
STŘEDISKO ČESKOMORAVSKÉ FATIMY  
Celé středisko ČM Fatimy v  Koclířově se nachá-

zí v areálu o rozloze 5 ha. Ubytovací kapacita je 

až 42 pokojů, restaurace 3 velké sály - 120 míst. 

Leží uprostřed obce Koclířov, ležící na hranicích 

Čech a Moravy, na pravidelné autobusové lince 

Svitavy - Moravská Třebová (zastávka – Koclířov, 

škola).  
 

Můžete nás navštívit po celý rok a využít: 

 2 vytápěné kostely s možností úprav na 

přednáškové sály (až 400 míst) či koncertů 

duchovní hudby. Dále menší adorační kaple, 

společenská místnost na přednášky a 

semináře (60-70 míst), videokavárna 35 míst, 

dětská klubovna-herna, Dvorní kavárna 

s prostornou přístavbou a krbem 50 míst 

naproti klášterní kavárny-cukrárny (zákusky 

z vlastní výrobny) 

 Přírodní areál sv. Jana Pavla II. s tribunou a 

celým areálem pro bohoslužby či jiné akce. 

 Samostatný komplex Minutěnky a 

Memoriálu Fatimy, Lurdský park, památník 

Anděla aj. 

 Naproti středisku za kulturním domem je celý 

poutní areál sv. Filomény s nedávno re-

konstruovaným kostelem sv. Jakuba a sv. Fi-

lomény, přilehlý sportovní areál. 

 Kaple sv. Josefa nad Hřebečským tunelem 

(cca 5km) 

 Možnost výletů do blízkého okolí 
 

 

Kontakt 
URL: www.cm-fatima.cz 

dopravní spojení – BUS  zastávka: 

u restaurace Fatima - Koclířov, škola.  

Recepce je v hl. budově střediska ČM Fatimy  

Tel. +420 731 646 800; recepce@cm-fatima.cz  

nebo +420 731 598 752; cm-fatima@cm-fatima.cz  

číslo účtu: 192080577/0300 pro platbu v CZK 

jsme i na FB: Fatimský apoštolát ČR 

 

Celodenní program každé 1. soboty: 
 Pravidelná celonoční adorace  

z pátku na 1. sobotu v měsíci od 22 do 08 h.  

 Dopolední program:  

8 h. Modlitba radostných tajemství sv. růžence  

10 h. Adorace - žehnání nemocných a bolestná 

      tajemství sv. růžence  

10.30 h. MŠE SVATÁ na společné úmysly  

      poutníků – Mons.. Pavel Dokládal  

 Polední program:  

tichá adorace za nová duchovní povolání,  

poutní obědy v restauraci Fatima,  

občerstvení v klášterní kavárně, cukrárně i domě 

PASTÝŘ - památky, dárky, upomínky 

 Odpolední hlavní program:  

13.15 h. Modlitba svatého růžence s rozjímáním  

  - slavná tajemství   

14 h. Přednáška hlavního hosta 1. soboty  

15 h. Dětský program se samostatnou katechezí  

15.30 h. Pobožnost ke sv. Filoméně ve farním    

      kostele a duchovní slovo Mons. P. Dokládal  

16.30 h. Sv. růženec - tajemství Světla  

     - modlí se zástupci farností na své úmysly.  

17 h. Hlavní (pontifikální) KONCELEBROVANÁ MŠE 

SVATÁ; hl. celebrant a kazatel - hlavní host 1. soboty 
 

 

 KAŽDÝ PÁTEK 15-18 h. adorace zahájená Korunkou 

k Božímu Milosrdenství a ukončená modlitbou sv. 

růžence s požehnáním. V tuto dobu je možnost sv. 

smíření a následně mše sv. (výjimka je Velký pátek) 

 KAŽDOU SOBOTU 10.30 poutní mše sv. 

 KAŽDOU NEDĚLI 9.00 hod. mše sv. (ČM Fatima),  

květen - říjen – 15:00 hod. mše sv. (farní kostel sv. 

Filomény a sv. Jakuba st.) 

 KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI  tzv. „FATIMSKÁ 

VIGÍLIE“ 17.30 h. modlitba sv. růžence; 18 h. mše sv.; 

občerstvení, adorace  

 KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI (jako v portugalské Fatimě) 

- HLAVNÍ PROGRAM FATIMSKÉHO DNE  

8.30 h. sv. růženec  

9 h. MŠE SVATÁ na úmysly džbánu milosti; 10 h. 

žehnání nemocných a zásvětný mariánský průvod 

areálem se sochou Panny Marie Fatimské - zakončení 

uctění relikvií sv. pasáčků. 

17 h. Svatá hodina; 18 h. mše sv. 

 

 

 

 

„Má růženec v rukou 

 ta překrásná Paní… 

a vybízí každého, 

aby šel za ní… 

Ave… Ave… Ave, Maria …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny 1. mariánských sobot  v roce 2019 

*5.1.*2.2.*2.3.*6.4.*4.5.*1.6.* 

*6.7.*3.8.*7.9.*5.10.*2.11.*7.12.* 

PŘIPOMÍNÁME: 
100 let od úmrtí sv. Františka Marto 

 který z nebe naděluje slevu na ubytování 

pro skupiny (od 20 osob) 10% 
 

20 let od návštěvy sochy PANNY MARIE 

NAZARETSKÉ V ČR 

 chce také s Tebou slavit Tvé narozeniny  

ve Fatimce a má pro Tebe dárek  

1+1 noc zdarma 
30 let od svatořečení svaté Anežky České 

 Připravujeme národní pouť do Říma i 

poděkování za dar svobody v Praze – 

listopad 2019 
 

35 let od zasvěcení světa Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie (Řím, 25.3.1984 - sv. Jan 

Pavel II. ) 

 

 

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


DUCHOVNÍ CVIČENÍ A SETKÁNÍ 2019 
 

 15. 3. - 17. 3. – Svatojosefský víkend 

víkend mladých s poutí na Hřebči ke sv. Josefovi 

 28. 3. - 30. 3. – Ora et labora 

pro ty, kdo přiloží ruku k dílu - 1 noc zdarma 

 31. 3. - 5. 4. – P. George Biju VC 

Exercicie pro kněze 

 18. 4. - 21. 4. – Svaté Velikonoční triduum  

 P. Elias Vella OFM Conv. 7. 6. - 9. 6. – 

Víkendový seminář vnitřního uzdravení / 10. 6. – 

13. 6. - Exercicie 

 20. 6. - 23. 6. – Marta a Marie - obojí je třeba  

 9. 8. - 11. 8. – Triduum se sv. Filoménou 

 19. 8. - 24. 8. – P. George Biju VC 

Exercicie pro rodiny s dětmi  

 4. 10. – 6. 10.  Mariánská konference, Děti 

Eucharistie a s Pannou Marií, Ochránkyní života 

 11. 10. - 13. 10. Maria–Hvězda Nové 

Evangelizace  

 listopad 2019 - P. Montfort Okaa - exercicie 

 27. 12. - 1. 1. – Vánoce a Nový rok  

tradiční pobyt s poděkováním, modlitbami, 

slavením mše svaté, procházkou i výletem a 

vánočním koncertem, silvestrovským galavečerem, 

půlnoční bohoslužbou a obnovou zasvěcení Panně 

Marii. 
 

Zahájení je v 18 hod. mší sv., registrace na recepci 

do 17 hod.; ukončení v poledne poslední den 

obědem 
 

Základní ceník ubytování jednotlivců 

Kategorie A - komfort:  

290,- Kč  za osob a noc (1lůžkový +50%) 

Kategorie B – ekonomy 

190,- Kč  za osob a noc (1lůžkový +50%) 

Novinka: Poustevník – zážitkové ubytování 

aneb Jaké by to bylo, kdyby… 
 

Ubytování skupin od 20 osob: 

možnost slev, které se nedají kombinovat 

- pro všechny ubytované 10%  

(platba organizátorem za všechny) 

- ubytování přednášejícího je zdarma 

- smluvní jednotná cena za osobu a noc 
 

Chceš prožít s námi i jiné svátky či slavnosti? 

24. 5. – Noc kostelů  

8. 6. – 9. 6. Letnice s P. Eliasem Vellou OFM Conv. 
20. 6. – BOŽÍ TĚLO, slavíme v neděli 23.6. 

POUTĚ 2019 
 

 V ZAHRANIČÍ 
 

připravujeme  letecky 6. – 11. 5. 2019 

- ŘÍM – NEAPOL - POMPEJE – MUGNANO, San 

Giovanni Rotondo, Monte Sant´Angelo… 

- 20. 5. - 24. 5. - Evropský kongres WAF 
v Německu (bližší informace se připravují) 
 

- 15. 6. – TURZOVKA 

- 21. - 28. 3. – IZRAEL (letecky) 

- 15. - 23. 9. – MEDŽUGORJE  i s mořem 

- 19. – 23. 10. - FATIMA – letecky 

- 10. – 14. 11. – ŘÍM – národní pouť (30.výročí 

svatořečení sv. Anežky České)  
 

 DOMÁCÍ 
 

HŘEBEČ sobota 16. 3. – 11 h. mše sv.  

LIBICE (sv. Vojtěch) sobota 27.  4. – 10 h. mše sv. 

VELEHRAD 4. 7. - 5. 7.  - sv. Cyril a Metoděj 

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ sobota 20.7. 

   pouť nemocných a rodin ke svaté Zdislavě 

KOCLÍŘOV – sv. Filoména – patronka farnosti 

     neděle 11. 8. – 9 h., 11 h. a 15 h. mše sv. 

    10 h. procesí obcí se sv. Filoménou 

STARÁ BOLESLAV sobota 28. 9. - Sv. Václav 

PRAHA sobota 16. 11. sv.  Anežka Česká , 

Jezulátko 
 

 POUTĚ REGIONŮ A FARNOSTÍ 
 

 Koclířov 1 + 1 poutní místo 

možnost celodenní poutě  

ke sv. Filoméně + Panně Marii Fatimské 

možnost předem domluvit 

- mše sv. (v sobotu pravidelně v 10.30 h.), adorace 

- farní kostel – výklad + modlitba 

- prohlídka přírodního areálu  

- promítání „Fatima stále aktuální“ 

- Klášterní kavárna-cukrárna 

- prodejna Pastýř 

- obědy 
 

 Fatimský apoštolát  ve vaší farnosti 

- Dle domluvy regionálního zástupce s programem 

Fatimy – regionální setkání / Seznámení 

s poselstvím Fatimy ve farnostech. Stačí souhlas 

duchovního správce a je možné domluvit evange- 

lizační den právě nebo třeba u Vás. 

 

Během léta můžete přijet kdykoliv (doporučujeme předem 

rezervaci) a připojit se k programům připraveným pro 

jednotlivé týdenní turnusy, nebo nejlépe z uvedené nabídky 

se přihlásit na celý duchovně-rekreační týden, který je 

cenově zvýhodněný. Využití nabídky duchovních či 

společenských programů je vždy na každém z našich hostů. 
 

Rámcová programová nabídka duchovně-rekreačního 

pobytu ve Fatimě v Koclířově: 

• Duchovní: každý den mše svatá, modlitba sv. růžence, 

rozcvička (dobrovolná); 2x během turnusu dětská mše sv. 

(mše sv. s katechezí pro děti a aktivním zapojením dětí) 

1x půldenní program prázdninové duchovní obnovy, vždy 

skupina dospělých, souběžně samostatná skupina pro děti 

popř. pro mládež. 

Pravidelné středeční adorace, výstav nejsvětější Svátosti 

Oltářní, Den Milosrdenství . 
 

• Společenská: široká nabídka pro soukromé výlety hostů 

a nabídka výletů, které organizačně zajištuje ČM Fatima 

Koclířov.  

Soutěže, hry a programy pro děti i rodiče a dospělé v nové 

Dvorní kavárně „U Dvou Srdcí“ 

Večery u krbu, opékání buřtů, vycházky do okolních 

blízkých lesů (borůvky, houby, apod.) 

Kromě restaurace Fatima, kde se mohou hosté stravovat, je 

také denně otevřena Dvorní kavárna-cukrárna přímo ve 

středisku ČM Fatimy, která je zásobena výrobou vlastní 

super zmrzliny, ve středisku je také cukrárenská výroba, 

čerstvé zákusky, domácí koláče a štrůdly aj. 
 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY BUDOU NA NAŠEM WEBU: 

 14. 7. - 21. 7. 2019 - Cesta kolem světa 

Týden s programem animátorů do děti: 

 19. 8. - 24. 8. 2019 - Exercicie pro rodiny s dětmi  

P. George Biju VC  
 

Cena zvýhodněného ubytování je jen při nepřerušeném 

pobytu o prázdninách určena hlavně rodinám. 
 

Kategorie A: 7 nocí x 290Kč = 2.030 Kč  

Cena je pouze 1.400Kč (630 Kč zvýhodnění) 

navíc pro děti od 3-12 let z této ceny ještě navíc 20% sleva. 

Tedy pouze 1.120Kč 

Kategorie B: 7 nocí x 190Kč = 1.330 Kč  

Cena je pouze 1.100Kč (zvýhodnění 230Kč) děti 880Kč 

 


