Fatimský apoštolát v ČR – Koclířov
pátek 31. srpna 2018
15:00 hod. Den Milosrdenství – Adorace – příležitost ke sv. zpovědi (15-18.00 hod.)
17:30 hod. Svatý růženec; 18:00 hod. - mše sv.
20 hod. Přednáška – film - vedou sestry
Od 22 hod. celonoční adorace
pokračuje do 8:00 hod. modlitbou sv. růžence (radostná tajemství) a svátostným požehnáním.

DOPOLEDNÍ PROGRAM:
ČM Fatima

10:00 hod. Bolestný sv. růženec, žehnání nemocným Nejsvětější Svátostí Oltářní
10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků – (rezervace úmyslů na recepci)

BĚHEM DNE MŮŽETE VYUŽÍT:
11:30 - 13:00 hod. Tichá adorace v kapli Panny Marie Nazaretské za duchovní povolání
13:00 - 17:00 hod. Příležitost ke svátosti smíření (zpovídá se také dopoledne 9-11:30 hod.)
Nabídka občerstvení v Klášterní cukrárně
Prodej upomínek a předmětů náboženské úcty v prodejně Pastýř
Oběd v Restauraci Fatima
Soukromě lze uctít nové svaté - sv. František a Hyacinta Marto, sv. Jan Pavel II. nebo se projít areálem jen tak 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM:
ČM Fatima

13:15 hod. Modlitba sv. růžence – slavný
14:00 hod. hlavní blok přednášek s korunkou k Božímu Milosrdenství
– P. Mgr. Zdeněk Šilhánek + s. M. Doubravka Mazancová KMBM
Jak se modlí sestry z Kongregace Matky Božího Milosrdenství
15:30 hod. ve farním kostele modlitba ke sv. Filoméně
16:30 hod. Růženec světla, modlitbu desátku na vlastní úmysl lze rezervovat na recepci

17 HOD. HLAVNÍ KONCELEBROVANÁ MŠE SV. 1. MARIÁNSKÉ SOBOTY
Po mši sv. žehnání všem školákům, studentům a prvňáčkům, školní aktovky

19 hod. beseda se sestrami
Neděle - 2. 9. 2018
8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně.
11 hod. závěr semináře Božího Milosrdenství
15:00 hod. - mše sv. ve farním kostele
Pravidelní nedělní program: 17.30 hod. sv. růžence, nešpory a svátostné požehnání
KONTAKT: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 596 11 Koclířov; mob. 731 646 800;
e-mail: recepce@cm-fatima.cz nebo cm-fatima@cm-fatima.cz ,
URL: www.cm-fatima.cz nebo jubilejní stránky www.fatima2017.cz

