VÍŠ O TOM I TY, CO PŘIPRAVUJE ČM FATIMA?

Červen – měsíc úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pán Ježíš volá: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29)

SLAVÍME JI V ROCE RODINY A MANŽELSTVÍ
HLAVNÍ HOST:

THLIC. PROKOP BROŽ, TH.D.

biskupský vikář pro školství, národní i diecézní koordinátor synodálního procesu,
kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

Pátek 3. 6. 2022 – od 15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství – adorace - svátost smíření –
18 hod. Mše svatá a obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (1.pátek)
20 hod. moderovaná adorace; navazuje pravidelná celonoční adorace… 24 hod. Zahájení modlitby
smíru za hříchy proti Božímu zákonu – Desateru - Růženec Desatera (1. přikázání)

1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 5. 6. 2021
8:00 hod. Radostný sv. růženec (2. přikázání)

10:00 hod. Adorace - žehnání nemocných - Bolestný sv. růženec (3. přikázání)
10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků - celebruje Mons. Pavel Dokládal
13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence - sestra Hanka (ČMFa) (4. přikázání)
14:00 hod. Hlavní formační přednáška
✓ Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D. - "Nyní si musíme vzájemně pomáhat do nebe!"
Blahoslavený Karel I. Habsbursko-Lotrinský a Zita Bourbonsko-Parmská. Život
a odkaz posledního českého krále a královny
15:00 hod. Katecheze pro děti v dětské klubovně
15:30 hod. Pobožnost ve farním kostele u sv. Filomény
a přijetí nových členů obnoveného bratrstva sv. Filomény
Hlavní program bude probíhat na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. s přenosem obrazu i zvuku do
-

kostela Fatimy i do všech podlaží poutního domu a na webu:
16:25 hod. Modlitba sv. růžence - tajemství Světla – modlí se zástupci farností (5. přikázání)

17 hod. Mše svatá - SVATODUŠNÍ VIGÍLIE
HORA BLAHOSLAVENSTVÍ- AREÁL SV. JANA PAVLA II.
hl. celebrant a kazatel: THLIC. PROKOP BROŽ, TH.D.
Při mši sv. – obnova zásvětného slibu a přijetí nových členů do WAF ČR
s možností přijetí škapulíře Panny Marie Karmelské
20:00 hod. Modlitba sv. růžence (6. přikázání).
Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit osobně, budou všechny programy přenášeny on-line přes www.cm-fatima.cz
Odpolední program u sv. Filomény z farního kostela v 15:30 hod. on-line přenos o kameru níže.

Svátost smíření: dopoledne v čase: 9-11.30 a odpoledne od 13.30 do 17 hod. v suterénu za hlavním oltářem.
Cukrárna a kavárna: 8-19 hod., poutní oběd je pouze na objednávku do 31. 5. 2022 (info na recepci).
Účast autobusů, prosím, hlaste rovněž v recepci. Recepce - informace po celý den.
Parkování: doporučujeme všem s odstupy u kulturního domu - před farním kostelem či vedle restaurace
Fatima. Prosíme, neparkujte na parkovišti v kopci nebo na přístupové cestě. Těšíme se na vás.
Neděle 5. 6. 202 – HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ 8:00 hod. „Přijď, Duchu svatý“ – modlitební svatá
hodina se sv. růžencem (7. přikázání) 9:00 hod. mše sv. rezervace úmyslu přes recepci ČM Fatimy; 10:30 sv. růženec (8.přikázání); 11:00 hod. nedělní mše sv. ➢ navíc v 10:15 hod. mše sv. v Dětřichově. 12:00
hod. sv. růženec (9. přikázání). Večerní modlitba: 17:30 hod. sv. růženec (10. přikázání), adorace s
přímluvnými prosbami
Informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz

