DĚKUJEME… A VY MŮŽETE BÝT S NÁMI U TOHO! KDY A KDE?

ZA CO DĚKUJEME?
za 3. 3. 1952 (před 69 lety spatřil světlo světa otec Pavel Dokládal)
a 3. 3. 2011, kdy před 10 lety Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Vokála
sídelním biskupem královéhradeckým.
Následně končí svou pozemskou pouť otec arcibiskup Karel Otčenášek (23. 5. 2011).
Poděkujme za otce biskupa Jana a vše, co jsme v celé naší Církvi, nejen v diecézi mohli
za 10 let jeho služby a pod jeho vedením prožít.
Důležité sdělení:
Všechny programy ve středisku ČM Fatimy jsou
přenášeny prostřednictvím internetové kamery, a
to jak v ČR, tak kdekoliv v zahraničí.
Současně před kostel a na nádvoří a areálu.
Při každé bohoslužbě možnost přijmout sv. přijímání v omezeném počtu podle vládních nařízení
uvnitř, ale také venku. Sledujme společně vládní
nařízení. Nádvoří u Dvou Srdcí a celý areál (5ha)
bezpečně umožňuje nejen vše dodržet, ale také
zodpovědně s rouškami a rozestupy se v ČM
Fatimě pohybovat.
Poutní autobusy budou patrně zrušeny, je možné
přijet pouze auty nebo vlakem.
Příležitost ke svátosti smíření na vyznačeném
místě před mší svatou.
Vstup vždy pro 1 penitenta.

Jen alespoň některé události:
Rok víry 2013 a Národní pouť do Svaté země
2014 - slavíme 350 let královéhradecké diecéze
2015 - rok Národního eucharistického kongresu
2016 - mimořádný Svatý rok Milosrdenství a pouť
bohoslovců se sv. Anežkou do Říma
2017 - národní pouť ČR do Fatimy a následně zasvěcení
naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
2018 - děkujeme za životní jubileum b. Jana - 60 let
2019 - 30 let od sametové revoluce a svatořečení
sv. Anežky české, ještě těsně před pandemií čínské
chřipky - národní pouť do Říma a předání Koruny
sv. Anežky České papeži Františkovi na znamení naší
věrnosti katolické Církvi.
V díkůvzdání nyní hlavně prosíme Ducha sv. za dar síly a
světla, za pokračování jeho poslání v Církvi i vlasti.

5. 3. 2021 – První pátek - Pravidelný program i s možností svátosti smíření v čase 15-18 hod., tichá adorace
18:00 hod. mše sv.; 22 - 8 hod. celonoční adorace

8:00 hod. sv. růženec a zakončení noční adorace;

10:00 hod. adorace a „bolestný“ růženec;

10:30 hod. mše sv. - na úmysly poutníků (obálky) – Mons. Pavel Dokládal
11:30 – 13:00 hod. tichá adorace za nová duchovní povolání
13:15 hod. modlitba rozjímavého sv. růžence - s.Hanka
14:00 hod. formační přednáška: „DĚKUJEME“
15:00 hod. mše sv. pro děti v kostele ČM Fatimy
16:15 hod. pobožnost ke sv. Filoméně ve farním kostele s možností
vstupu do bratrstva sv. Filomény (zvukový přenos do střediska ČM Fatimy)
Svátost smíření: 9 - 11.30 hod. a 14 - 17.00 hod.
16:45 hod. modlitba sv. růžence – 2 desátky

17:00 hod. mše sv. 1. soboty
Informace: kontakt:  recepce@cm-fatima.cz - mobil: 731 646 800, www.cm-fatima.cz

