
  

 

PROGRAM: Pátek 4. září 2020 -  15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství ▪ ADORACE s příležitostí  

ke svátosti smíření ▪ Mše svatá v 18 hod. 20 hod. Večer chval, klanění a díků, aneb „Hodina pro Hospodina“ 

Celonoční adorace od 22 do 8 hod. 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

S otcem biskupem Josefem Kajnekem a sestrou Eliškou Pretschnerovou OSF    

(S. Zdislava Nosková OSF) - čtvrtá z pěti prvních sobot – příprava požehnání zákl. 

 kamene a stavby kopie Kaple zjevení – „Capelinha“ ·  

 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 
 

Polední nabídka: · tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli · občerstvení v Klášterní 

kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku / nově - obědy v restauraci Fatima · nabídka Pastýře · 

Svátost smíření 9-11:30 a 14-17 hod. ve zpovědní místnosti sv. otce Pia - suterén střediska 
 
 

13:15 hod. Rozjímavá modlitba sv. růžence na smír – se sestrou Hankou  
 

Odpolední program:  

14 hod. Pořad s dataprojekcí: „ELIŠKA – VĚRNÁ BOHU A ČLOVĚKU  

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ“; Moderuje S. Zdislava Františka Nosková OSF 

Slavnostní uvedení Výstavy o životě sestry Elišky Pretschnerové v ČM Fatimě 

15:30 hod. Pravidelná pobožnost ke sv. Filoméně, duchovní slovo WAF na září;  

Farní kostel  - Mons. Pavel Dokládal 
   

16:30 hod. Modlitba sv. růžence – tajemství Světla na úmysly zástupců farností (rezervace na recepci)
 
 

 
 

HL. CELEBRANT: MONS. JOSEF KAJNEK, pomocný biskup královéhradecký   

Společná modlitba za požehnání základního kamene pro stavbu kopie „Capelinha“ a cesty pokání  

· Požehnání školákům, studentům i učitelům do nového školního roku 

 
 

 
 

Neděle – 6. 9. 2020 8:30 hod. - svatý růženec; 9 hod. – MŠE SVATÁ  / 17.30 hod. sv. růženec /nešpory / adorace 
 

  
 

VÝZVA pro všechny občany ČR k účasti v Praze na Staroměstském náměstí o slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie 15.8.2020 s tímto programem: 9 hod. společná modlitba za odvrácení dvojího moru 
s prosbou o dar víry v naší zemi na pódiu u znovupostaveného Mariánského sloupu. Moderuje ČM 
Fatima Koclířov - Mons. Pavel Dokládal, Hanka Frančáková a Petr Maria Lutka. 
10 hod. Mše sv. v kostele Matky Boží před Týnem s přenosem na náměstí; po skončení požehnání 
Mariánského sloupu kardinálem a primasem českým J.Em. Dominikem Dukou. 
VYZÝVÁME VÁS K MODLITBĚ NOVÉNY OD 6. DO 14.8.2020 text na webu. MODLITBA Panno Maria, 
naše nebeská Matko, Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy. Tvým svobodným Fiat „Ať se mi stane 
podle Tvého Slova.“, Bůh se stává člověkem, Slovo je činěno Tělem. Emmanuel, Bůh s námi. Tvé svobodné Fiat 
pokořilo dávného žalujícího draka, Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu. Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v 
bezpečí. A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti. S Tebou a k Tobě se modlíme: Zdrávas, Maria … 
Sláva Otci… nebo 4. desátek slavného sv. růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal) nebo slavný sv. růženec  
 
 

 
 

Zveme vás na Butkov a Spišské Podhradie 10.-12.8.2020. Pro informaci volejte tel. číslo – recepce. 
 

KONTAKT: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 596 11 Koclířov; mob. 731 646 800; 

recepce@cm-fatima.cz nebo cm-fatima@cm-fatima.cz , www.cm-fatima.cz 
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