
 
 

 

Pátek 2. 2. 2018 - Se slavením Svátku Hromnic, požehnáním hromniček 

15:00 hod. – eucharistický výstav, zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné 

požehnání  

(možnost svátosti smíření ve zpovědnici v kostele 15-18h) 

17:30 hod. růženec; 18 hod. mše sv. 

22:00 hod. zahájení celonoční adorace k I. mariánské sobotě 

 

  
 

 
 

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)  s udílením Svatoblažejského požehnání 

  Hlavní celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal 
 

Přes poledne:  

 tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína  

 oběd pro poutníky v restauraci Fatima 

 občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku 

 otevřena prodejna Pastýř: dárky, knihy, růžence, sošky … 

 Svátost smíření od 14.00 hod. ve zpovědní místnosti P. Pia - suterén střediska 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
 

 13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence podle liturgie Fatimy  

 14:00 hod. v kostele ČM Fatimy  
P. Petr Dokládal, farář Starý Jičín:  
 

FARNÍ KOSTEL sv. Filomény a sv. Jakuba:  

 15:30 hod. pobožnost ke sv. Filoméně – patronce živého růžence a duchovní slovo FA na únor 
 

 

16:30 hod. Růženec Světla na úmysly poutníků - rezervace na recepci 
 

17:00 hod. MŠE SVATÁ  

na poděkování za 71 let života otce Petra Dokládala 

Hlavní celebrant a kazatel P. Petr Dokládal 
 
Pozvánka: 
20. 2. 2018 – sv. Hyacinta a sv. František Marto – dopolední rekolekce s fatimskými pasáčky 
5. 3. – 9. 3. 2018 – kněžské exercicie s P. Zdeňkem Šilhánkem 
16. 3. – 18. 3. 2018 – pro mládež - ke cti sv. Josefa s tradiční poutí na Hřebeč v sobotu 17. 3. 2018 
29. 3. – 1. 4. 2018 – Velikonoční triduum 
 

 

Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR, PSČ 569 11 Koclířov 195 
Tel.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) 

E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz 
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