
Program týdne P. Josepha Jilsona 
 

Zahájení v pondělí 3. 8. 2020 

Registrace, ubytování aj. od 10 hod. na recepci ČM Fatimy v Koclířově 

V 17.30 h. modlitba slavných tajemství sv. růžence; 18 hod. mše sv., 19 hod. večeře  

 

Úterý 4. 8. (sv. Jana Maria Vianneye), středa 5. 8. Panny Marie Sněžné; čtvrtek 6. 8. 

Svátek Proměnění Páně - po všechny tři dny stejný program: 

 

7.15  h. Tichá adorace (od 8 hod. naváže FA modlitbou radostných tajemství sv. růžence) 

8.15 h. Snídaně a v 9.15 h. dopolední přednáška exercicií - 1.část 

10 – 11 h. Přestávka, káva 

11 h. Dopolední přednáška exercicií – 2. část 

12 hod. Modlitba bolestných tajemství sv. růžence a 12.30 oběd, po obědě odpočinek 

15 hod. začíná odpolední program exercicií: odpolední program moderuje David Hebron se 

spolupracovníky. Živě: P. Petr Dokládal, Hanka Frančáková a členové společenství P. Billa., 

s využitím záznamů a spojení on-line. Na každý den bude připraven odpolední program 

s následnou přestávkou. 

17 hod. Mše sv. (po mši sv. modlitba sv. růžence FA) 

18.30 hod. večeře 

20 hod. Večerní program: adorace, přímluvné modlitby, poradenství, videoprojekce 

 

Pátek 7. 8. 2020 

Dopolední program stejný jako předchozí dny. Dvě části dopolední přednášky v 9.15 hod. a 

11 hod., 12 hod. sv. růženec, 12.30 oběd. Odpoledne ve 14.45 hod. adorace za vnitřní 

uzdravení, poznání a svátostné smíření (kněží budou připraveni po celé odpoledne ke službě 

ve zpovědních místech) 
 

18.30 h Večeře. 20 hod. Mše sv. a po ní mariánské procesí areálem sv. Jana Pavla II. 

s obnovou zasvěcení Božskému Srdci Páně (1.pátek) a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 

Sobota 8. 8. 2020 

Závěrečný den exercicií: v 7.15 h. tichá adorace v 8 hod. naváže sv. růženec-FA 

Snídaně v 8.15 hod. a závěrečná přednáška exercicií v 9.15 hod. 

Po přednášce a přestávce bude možné pro zájemce se účastnit poutní mše sv. v 10.30 hod. 

ve farním kostele při zahájení pouti ke sv. Filoméně. 

12.30 oběd, 14.30 hod. mše sv. za vnitřní uzdravení - exorcizování a požehnání soli, vody 

a oleje 

Balzám Milosrdenství: uzdravení mysli, očí (zrak), uší (sluch), jazyka (ústa), rukou, nohou 

a srdce (rozumu, vůle, povahy a citu) Zakončení adorací a svátostným požehnáním-součástí 

této mše svaté. 

 

Tuto a všechny mše sv. bude provázet ze scholy Martin, Hanka, Gabriela, ke kterým se 

přidají služebníci z řad týmu i účastníků. Zpěvník P. Josepha Billa pro všechny 

účastníky. 

Téma exercičních dopoledních biblických přednášek, které povede otec Pavel 

Dokládal, je: „Nový život v Kristu“. 

Mše sv. slouží společně s bratrem P. Petrem, P. Ľuborem Schlossárem a dalšími 

kněžími, kteří budou současně k dispozici při svátosti smíření. 


