
 

NOVÉNA K FATIMSKÝM DĚTEM: každý den se modlíme na úvod: čtvrtý desátek radostného růžence  

Na závěr: Modleme se: Bože, tys poslal lidem svého Syna, Dárce pokoje; na přímluvu blahoslavené Panny Marie dej našim dnům 
svůj mír, po němž toužíme, a upevňuj nás poutem bratrské lásky, abychom žili jako jedna rodina. Prosíme o to skrze tvého Syna, 
našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

PROGRAM OSLAV FATIMSKÝCH PASÁČKŮ:  

Středa 12. 2. Celodenní adorace smíru (8 – 18.00 hod.) se společnými modlitbami sv. růžence 
– 8.00 hod. radostná tajemství, 12.00 hod. bolestná tajemství, 17.30 hod. slavná tajemství 
18 hod. Vigilie Fatimského dne - mše sv. a zahájení novény ke svatým fatimským pasáčkům 

• Čtvrtek 13. 2. v 9.00 hod. votivní mše sv. na úmysly džbánu milosti, adorace, zásvětný 
průvod s Pannou Marií Fatimskou, obnova zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
na tribuně sv. Jana Pavla II., Te Deum. 
   17 - 18 hod. Svatá hodina - adorace a sv. růženec, v 18.00 hod. mše sv. 

 

SOBOTA 15. 2. 2020  
Celodenní program, setkání členů Stálé a Správní rady WAF v ČR s důvěrníky a vedoucími regionů WAF v ČR (nutné 
potvrdit účast a rezervaci ubytování a stravy na recepci ČM Fatimy v Koclířově 731 646 800) 
 

PROGRAM:  
8.00 hod. Modlitba radostných tajemství sv. růžence (kostel ČM Fatimy)  
10.00 hod. Adorace, žehnání nemocných a modlitba bolestných tajemství sv. růžence 
10.30 hod. Slavnostní zahájení. Význam – Fatima - naše naděje - sv. Hyacinta a sv. František 
11.30 hod. Oběd (restaurace KD) vedle farního kostela 
 

13-15.30 hod. Hlavní společné shromáždění Stálé a Správní rady, vedoucích a důvěrníků 
(Posluchárna ČMFA) 
 

15.30 hod. Občerstvení ve videokavárně a přesun auty do kostela sv. Josefa na Hřebči nad tunelem 
 

16.30 hod. Mše svatá ke cti sv. Josefa, ochránce a správce církve svaté (Hřebeč nad tunelem) 
Prosíme na úmysly Panny Marie za nás, úmysly národní Fatimy i projektu institutu třetího věku a 
domu Lucie 
 

18.15 hod. Večeře v restauraci KD vedle farního kostela 
 

19.30 hod. Zahájení večerního programu vzájemnosti a sdílení v 1. poschodí ČM Fatimy. 
 

NEDĚLE 16. 2. 2020  
Slavení jubilea 100 let sv. Hyacinty - celodenní program bude probíhat v kostele ČM Fatimy a kromě účastníků ze 
soboty se mohou účastnit i poutníci, členové WAF i mariánští ctitelé. Není potřebné se ohlašovat předem. Jen 
v případě zájmu o oběd - nutné nahlásit na recepci co nejdříve. 
 

 PROGRAM:  
8.00 hod. Modlitba sv. růžence se sv. Hyacintou Marto – adorace  
9.00 hod. Mše svatá u příležitosti 100. výročí od smrti sv. Hyacinty 
11.00 hod. Poslání WAF v ČR. Shrnutí hlavních zásad.  
12.00 hod. Modlitba Anděl Páně s papežem Františkem 
12.30 hod. Oběd v restauraci KD (nutné objednat přes recepci ČM Fatimy) 
14.00 hod. Fatima – naše naděje 
15.00 hod. Káva, vzájemné sdílení 
16.00 hod. Děkujeme a prosíme se svatou Filoménou – farní kostel 
17.30 hod. Zakončení setkání v kostele ČM Fatimy se svatým růžencem  

 „Má růženec v rukou ta překrásná Paní a vybízí každého, aby šel za ní“ 
 

ČTVRTEK 20. 2. 2020 HLAVNÍ VÝROČNÍ DEN – LITURGICKÁ PAMÁTKA SV. HYACINTY A SV. FRANTIŠKA MARTO  
 

PROGRAM:   
8.00 hod. Modlitební hodina s fatimskými pasáčky 
9.00 hod. Slavná votivní mše svatá ke cti fatimských pasáčků 
Modlitba u památníku Anděla a Te Deum. 
Po ukončení – setkání v klášterní kavárně a cukrárně 

 

Kontakt, informace, přihlášky: recepce@cm-fatima.cz, tel. 731 646 800, www.cm-fatima.cz 
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