8.00 hod. Radostná tajemství sv. růžence - zakončení celonoční adorace
9.30 hod. Hlavní tribuna přírodního areálu sv. Jana Pavla II. - tajemství Růžence Světla se zasvěcením
dětí, mládeže, rodin, seniorů a kněží, zasvěcených osob
10.15 hod. Zahájení mariánského průvodu od „branky“ a základního kamene z hory Butkov
(požehnán v 1. kroku stavby Capelinha 3. 10. 2020) na hlavní tribunu. Sochu Panny Marie Fatimské - dar
Slovenska - pro stavbu Capelinha - kopie kaple Zjevení pro země východní Evropy doprovází slovenská
delegace vedená žilinským biskupem, JE. Mons. Tomášem Galisem, národním prezidentem SAFSvětového apoštolátu Fatimy Slovenské republiky a hlavním generálním ředitelem Povážských cementáren
v Ladcích a správcem nového mimořádného poutního Sanktuária Božího Milosrdenství na hoře Butkov, Ing.
Antonem Barcíkem -uvítání všech hostů a poutníků na tribuně areálu

10.30 hod. Pontifikální
koncelebrovaná mše sv. –
hlavní celebrant Mons. Jan
Vokál, biskup královéhradecký
a slavnostní kazatel JE. Mons.
Tomáš Galis, žilinský sídelní
biskup (Slovensko)
Po mši sv. průvod se sochou Panny Marie Fatimské na místo stavby Capelinha, zde
modlitba a požehnání sochy Panny Marie
Modlitba a pozdravy hlavních hostů a realizátorů stavby.
Modlitební cesta s Pannou Marií k „brance“ a základnímu kamenu stavby a zakončení slavnosti v kapli sv.
Jana Pavla II. u vzácné relikvie tohoto světce, kde bude probíhat tichá modlitba s osobní poklonou
Matce Boží.
Po slavnosti pro všechny přítomné přípitek a malé občerstvení před poutním kostelem Fatimy a „brankou“
se základním kamenem - s následným pozváním k polednímu občerstvení v ČM Fatimě nebo v restauraci
Kulturní dům.
Odpolední program bude probíhat jako modlitební vigilie poutní slavnosti sv. Filomény – od 14.00 hod. ve
farním kostele. Sv. růženec, přednáška „Filoména - Dcera Světla - malá velká světice dneška“
Modlitba obnoveného bratrstva sv. Filomény s přijetím nových členů bratrstva
16.00 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v poutním kostele Fatimy - společná modlitba za obnovu
víry, naděje a lásky cestou k MEK - Mezinárodnímu eucharistickému kongresu

17.00 hod. Koncelebrovaná mše sv. první mariánské soboty
Po mši sv.,večeře, společné sdílení a přátelské setkání všech přítomných, ubytovaných z Česka i Slovenska
s pozváním na hlavní poutní den sv. Filomeny.
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