„SFADOSVAZE“
s Fatimským apoštolátem do Svaté země
Koclířov 4. - 7. listopadu 2021
Vzhledem, k již počtvrté, odložené pouti do Svaté Země – Izraele pořádáme v Koclířově víkendový seminář
„SFADOSVAZE“,
který nás provede celou Svatou zemí - poutním programem i s dataprojekcí
a hlavními meditacemi na nejposvátnějších místech světa
Čtvrtek 4. 11. 2021 zahájíme večer - Kosher večeří
- seznámením s celým programem a cestou do Izraele – ubytování
Pátek 5. 11.
dopolední i odpolední program: Nazaret, Betlehem, Ein Karem,
Tiberias, Hora Blahoslavenství…
Mše sv. v 18 hod.
Adorace s připomínkou hlavních míst Izraele
Sobota 6. 11. – 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA (samostatný plakátek)
9 hod. Jardenit, Mrtvé moře, Qumrán, Masada
14 hod. Boží Hrob - Kalvárie, Vzkříšení, Pater Noster
Mše sv. jako každou 1. sobotu v 10.30 hod. a v 17 hod.
Modlitba sv. růžence s biblickými meditacemi 8 – 10 - 13.15 - 16.30 hod. 19.30 hod.
film Izrael dnes –
s komentářem průvodce SFADOSVAZE
Neděle 7. 11.
dopolední program – Mše sv. 9 a 11 hod. a závěr s obědem
a Boží slovo na cestu:
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v
nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
(Matouš 16,19)
A také pamatujeme na naše věrné zemřelé, kdy jim může vyprosit více milostí v očistci. K získání
plnomocných odpustků je třeba také navštívit hřbitov a zde to není problém si odskočit kdykoliv
během dne.
RŮŽENCOVÉ SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY
V Roce rodiny - rodičů, dětí, prarodičů s Pannou Marií a svatým Josefem
na závěr říjnového růžencového měsíce ve dnech 26. 10. - 31. 10. 2021
sobota 30. 10. 2021 – po roce… snad důstojné rozloučení s P. Petrem Dokládalem
(zemřel v Novém Jičíně 23. 10. 2020 a pohřben bez účasti věřících a jeho blízkých 29. 10. 2020
v Koclířově do Fatimského hrobu u kostela sv. Jakuba a sv. Filomény)
Program důstojného rozloučení s knězem P. Petrem v Koclířově:
V kostele ČM Fatimy v 9.30hod. adorace - modlitba za nemocné a zemřelé
V poutním kostele sv. Filomény (farní kostel) v 10.30 hod. requiem za P. Petra
A společné poděkování Panu Bohu a Panně Marii u jeho hrobu s následným pozváním pro všechny jeho farníky kde
působil (kdo budou moci a chtít přijet) a pro blízké a známé pozůstalé do celého sálu restaurace Kulturního domu ke
společnému obědu.
Navečer pak s modlitbou svatého růžence - vzpomínkové pásmo na život a poslání otce Petra - začátek v 17.30hod. v
kostele ČM Fatimy – a společné sdílení u Dvou Srdcí.
Neděle 31. 10. 2021 zakončení mariánského růžencového měsíce již v zimním čase (změna-spíme o hodinu déle!)
Mše sv. farní v 9 hod. pro NAŠE RODINY: závěr duchovní obnovy
V 10.30 hod. svatý růženec dětí - na zakončení měsíce října
V 11 hod. nedělní mše sv. za naše rodiny – Anděl Páně- rozloučení a vyslání, možnost oblečení hnědého škapulíře
Panny Marie Karmelské, ukončení setkání
27. 12. 2021 - 1. 1. 2022 - je možné prožít část vánoční doby v Koclířově u Panny Marie a s ní začít Nový rok
Informace na recepci v prodejně Pastýř přímo v hlavní budově: recepce@cm-fatima.cz; mobil: 731 646 800, www.cm-fatima.cz

