Čtvrtek 30. 7. 2020
Příjezd - ubytování na 3 noci (s mimořádnou jubilejní cenou - slevou 50 %);
v 18 hod. mše sv. a přátelské posezení s poděkováním za dar 50 let bratra
Martina Palkov iče a dodatečně 45 let kněžství otce Pavla
Pátek 31. 7. 2020
30 let Fatimského apoštolátu v ČR - dataprojekce, svědectví, duchovní
programy a přímé spojení videomostem s Maltou - přednáška – Clyde
Attard a Josette Bonello. Mše sv. v 18 hod. Svátost smíření nebo duchovní
rozhovor 15-18 hod. a společný Večer díků a chval ve 20 hod. Celonoční
adorace jubilejní 1. soboty (22-08h.)

poutní slavnost patrona poutního kostela
sv. Alfonse Maria z Liguori a také den 48. narozenin sestry Hanky

bude již v 10.30 hod. na hl.
tribuně areálu sv. Jana Pavla II. Zásvětný průvod s Pannou
Marií Fatimskou · 2. část přípravné modlitby pro zahájení stavby
CAPELINHA v Koclířově · Společný přípitek i občerstvení pro všechny poutníky
Hlavní odpolední program ve spojení se sv. Filoménou, patronkou dětí
Mariiných a Světového živého růžence od 14 hod. V 15. 30 hod „Díkůvzdání
za 25 let Českomoravské Fatimy“ - zpěvem doprovází AMEA CHORUS
z Třebíče pod vedením Ing. Karla Tomka. Pravidelná mše sv. v 17 hod. poutní u sv. Alfonse - patrocinium.
Večerní duchovní i společenský program v areálu sv. Jana Pavla II. doplněný
o dataprojekci „Koclířov žije“ k 25. výročí tohoto poutního místa
Neděle 2. 8. 2020 Slavnostní bohoslužba u sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v 9 hod. Po skončení pozvání do farní
cukrárny, káva – sdílení; 11 hod. rozloučení a zakončení mimořádného víkendu. Te Deum. Oběd
Po ukončení víkendu v nedělí 2. 8. pak navazuje týden mladých rodin s dětmi vedený nástupcem otce Josepha Billa P. Josephem Jilsonem. Může přihlásit každý, kdo má zájem a kdo chce, může se přidat také k hlavní pouti farnosti:
Sobota 8. 8. 2020 v 10hod. pobožnost ke sv. Filoméně v 10.30 hod. poutní mše sv. / 17:30 hod. se sv. Filoménou
děkujeme a prosíme za dar zdraví těla i duše a za naše rodiny
Neděle 9. 8. Hlavní poutní den sv. Filomény - všechny bohoslužby a pobožnosti probíhají ve farním kostele u
milostného oltáře sv. Filomény v 9 (s následným procesím s dechovou hudbou a koncertem Řetůvanky), Poutní mše
svaté v 11 a 15 hod. Více informací na samostatných plakátcích či na našem webu.
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