
MARIA A JOSEF 
EXERCICIE PRO MLADÉ RODINY S DĚTMI 

ČM FATIMA KOCLÍŘOV U SVITAV OD 26. 7. - 1. 8. 2021 
 

Program: 
Pondělí 26. 7. 2021 

– příjezd - ubytování přes recepci - stačí prohlášení o bezinfekčnosti 
18 hod. večeře v restauraci KD 
20 hod. úvodní mše sv. - zahájení exercicií  
po mši sv. přivítání na nádvoří u cukrárny - vlastní program včetně ztišení až od úterního rána 
 
Úterý 27. 7. 2021 – pátek 30. 7. 2021- farní program 
(7.30 hod. sv. růženec; 8 hod. mše sv. farnosti v úterý a čtvrtek  
a ve středu a pátek adorace beze mše sv. od 8 hod.) 
 
Program exercicií úterý 26. 7., středa 27. 7., čtvrtek 28. 7. 

8.30 -9.30 hod. tichá adorace 
10 hod. přednáška – meditace ticha 
12 hod. Anděl Páně  
12.45 hod. oběd 
15 hod. přednáška - meditace ticha 

17 hod. mše sv. 
18.30 hod. večeře 
20 hod. večerní programy:  
střídavě eucharistický, mariánský, sv. Josef, s videoprodukcí 
(tyto programy budou dohodnuty s rodinami a moderátory exercicií) 
 
pátek 29. 7. – den postu 

odpoledne den milosrdenství-svátost smíření-adorace od 15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství 
17.30 hod. sv. růženec  
18 hod. mše sv. 
20 hod. večerní program a celonoční tichá adorace za rodiny a upevnění vztahů v rodině 
Pokud chceme někoho nebo něco změnit, musíme začít u sebe a duchovně obohatit a posilnit sebe… 
 
Sobota 31. 8. 2021  

8 hod. zakončení adorace sv. růžencem a svátostným požehnáním 
Snídaně  
10.30 hod. hlavní mše sv. za uzdravení duše i těla, exorcismus vody, soli a oleje - požehnání rodinám  
12:45 oběd a vycházka ke sv. Josefovi na Hřebeč s pobožností a obnovou zasvěcení rodin sv. Josefovi 
Večer společenský v celém areálu Fatimy 
 
Neděle 1. 8. 2021 - děkujeme za 26 let ČM Fatimy v Koclířově 

Mše sv. v 9 a v 11 hod. 
 
Exercicie probíhají pod požehnáním Kongregace vincentínů, provincie Marymatha Region Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova Enteble, Uganda - otce Josefpa Billa. 
(kvůli pandemické situaci v Ugandě přijali požehnání k vedení exercicii moderátoři Mons. Pavel Dokládal a 
Václav Čáp s týmem pečovatelek o děti a s 3R FA v ČR) 
 

Info: přihlášky: recepce@cm-fatima.cz ; Tel. 731 646 800; www.cm-fatima.cz 
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