PŘIHLÁŠKY:
CK AVETOUR s.r.o.,
náměstí F. L. Věka 17, Dobruška,
tel. 494 623 929, 602 441 670
e-mail: prodej@avetour.cz.
NEBO
e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Odlet v pátek 18. října 2019 v 6 hod.
přílet do Lisabonu v 8.30 portugalského času, přesun
busem přímo do Fatimy
-zde kolem poledne uvítání v Domus Pácis
a společná mše sv.
po mši sv. ubytování – odpočinek
- úvodní seznámení s Fatimou,
večeře a 21.30 procesí se svícemi.

Sobota 19. října 2019 – snídaně
v Domus Pácis - švédské stoly / 9.00h.
křížová cesta s Fatimy do Aljustreluzde kaple sv. Štěpána, Zjevení Anděla
Míru – Loca do Cabeco, Valinhos.
Návštěva domků dětí a památníků.
Možnost odjezdu vláčkem do Fatimynebo pokračovat do farního kostela
(kde byly děti pokřtěny) a na hřbitov,
kde byly děti pochovány. Odtud
možné vláčkem nebo cca 1,5 km pěšky
do centra Fatimy. Navečer mše sv. /
Večeře / 21.30 h mezinárodní
program, procesí se svícemi.
Neděle 20. října 2019 – CELOSVĚTOVÝ DEN MISIÍ - hlavního roku
misií vyhlášeného papežem Františkem pro celou universální církevprožijeme ve světovém mariánském večeřadle přímo ve Fatimě v Cova d´
Iria. / Snídaně / Zahájení hlavního mezinárodního programu misijní neděle
v 10 hod. mezinárodní modlitba a mše sv. u hlavního oltáře před bazilikou
Panny Marie Růžencové Recinto. Odpoledne volno / 17.30 hod.
eucharistické procesí. Od 21.30 hod. mezinárodní program, procesí se
svícemi.
Pondělí 21. října 2019 Ráno mše sv. přímo na místě zjevení v Capelinha,
pak snídaně a možnost fakultativního výletu do Ourém - místo kde byly děti ve vězení, dům administrátora a
místo, kde byla Hyacinta v nemocnici i následně po smrti pohřbena.
Po návratu setkání v Auditoriu s generálním sekretářem Nuno Praseres a Anou Reis.
Odpoledne hlavní výstava Fátima – Lúz e Paz / Fátima - Světlo a mír – v rektorátu a v bazilice Nejsvětější
Trojice výstava Kaple světa a prohlídka. Večeře / Od 21.30 hod. mezinárodní program, procesí se svícemi.
Úterý 22. října 2019 – SVÁTEK SV. JANA PAVLA II. ráno mše sv., snídaně a odjezd do Lisabonu příprava k odletu a návrat do ČR.
V ceně je zahrnuto - ubytování v reprezentačním centru WAF - Domus Pácis, 2-lůžkové pokoje se vším
příslušenstvím, WIFI, TV, kaple – restaurace - polopenze.
Letecká doprava včetně všech poplatků. Bus z Lisabonu do Fatimy a zpět. Pojištění, průvodce.

