Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. (Ž 31, 6)
Pátek 1. 11. 2019– Slavnost VŠECH SVATÝCH ·1.pátek v měsíci
15:00 hod. zahájení adorace s možností sv. smíření (do 18 hod.) – ČM Fatima
17:30 hod. sv. růženec 18:00 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal - ČM Fatima

20:00 hod. úvodní přednáška Václava Čápa – (seminář „Pokáním k odpuštění a smíření“)
22-8 hod. celonoční adorace s možností se připojit
sobota 2. 11. 2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

DOPOLEDNÍ PROGRAM:
(dle programu Václava Čápa – samostatně přednášky semináře Pokáním k odpuštění a smíření)

8:00 hod. radostný růženec
10:00 hod. modlitba za zemřelé
10:30 hod. mše sv. na společné úmysly poutníků (rezervace na recepci nebo v zákristii)
Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Pavel Dokládal
POLEDNÍ NABÍDKA:
• tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína
• občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku
• reprezentativní nabídka Pastýře

• Svátost smíření 9-11.30 a od 14:00 hod. ve zpovědní místnosti sv. otce Pia - suterén střediska
ODPOLEDNÍ PROGRAM:
•

Kostel ČMFa

13:15 hod. Modlitba sv. růžence na smír s rozjímáním – slavná tajemství s. Hanka
14:00 hod. Přednáška Václava Čápa a následně prezentace
a autogramiáda knihy OTCEM PRO KAŽDÉHO
15:00 hod. Katecheze pro děti – dětská klubovna
15:30 hod. Modlitba za zemřelé na hřbitově
a ke sv. Filoméně ve farním kostele
Mons. Pavel Dokládal
16:30 hod. Modlitba sv. růžence - tajemství Světla
(modlitba zástupců z farností) kostel ČMFa
Úvodní modlitba novény před národní poutí ČR do Říma – 1.den

BĚHEM DNE MŮŽETE VYUŽÍT:

Mimořádná vánoční nabídka Pastýře – upomínky, dárky

Recepce – informační a kontaktní místo pro poskytování služeb - objednávky poutí,
pobytů, ubytování, informace …

Výrobky domácí cukrárny, teplé i studené nápoje,… občerstvení po celý den
(Objednávky na vánoční cukroví)
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