čtvrtek 1. 11. - Slavnost VŠECH SVATÝCH·8:00 hod. mše sv. v ČMFa - P.Josef Krajíček

18:00 hod. mše sv. – farní kostel a pobožnost na hřbitově – Mons. Pavel Dokládal
Pátek 2. 11. 2018 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 1.pátek v měsíci

Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. (Ž 31, 6)
8:00 hod. mše sv. (7.30 sv.růženec) – P.Josef Krajíček
12:00 hod. sv.růženec, 12:30 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal – ČM Fatima
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. večer chval, obnova zasvěcení Božskému Srdci, noční adorace

8:00 hod.

Modlitba sv. růžence (radostná tajemství), svátostné požehnání

kostel ČMFa

9:30 hod. setkání členů regionu WAF – Fatimského apoštolátu Svitavy - spojené s modlitbou

10:30 hod. MŠE SVATÁ NA ÚMYSLY POUTNÍKŮ a za všechny živé i zemřelé členy
z regionu WAF Svitavy s možností přijetí hnědého škapulíře - Mons. Pavel Dokládal
(rezervace úmyslů na recepci)
11.30 hod. Modlitební cesta do farního kostela - nejprve modlitba za zemřelé na hřbitově
11.45 hod. Společné setkání regionu Svitavy WAF ČR ve farním kostele
(zakončení cca 12.30 h. modlitbou ke sv. Filoméně)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:


Kostel ČMFa

13:15 hod. Modlitba sv. růžence na smír s rozjímáním – slavná tajemství s.Hanka
14:00 hod. „O smrti, věčném životě a povolání ke svatosti“ – přednáška s diskusí
P. Mgr. Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci
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

biskupský vikář pro pastoraci
BĚHEM DNE MŮŽETE VYUŽÍT:

Mimořádná vánoční nabídka Pastýře – upomínky, dárky

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

Restaurace Fatima: obědy, večeře, posezení

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

Prohlídka areálu sv. Jana Pavla II.

9-11.30/14-18 h Příležitost ke svátosti smíření ve zpovědní místnosti sv. o.Pia v suterénu
střediska ČMFa
Neděle 4. 11. 2018 kostel ČMFa · 8:30 hod. modlitba sv. růžence,
9:00 hod. MŠE SV. / 17:30 hod. pravidelná společná modlitba růžence a nešpor
Zveme: So 17.11.2018 PRAHA od 13.30 hod. Pražské Jezulátko · Modlitba za rodiny, za národ,
mše svatá / KOCLÍŘOV 1.sobota 1.12.2018 · hl.host – P.Leoš Ryška SDB., ředitel TvNoe /
27.12.2018 - 1.1.2019 · prožít část vánoční doby v Koclířově u Panny Marie a s ní začít rok 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace, kontakt: Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195; Mob.: 731 646 800
E-mail: recepce@cm-fatima.cz www.cm-fatima.cz
Fb: Fatimský apoštolát ČR

