
 

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít...navěky. 
(Jan 11,25) 

 

Pátek 6. 11. 2020 1.pátek v měsíci     ČM Fatima -  8:00 hod. modlitba RCH a radostný  

sv. růženec  15:00 hod. zahájení adorace, Korunka k Božímu Milosrdenství, možnost svátosti  

smíření (do 18 hod.) 17:30 hod. sv. růženec 18:00 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal  
20:00 hod. modlitba chval a díků s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
22-8 hod. celonoční adorace s možností se připojit; 8:00 hod. radostná tajemství sv. růžence 

 

 

   

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM: 

 10:00 hod. Žehnání nemocných a bolestná tajemství sv. růžence 

 10:30 hod. mše sv. na společné úmysly poutníků  

(rezervace na recepci nebo v zákristii)   Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Pavel Dokládal 

 Modlitba za stavbu Capelinha východní Evropy  

POLEDNÍ NABÍDKA:  

• tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína  

• občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně  

• nabídka Pastýře – knihy, devocionálie, upomínky  

• Svátost smíření 9-11.30 a od 14:00 hod. ve zpovědní místnosti sv. otce Pia - suterén střediska 
 

ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
• Kostel ČMFa 

13:15 hod. Modlitba sv. růžence na smír s rozjímáním – slavná tajemství s. Hanka  
 

14:00 hod. Svědectví o povolání a cestě ke kněžství – P. Jakub Brabenec,  
vikariátní kaplan pro mládež, novokněz z Pardubic 

14:30 hod. „Odevzdání“ – koordinátorky hnutí MODLITEB MATEK  

od 15:00 hod. novokněžské požehnání – P. Karel a P. Jakub 
 

15:00 hod. Katecheze pro děti – dětská klubovna 

15:30 hod. Modlitba za zemřelé farníky, poutníky a dobrodince poutních míst 

Fatimy a sv. Filomény na hřbitově. Pobožnost ke cti sv. Filomény. Ohlédnutí  

za národní poutí do Říma ke cti sv. Anežky České - farní kostel    

Mons. Pavel Dokládal (zahájení u hlavního kříže na hřbitově) 

16:30 hod. Modlitba sv. růžence - tajemství Světla  
   (modlitba zástupců z farností) kostel ČMFa  
 

 

 

BĚHEM DNE MŮŽETE VYUŽÍT:   
 Vánoční nabídka Pastýře – upomínky, dárky 
 Recepce – informační a kontaktní místo pro poskytování služeb, informace … 
 Výrobky domácí cukrárny, teplé i studené nápoje,… občerstvení po celý den 

(Objednávky na vánoční cukroví) 
 Prohlídka areálu sv. Jana Pavla II. 
 Informace o Světovém apoštolátu Fatimy, pozvání k připojení se  

 
Informace, kontakt: Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195; Mob.: 731 646 800 
E-mail: recepce@cm-fatima.cz   www.cm-fatima.cz  Fb: Fatimský apoštolát ČR  

mailto:recepce@cm-fatima.cz
http://www.cm-fatima.cz/

