
25. - 27. 6. DĚKUJEME ZA 40 LET MEDŽUGORJE A 

VALNÁ HROMADA WAF ČR 
Modlitby i mše sv. jsou otevřeny pro všechny. Jen jednání bude jen pro určené. 

Ubytování a stravování je třeba objednat do 20. 6. 2021 

• Pátek 25. 6. 2021 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje  

Příjezd, ubytování kdykoliv, možné i dříve (dle domluvy s recepcí ČMFa)  

15:00 Korunka k Božímu Milosrdenství – adorace  

- příležitost ke sv. smíření nebo osobnímu pohovoru - zpovídá Mons. Pavel 

Dokládal  

17:30 Společná modlitba sv. růžence 18.00 hod. Mše sv. - mariánská - výročí 

Medžugorje  

Večeře – večerní občerstvení - nutné předem objednat  

20:00 „Gospa, Majka Moja - Kraljica Mira“ - moderovaná adorace ke 40. výročí 

Medžugorje  

• Sobota 26. 6. 2021 Hlavní den „Valné hromady“ WAF ČR  

Hlavní a zásadní čas jednání v posluchárně  

   – závazný pro všechny pozvané - je v tento den v čase 13:30 – 17:00  

8:00 Modlitba radostných tajemství sv. růžence  

9:00 Formační přednáška - Pavel Dokládal: První soboty – zasvěcení - sv. růženec  

10:30 Mše sv. na společné úmysly - Pavel Dokládal  

Po mši sv. modlitba u branky a základního kamene pro stavbu Capelinha, u Anděla 

ČR  

12:00 Oběd v restauraci Kulturního domu (vedle farního kostela)  

HLAVNÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU 

FATIMY V ČR · SOBOTA 26. 6. 2021 V POSLUCHÁRNĚ OD 13:30 DO 

17:00 HOD.  

(přestávka – káva, občerstvení 15-15.30 hod.)  

17:30 Mariánské večeřadlo – kostel – sv. Jan Pavel II. - slavná tajemství sv. 

růžence  

19:00 Společný přípitek - večerní slavnost ke svátku hlavních patronů Církve sv. 

Petra a Pavla - seznámení s knihou „Filipským 4,13 - svátostné i naše obecné 

kněžství“  

• Neděle 27. 6. 2021  

Dopolední modlitební a bohoslužebný program - možnost se jakoliv připojit s 

vlastní volbou -dopoledne není společný formační program-možnost volby:  

8:15 hod. Pobožnost a modlitba sv. růžence ve farním kostele ke cti sv. Filomény  

9:00 Nedělní mše sv. ve farním kostele u sv. Filomény - Pavel Dokládal  

10:00 Poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Dětřichově (u Vysokého Pole 4 

km)  

11:00 Nedělní mše sv. v kostele ČM Fatimy - na závěr spojení s papežem 
Františkem prostřednictvím Tv NOE - Anděl Páně a závěrečné slůvko a požehnání 
„na cestu“ – „Buď světlem a solí“ 
 


