
 

Pondělí 11. 4. 2022  

8 hod. ranní mše sv. - účast na společných modlitbách 7:30; 12:00 a 17:30 hod.  

individuální poradenství - přímluvné modlitby - Václav Čáp 

Úterý 12. 4. 2022 

8:00 hod. ranní mše sv. – 12:00 hod. polední modlitba - odpolední vycházka a film 

od 17:30 hod. - program Fatimské vigilie - sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. - adorace a žehnání nemocných 

vedené bratrem misionářem-poradenství 

Středa 13. 4. 2022 - Fatimský den a výročí den 102 narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška 

Dopolední hlavní program Fatimy:  

8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, velikonoční svátost smíření celé 

dopoledne (P. Ľubor Schlossár) adorace - žehnání nemocných - zásvětný průvod, Te Deum a další 

doprovodné programy. 12:00 hod. polední modlitba. 

Odpoledne v 17:00 hod. biblická hodina - závěr cyklu Všechno mohu… Pavel Dokládal  

18:00 hod. mše sv. a ve 20 hod. večerní program přednáška a adorace s Václavem Čápem 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. 4. 2022 

Ranní modlitba - pro zájemce cesta do katedrály Ducha sv. v Hradci Králové na slavení Missa Chrismatis 

s biskupem Janem Vokálem 

Navečer v 17:00 hod. výklad obřadů, sv. růženec    

18 hod. VEČEŘE PÁNĚ - mše sv. - cesta do Getseman 

20:00 hod. Svatá hodina s v Getsemanech s bratrem misionářem a modlitba ticha 

VELKÝ PÁTEK 15. 4. 2022 - STÁTNÍ SVÁTEK - DEN PRACOVNÍHO VOLNA 

8:00 hod. modlitba církve a sv. růženec 

10:00 hod. přednáška - Václav Čáp 

11:00 hod. Velkopáteční křížová cesta areálem ČM Fatimy  

12:00 hod. modlitba Anděl Páně 

15:00 hod. Velkopáteční liturgie 

17:30 hod. otevření Božího hrobu - zahájení novény k Božímu milosrdenství   

20:00 hod. meditace - prodlévání u Božího hrobu - vede Václav Čáp 

BÍLÁ SOBOTA 16. 4. 2022 

Dopolední program od 9 hod. - modlitba sv. růžence, přednáška, meditace v Božím hrobě 

Dar ticha - modlitby a postu 

16:00 hod. výklad liturgie Bílé soboty a vzkříšení – příprava 

17:15 hod. druhý den novény k Božímu milosrdenství a sv. růženec 

18:00 hod. obřady VZKŘÍŠENÍ - bohoslužba slova - mše sv. - křestní obnova 

20:00 hod. slavnostní velikonoční agapé - Vesel se nebes Královno… 

HOD BOŽÍ VELKONOČNÍ 17. 4. 2022 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY  

8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. – Koclířov (= Velikonočního pondělí - 18. 4.) 

10:15 hod. mše sv. – Dětřichov 

10:30 hod. sv. růženec; 11:00 hod. mše sv. – Koclířov (= Velikonočního pondělí - 18. 4.) 

12:00  hod. Urbi et Orbi a velikonoční požehnání pokrmů.  

17:30hod. Te Deum a svátostné požehnání. 

(možné samozřejmě si pobyt prodloužit do velikonočního pondělí)  

Bohoslužby - Mons. Pavel Dokládal, výpomoc P. Mgr. Ing. Ľubor Schlossár 

Přednášky a adorace - laický misionář Václav Čáp 

Hudební doprovod - Schola Panny Marie - Koclířov 

Rezervace ubytování a objednávky stravování: recepce@cm-fatima.cz , tel. 731 646 800 

mailto:recepce@cm-fatima.cz

