
 

Středa 12. 5. 2021 

celodenní adorace od 8-17 hod.; 17 hod. svědectví Fil 4,13 

17:30 hod. zahájení semináře modlitbou slavných tajemství sv. růžence 

A uvítání prof. Štěpána Maria Filipa OP - hlavního hosta semináře 

18:00 hod. mše sv. - Fatimské vigilie 

19:00 hod. úvodní přednáška semináře 
 

Čtvrtek 13. 5. 2021  
Dopravu ze Svitav do Koclířova v 8 h. na hlavní Fatimský den je možné domluvit na tel.: 731646800. 

8:30 hod. radostná tajemství sv. růžence 

9:00 hod. hlavní mše sv. Panny Marie Fatimské  

– hl. celebrant a kazatel prof. Štěpán Maria Filip OP 

(slavnost Nanebevstoupení Páně bude slavena v neděli)  

Následuje zásvětný průvod s Pannou Marii Fatimskou  

- požehnání stavbě Capelinha 

- Te Deum a uctění relikvií sv. Fatimských pasáčků a sv. Jana Pavla II. 

11:00 hod. přednáška semináře hlavního hosta 

17:30 hod. slavný sv. růženec 

18:00 hod. mše sv. - hl. celebrant a kazatel P. Ľubor Schlossár 

Na závěr hlavního Fatimského dne májová pobožnost 
 

Pátek 14. 5. 2021 

8:00 hod. ranní chvály a radostný sv. růženec 

10:00 hod. svědectví ze zasvěcení a slavení jubilea 100 let Fatimy – Mons. Pavel Dokládal 

12:00 hod. bolestná tajemství sv. růžence 

15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství - adorace a sv. smíření 

17:30hod. slavný sv. růženec 

18:00 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal 

20:00 hod. přednáška semináře zakončena májovou pobožností – laický misionář Václav Čáp 
 

Sobota 15. 5. 2021 

8:00 hod. radostný sv. růženec 

9:30 hod. přednáška semináře – laický misionář Václav Čáp 

10:30 hod. mše sv. za rodiny v naší pasivní i aktivní péči Roku rodiny 

Zakončení májovou pobožností na místě Capelinhy a Anděla ČR 
 

14:30 hod. farní kostel - spojení s bratrstvem naši patronky sv. Filomény 

A následuje modlitební cesta od farního kostela na Hřebeč 

16:30 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Josefa - za církev i vlast 

17:30 slavný sv. růženec a nešpory v ČM Fatimě 
 

7. neděle velikonoční 16. 5. 2021 

8:30 hod. slavný sv. růženec 

9:00 hod. mše sv. - na zaslané úmysly přes recepci ČM Fatimy 

10:00 hod. závěrečná přednáška semináře – laický misionář Václav Čáp 

11:00 hod. nedělní mše sv. - Regina Ceali - závěr mariánského semináře 
 

Odpolední program v 17:30 hod. májový večer s adorací 

(v Opatově bude v 10:30 hod. mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého) 
 

Informace: www.cm-fatima.cz - ČM Fatima Koclířov, Koclířov 195, tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz   

http://www.cm-fatima.cz/
mailto:recepce@cm-fatima.cz

