní MŠE SVATÁ
Hl. celebrant J. E. Mons. Jan Vokál
17:00 hod. mše sv. na úmysly poutníků – hlavní celebrant Mons. Pavel Dokládal
20:00 hod. večer chval doprovázený mladými SBMky pd vedením Štěpána Policera v kostele ČM Fatimy
1. neděle v říjnu – 3. 10. 2021 - 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
Středa 6. 10. 2021 celodenní adorace za Ducha sv. pro nastávající volby
Čtvrtek 7. 10. 2021 – Panna Maria Růžencová
Mše sv. v 8.00 hod.
Úterý 12. 10. 2021 - Fatimská vigilie
8 hod. farní mše sv.; 17:30 hod. sv. růženec; 18 hod. mše sv. – Fatimská vigilie, adoraca a film Fatima
Středa 13. 10. 2021 – Fatimský den - hlavní výročí 104 zjevení a slunečního zázraku ve Fatimě
9:00 hod. mše sv., zásvětný průvod
Od 12:00 hod. adorace za dílo a poslání Fatimy ve světě i u nás v ČR
17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. a mariánská modlitba v Memoriálu Fatimy.
Sobotu 16. 10. 2021 – pravidelný sobotní program s farností Uherský Brodi + programem u sv. Filomény
16:30 hod. mše sv. -. v kostele sv. Josefa na Hřebči nad tunelem
Neděle 17. 10. 2021
8:30 hod. – slavný sv. růženec; 9:00 hod. - nedělní mše sv. (rezervace přes recepci)
10:30 hod. - radostný sv. růženec 11:00 hod.
Nedělní mše sv.
17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace
neděle 17. 10. - 10:15 hod. mše sv. v Dětřichově
v Hradci Králové ve 14 hod. zahájení Diecézní synody v katedrále Ducha svatého
Pondělí 18. 10. 2021 r - 7:30 hod. sv. růženec, 8:00 hod. mše sv.
v Hradci Králové od 17:30 hod. – program Fatimského apoštolátu pro region Hradec Králové
Neděle 24. 10. 2021 - MISIJNÍ DEN
„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20
8:30 hod. – slavný sv. růženec; 9:00 hod. - nedělní mše sv. (rezervace přes recepci)
10:30 hod. - radostný sv. růženec 11:00 hod.
Nedělní mše sv.
14:30 hod.. – mše sv. pro farnost P. Milana ROMPORTLA a DEN FARNOSTI
17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace
RŮŽENCOVÉ SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ OBNOVA 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
sobota 30. 10. 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 s následným pozváním pro všechny jeho farníky kde
působil (kdo budou moci a chtít přijet) a pro blízké a známé pozůstalé do celého sálu restaurace Kulturního domu ke
společnému obědu.
Navečer pak s modlitbou svatého růžence - vzpomínkové pásmo na život a poslání otce Petra - začátek v 17.30hod. v
kostele ČM Fatimy – a společné sdílení u Dvou Srdcí.
Neděle 31. 10. 2021 zakončení mariánského růžencového měsíce již v zimním čase (změna-spíme o hodinu déle!)
Mše sv. farní v 9 hod. pro NAŠE RODINY: závěr duchovní obnovy
V 10.30 hod. svatý růženec dětí - na zakončení měsíce října
V 11 hod. nedělní mše sv. za naše rodiny – Anděl Páně- rozloučení a vyslání, možnost oblečení hnědého
škapulíře Panny Marie Karmelské, ukončení setkání
Prožívání dušičkového oktávu - Odpustky pro duše v očistci: Od 1.do 8.11. je možno získat po splnění obvyklých
podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci.
V oktávu je také program 4. - 7. 11. – SFADOSVATE – program i s 1. sobotou na samostatném plakátku
Informace na recepci v prodejně Pastýř přímo v hlavní budově: recepce@cm-fatima.cz; mobil: 731 646 800, www.cm-fatima.cz

