
Fatima naše naděiet, 13,záři1917 - t3,záři2OI7 - stoleté qýročí.

Přiiměte naše pozvání na Národní pouť českých a moravských diecézí do portugalské
Fatimy v záři2O17 ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov s P. Pavlem

Dokládalem hlavním organizátorem této pouti.

13 250 Kč!!!
Cena obsahuje: autobusovou dopíavu, 5x ubytováni,5x snídani,
pojištění na úpadek CK a komplexní pojištění léčebných výloh.
Cena neobsahuje: příplatek za3 veěeŤe ve Fatimě - 1000Kč.

2x večeře, kněžslcý a pruvodcovský doprovod,
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PřihlÁškT přijímá: Fatimslcý apoštolát v ČR, Koclířov l95, te|.73l 64ó 800, reCePCe@,Cm-fatima.CZ ,
a Cestovní kancelář VOMA, Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 1 ,tel. 568 821 1 15 ckvorna(rDckvoraa_cz

---------závazná přihláška Francie, Portrrgalsko, Španělsko 7,9. -

ubytovat s

rT+ryeBb*-fu@*-W
Lourdes - Fótimo - Montserrot

Čestné místo cestou zpět mezi poutníky v autobuse bude patřit milostné soše P. Marie Fatimské,
která se vydá s námi na cestu do českých a moravských katedrál.

Termín: 7.9. -16.9.2OlJ Prosíme přihlášky neodkládejte o Národní pouť ie velký zájem a my jsme povinni
hotelové služby platit iiž v letošním roce. Děkujeme Vám.

1.den: Odjezd zTiebiče, Brna, Jihlavy, Prahy, Plzně v poledních a odpoledních hodinách . Tranzit do Francie.
2.den: Přijezd do poutního místa Lourdes odpoledne. Ubyování. Prohlídka poutního areálu ve spojitosti
s duchovním odkazem sv. Bemadety a mše svatá. Večeře, Večemí Ave Maria s rozžatými svícemi. Nocleh.
3.den: Snídaně. Poutní mše svatá na svátek Narození P. Marie. KŤižová cesta. Individuální volno v Lourdes na
vlastní meditaci, koupele. .,.Tranzít do Portugalska.

4.den: V neděli ráno pŤijezd do portugalské Fatimy. Mezinrárodní
motlitba sv. růžence v kapli Zjeveni a následná koncelebrovaná mše

svatá s P. Marií v pruvodu před nově překrásně upravenou hlavní
bazilikou. Prohlídka poutního areálu. Ubytování v hotelu. Ave Maria

s rozžatymi svícemi. Nocleh.
5. den: Mše svatá v kapli zjeveti. Snídarrě. Výlet k Atlantickému
oceánu Batalha Alcobacao Nazare (baziliky, portugalské dějiny,
příroda a malebná místa spojená s oceánem), Večerní Ave Maria,
Nocleh na stejném místě.
6. den: Snídaně. KŤižová cesta na Aljustrel. Prohlídka míst spojených

s pasáčky ataké prohlídka rodných domku. Odpoledne volno ve Fatimě pro individuální potřeby. Večeře. Mše
svatá v bazilice u hrobu pasáčků (večerní Ave Maria). Nocleh.
7. den: Snídaně. Koncelebrovaná mše svatá na fatimském náměstí s P. Marií v průvodu. Tento den prožjeme
hlavní poutní den a to ve středu 13.9.2017, kde při slavení jubilea 100. let Fatimy na hlavní bohoslužbě
převezme předseda ČBK kardinál Dominik Duka 0P společně s biskupy našich diecézísochu P. Marie
Fatimské pro její cestu do ČRo kterou pak společně budeme doprovázet na cestě Evropou do pražské
katedrály. Krátké volno. Tranzitdo Španělska.
8.den: Španělshý klášter Montserrat - mše svatá. Přejezd do Lloret de Mar k moři. Ubytování. Odpoledne
rekreace u moře. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odpoledne zLIoretde Mar odjezd do ČR.
10.den :Píijezd domů v odpoledních hodinách apředáni milostné sochy P. Marie Fatimské na její cestu
katedrálami ČR.

Cena: t3 75a Kč Při zaph,cení zábhy v btošním roce bude cena


