
 

Obno 

 

Drazí přátelé, 

3. března 2022 náš otec Pavel Dokládal, dá-li Pán, poděkuje za 70 let života. Chceme vás se 

Stálou a Správní radou Fatimského apoštolátu ČR s předstihem informovat o připravovaném 

programu v březnu 2022, samozřejmě s vědomím, že reálné uskutečnění bude závislé na vývoji 

situace a restrikcí způsobených pandemií covid a také na každém z vás (nás) 
 

První pátek 4. 3. 2022 - pravidelný program (od 15 hod. adorace, svátost smíření). Obnova zasvěcení 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 17:30 hod. – sv. růženec 

18:00 hod. Mše svatá    

20.00 hod. Moderovaná adorace; na ni navazuje celonoční adorace ve spojení s aktivitou 

„Růženec za ČR“ – ve 24.00 hod. zahájení smírných modliteb desatera sv. růžence.   
 

První sobota 5. 3. 2022  
 8:00 hod. Radostná tajemství sv. růžence na závěr celonoční adorace 

 10:00 hod. Žehnání nemocných  
 10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků - Mons. Pavel DOKLÁDAL 

(rezervace na recepci nebo přímo v kostele) 

  Polední tichá adorace za nová duchovní povolání do 13 hod. 
     v kapli sv. Antonína 

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

 13:30 hod. - Sv. růženec desatera  
 14:00 hod. - Společný program · Zahájení meditací 15 min. rozjímání 

„VŠECHNO MOHU - VŠECHNO MŮŽEME - VE VZÁJEMNOSTI“ (Fil 4,13) 
moderuje Pavel Dokládal · doprovází Schola Panny Marie · duchovní slovo a 

beseda s hlavním vzácným hostem otcem kardinálem Dominikem Dukou 
 Pozvání k agapé a přípitku s jubilantem  

 

 

17.00 hod. - Pontifikální koncelebrovaná MŠE SVATÁ 

Hl. celebrant a kazatel: 

primas český a arcibiskup pražský 
 

20:00 hod. Modlitba sv. růžence desatera 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. neděle postní 6. 3. 2022  

8:30 hod. radostný sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. • (Dětřichov – 10:15 hod. mše sv.)  

10:30 hod. bolestný sv. růženec – desatera – 8. přikázání; 11 hod. mše sv.;  

12:00 hod. sv. růženec – 9. přikázání 

 17:30 hod. sv. růženec Světla – adorace – nešpory - zakončení. (růženec = 10. přikázání)  

Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195, Mob.: 731 646 800;  

E-mail: recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz 

http://13.30hod.sv.růženec/
mailto:recepce@cmfatima.cz
http://www.cm-fatima.cz/


 

 
Celý víkend - ubytování je výhradně rezervováno pro formační setkání vedení WAF ČR. 
  

Pro členy Stálé a Správní rady, důvěrníky - volitele, vedoucí regionů WAF v ČR a pozvané 

hosty. 
 

Bohoslužebný program Fatimské vigilie v sobotu a Fatimského dne v neděli je volně 

přístupný pro všechny z farnosti, Fatimského apoštolátu, poutníky, apod. 

 
Pátek 11. 3. 2022 – DEN MILOSRDENSTVÍ 

15:00 hod. Korunka k Božímu milosrdenství; od 15 hod. do 18 hod. – Adorace a možnost 

svátosti smíření  

18:00 hod. Mše svatá  20:00 hod. Adorace - Večer chval 

 

Sobota 12. 3. 2022  

8.00 hod. - sv. růženec   10 -12.00 hod. Formační dopoledne pro vedení WAF (posluchárna) 

10:30 hod. Pravidelná sobotní mše sv. pro poutníky - celebruje P. Ľubor Schlossár 

15:00 hod. pouť ke sv. Josefovi na Hřebeč - pobožnost za Církev - modlitba u Mariánského sloupu -  

pobožnost ke sv. Filoméně ve farním kostele 

17:30 hod. Zahájení Fatimské vigilie  

18 hod. Mše sv. a program vigilie Fatimy VŠECHNO MOHU… Fil. 4,13 

Přátelské posezení s účastníky (WAF ČR) 
 
                  

 

8:30 hod. Modlitba sv. růžence 

9:00 hod. přivítání vzácného hosta, sídelního biskupa královéhradeckého, 

J.E. Mons. Jana Vokála · Pontifikální mše sv. (2. neděle postní)  

Po mši sv. pozvání pro farníky a všechny přítomné k malému agapé a přípitku s jubilantem 
 

11:00 hod. Duchovní slovo otce biskupa Jana  

a beseda o poslání a budoucnosti WAF v posluchárně, moderuje Hanka Frančáková 
 

11:00 hod. Pravidelná nedělní mše sv. v kostele 

12:00 hod. Anděl Páně v kostele a společné sdílení - vedení WAF a pozvaní hosté 
 

17:30 hod. Nešpory, adorace a sv. růženec 

 
Součástí obou víkendů, bude také autogramiáda knihy VŠECHNO MOHU… Fil. 4,13,  

vydané nakladatelstvím Flétna k této příležitosti –  
- na poděkování za 70 let života Pavla Dokládala. 

Všechny vás srdečně zveme. Pouze ubytování na oba víkendy je třeba co nejdříve  
rezervovat na recepci tel. 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz    

Děkujeme vám za předání této informace dalším a za zajištění poutních autobusů  
na I. sobotu 5. 3. nebo Fatimský den - neděli 13. 3. 2022. 

Za Správní a Stálou radu WAF ČR Hanka Frančáková, předsedkyně. 

 
 

 

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