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Poutní autobusy jsou také vypravovány z České republiky i z regionálních center. 

Vedoucí autobusů se prosím také hlaste u nás popř. bychom mohli nabídnout zájemcům. 
z Koclířova vyjíždíme v ranních hodinách. – cena jízdenky tam a zpět je 650 Kč 

 

 Dopolední program pouti: 
9:30 hod. - Sraz poutníků na kraji města Turzovka (při příjezdu přes Makov), za mostkem přes řeku Kysucu 

Zahájení společného výstupu - modlitební cestou na společné úmysly Fatimského apoštolátu 
 

10:30 hod. Zahájení hlavní křížové cesty (pod kaplí na hoře Živčákově)  

  vede Mons. Pavel Dokládal 
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11:30 hod. - společná modlitba v kapli na hoře Živčákové - na místě 

zjevení a obnovou zasvěcení Panně Marii 
 

Poté modlitební mariánské procesí do nového kostela na Turzovce 
 

 

ZDE NAŠE NÁRODNÍ MŠE SV. ZA WAF   
(Český i Slovenský) 

 

Hlavní celebrant a kazatel: 

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR 
 

 

Pokračování v pouti (Bytča, Považská Bystrica  cca 70km ) na HORU BUTKOV 

HORA BUTKOV - jedná se o nejmladší poutní místo na Slovensku  

program od 16 hod.  18:30 hod. Te Deum a zakončení pouti 
 

(K poslední významné události došlo v sobotu 17. 9. 2016, kdy se konalo slavnostní požehnání nově vybudované 

monumentální kamenné křížové cesty Božího milosrdenství. Slavnost mši celebroval Mons. Tomáš Galis. Křížová 

cesta začíná u chaty Muflonka, celkově je to asi 1400 metrů. Prvních přibližně 500 metrů má větší převýšení, druhá 

část je mírnější a přibližně po sto metrech je 14 jednotlivých zastavení. Jsou zhotoveny z kamene z lomu hory Butko.) 
 

Návrat (přes Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice, Olomouc) cca ve 22 h. 

Možnost noclehu v Koclířově jak v patek před odjezdem, tak i po návratu v sobotu s nedělním programem v ČMFa) 
 

 
 

Kontakt: 

Fatimský apoštolát v ČR - národní centrum WAF ČR, 56911 Koclířov u Svitav 195, www.cm-fatima.cz 

Ing. Hana Frančáková 731 598 752, cm-fatima@cm-fatima.cz 

recepce 731 646 800, recepce@cm-fatima.cz 
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