Fatima naše naděje! 13. září 1917 – 13. září 2017 – stoleté výročí.
VARIANTA A
Přijměte naše pozvání na Národní pouť českých a moravských diecézí
do portugalské Fatimy v září 2017 ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov
s P. Pavlem Dokládalem, hlavním organizátorem této pouti.

Lourdes – Fátima - Montserrat
Termín: 7.9. -16.9.2017
Prosíme přihlášky neodkládejte! O Národní pouť je velký zájem a my jsme povinni hotelové služby
platit již v letošním roce. Děkujeme Vám.
1.den: Odjezd z Třebíče, Brna, Jihlavy, Prahy, Plzně v poledních a odpoledních hodinách. Tranzit do Francie.
2.den: Příjezd do poutního místa Lourdes odpoledne. Ubytování. Prohlídka poutního areálu ve spojitosti
s duchovním odkazem sv. Bernadety a mše svatá. Večeře. Večerní Ave Maria s rozžatými svícemi. Nocleh.
3.den: Snídaně. Poutní mše svatá na svátek Narození P. Marie. Křížová cesta. Individuální volno v Lourdes na
vlastní meditaci, koupele….Tranzit do Portugalska.
4.den: V neděli ráno příjezd do portugalské Fatimy. Mezinárodní
motlitba sv. růžence v kapli Zjevení a následná koncelebrovaná mše
svatá s P. Marií v průvodu před nově překrásně upravenou hlavní
bazilikou. Prohlídka poutního areálu. Ubytování v hotelu. Ave Maria
s rozžatými svícemi. Nocleh.
5. den: Mše svatá v kapli zjevení. Snídaně. Výlet k Atlantickému
oceánu Batalha Alcobaca, Nazare ( baziliky, portugalské dějiny,
příroda a malebná místa spojená s oceánem). Večerní Ave Maria.
Nocleh na stejném místě.
6. – 7. den: společný národní program 12. a 13. 9. 2017 (viz. úvodní informace)
Krátké volno. Tranzit do Španělska.
8.den: Španělský klášter Montserrat – mše svatá. Přejezd do Lloret de Mar k moři. Ubytování. Odpoledne
rekreace u moře. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Odpoledne z Lloret de Mar odjezd do ČR.
10.den : Příjezd domů v odpoledních hodinách

(zveme k připojení se k národnímu programu putování sochy Panny Marie z Cova d´Iria v katedrálách a
na poutních místech ČR-více informací www.fatima2017.cz )

Cena: 13 750 Kč
Při zaplacení zálohy v letošním roce bude cena 13 250 Kč!!!
Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 5x ubytování, 5x snídani, 2x večeře, kněžský a průvodcovský doprovod,
pojištění na úpadek CK a komplexní pojištění léčebných výloh.
Cena neobsahuje: příplatek za 3 večeře ve Fatimě – 1000Kč.

------------------------------------------------závazná přihláška Francie, Portugalsko, Španělsk 7.9. -16.9.2017-----------Příjmení………………………………………………………………………………………Jméno………………………………………………………….
Bydliště…………………………………………………………………………PSČ…………………………..ubytovat s…………………………………….
Rodné číslo………………………………………..Telefon…………………………………Večeře: Ano/Ne……..Podpis………………………………….
Přihlášky přijímá: Českomoravská Fatima – Koclířov u Svitav, Mob. 731 646 800, recepce@cm-fatima.cz ,
a Cestovní kancelář VOMA, Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 1,tel. 568 821 115 ckvoma@ckvoma.cz.

