CAPELINHA - ČESKO A SLOVENSKO – SVATÁ FILOMÉNA

Program bratrství, vzájemnosti,
obnovy víry, naděje a lásky v křesťanských
kořenech našich národů a zemí východní
Evropy; Panna Maria – sv. Josef –
sv. Cyril a Metoděj – sv. Ludmila –
sv. Filoména a duchovní příprava
na Mezinárodní eucharistický
kongres v Budapešti.
CAPELINHA VÝCHODNÍ EVROPY

Základní kámen ze Skalního
sanktuária Božího milosrdenství
z hory Butkov.

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA V KOCLÍŘOVĚ U SVITAV 5. - 8. 8 2021
Čtvrtek 5. 8. 2021 Svátek Panny Marie Sněžné
8.00 hod. Mariánská mše sv. v poutním kostele Fatimy
14.30 hod. Pobožnost ve farním kostele u sv. Filomény; zahájení modlitební cesty obcí Koclířov do osady
Hřebeč nad tunelem do kostela sv. Josefa
16.30 hod. Mše sv. v kostele sv. Josefa na Hřebči - votivní ke sv. Josefovi za naše rodiny a svátostná
manželství
Sv. růženec a společné setkání všech účastníků
První pátek 6. 8. 2021 svátek Proměnění Páně
Den společné modlitby - meditace a hledání sebe a druhých skrze znamení doby
Dopoledne 9 - 12 hod.
Jednotlivá zastavení: sv. Josef v talmudu a židovské tradici
Základ křesťanských kořenů našich národů sv. Cyril a Metoděj - sv. Ludmila (1100let)
Sv. Filoména, dcera Světla, patronka děti Mariiných
12.00 hod. Bolestná tajemství sv. růžence za naši Církev a národy východní Evropy
15.00 hod. Moderovaná adorace k MEK v Budapešti - zahájení Korunkou k Božímu Milosrdenství Postupně provází jednotlivé modlitební skupiny a společenství v poutním kostele
(odpoledne pak doprovází naši kněží Pavel a Ľubor ve službě svátosti smíření a laický misionář Václav
s individuálním poradenstvím a přímluvnými modlitbami)
17.30 hod. Slavná růžencová tajemství - zakončení adorace
18.00 hod. Slavná mše sv. svátku Proměnění Páně - poutní kostel Fatimy
20.00 hod. Eucharistie - Božské Srdce Páně – „Všechna zřídla mé spásy jsou v Tobě...“ (Ž 87,7)
Celonoční tichá adorace nás přivádí do zdroje milosti 310. první mariánské soboty, prožívané s Pannou
Marií Fatimskou jako 2. díl cesty ke stavbě kopie Capelinha pro země východní Evropy.

1. mariánská sobota - den milostí Vítězného Neposkvrněného Srdce Panny
Marie · Českomoravská Fatima Koclířov 7. srpna 2021
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 SAF- Světového
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.,večeři,společné sdílení a přátelské setkání všech přítomných, ubytovaných z Česka i Slovenska
s pozváním na hlavní poutní den sv. Filomeny.

NEDĚLE 8. SRPNA 2021 · SLAVÍME HLAVNÍ POUŤ K PATRONCE FARNOSTI A
SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČR - SV. FILOMÉNĚ
(všechny programy probíhají ve farním poutním kostele sv. Filomény u jejího oltáře)
8.30 hod. Modlitba radostných tajemství sv. růžence

9.00 hod. Slavná poutní mše sv. ke ti sv. Filomény za účastí našich i zahraničních
hostů a rodáků - následuje zásvětný průvod se sochou a relikvií sv. Filomény farností a
obcí. Zakončení u Panny Marie Fatimské, osobní uctění a modlitba u sv. Filomény.
Nádvoří u cukrárny u Dvou Srdcí – občerstvení a dechová hudba - společné sdílení a
slavení

11.00 hod. Poutní mše sv. ke cti sv. Filomény - zakončení Anděl Páně - bohaté
stánkové občerstvení, restaurace KD
14.00 hod. Přednáška a modlitba „Svatá Filoména, malá velká světice, která nám přichází na pomoc v pravý
čas....znamení doby“.
15.00 hod. Poutní mše svatá ke cti sv. Filomény a Te Deum na zakončení pouti
17.30 hod Večerní modlitební zakončení celého velkého tridua se sv. růžencem a nešporami v kostele
Fatimy
SDĚLENÍ:
Všech částí programů se může účastnit každý bez předchozího ohlášení
Pro společné prožívání těchto dnů je možné si v recepci objednat ubytování a rovněž stravování v restauraci
Kulturního domu (KD) vedle kostela sv. Filomény.
Info: přihlášky: recepce@cm-fatima.cz ; Tel. 731 646 800; www.cm-fatima.cz

