
27. 12. - 1. 1. 2018  

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÝ POBYT V ČMFA 
 

 

Středa 27. 12. 2017  
- znovuotevření plného provozu restaurace Fatima 

 ČMFA pravidelná středeční adorace od 8-18 hod. 

-  Příjezd hostů – recepce – ubytování – cukrárna - otevřeno od 13:30 hod. 

 17:30 hod. sv. růženec;  

 18:00 hod. mše sv. ze svátku sv. Jana  
  po mši sv. žehnání vína a přípitek „Pij lásku sv. Jana“ večeře  

19:15 hod. v restauraci Fatima pro předem přihlášené (i další obj. stravy v restauraci na určený čas) 

 

Čtvrtek 28. 12. 2017  

snídaně v restauraci 

 8:00 hod. mše sv. P. Josef  

Dopoledne nabídka malého výletu a vycházky ke sv. Josefovi na Hřebeč  

  - kombinace bus a vycházka 

oběd v restauraci 

 17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. Pavel Dokládal    

19:00 hod. večeře restaurace Fatima  

20:00 hod. film v posluchárně 

 

Pátek 29. 12. 2017  
snídaně v restauraci 

 9:30 hod. duchovní dopoledne vede P. Pavel Dokládal zakončení ve 12 hod. mši sv. 

13 hod. - oběd v restauraci Fatima 

Odpoledne vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor ve farním kostele v 17:00 hod. 

19:00 hod. - večeře  

V ČMFA probíhá pravidelný páteční program  

 od 15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, Adorace, svátost smíření 

 17:30 hod. sv. růženec; 18 hod. mše sv. P. Zdeněk Šilhánek 

 

Sobota 30. 12. 2017  

snídaně v restauraci 

 Nabídka celodenního výletu nutné se předem přihlásit na dopravu ČMFA  

  nebo kdo má vlastní auto, tak se připojí: 

- odjezd 30. 12. v 8 hod. přímo do Libice u Poděbrad  

      - zde v 10 hod. mše sv. Pavel Dokládal 

Po mši sv. občerstvení v poutním domě Střezislava.  

Z Libice odjezd do Kutné hory, prohlídka sv. Barbory a vánočního města s bohatými 

památkami  

cca v 15 hod. odjezd z Kutné Hory a návrat do ČMFA - večeře 
 

 V ČMFa  

je pravidelný program  

 8 hod. mše sv. P. Josef Krajíček 

 10 hod. adorace; 10:30 hod. sobotní mše sv. pro poutníky - P. Zdeněk Šilhánek 

oběd v restauraci 

 17:30 hod. sv. růženec a nešpory ze svátku sv. Rodiny 

večeře v restauraci 

 

 



Neděle 31. 12. 2017 - svátek sv. Rodiny a sv. Silvestra 

snídaně v restauraci 

 8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv. s požehnáním pro manžele, děti, rodiny 

- po mši sv. káva - setkání v klášterní kavárně-cukrárně ve 12 hod. Anděl Páně s TV NOE se sv. Otcem 

12:30 hod. - oběd  

– po obědě podle zájmu návštěva farního kostela sv. Filoménky a prohlídka s výkladem 
 

Mimořádný odpolední program v kostele ČMFA - zájemci se mohou v zadní části kostela účastnit v 16 hod. 

svatební obřad - svatba 

 Pro všechny pak zahájení programu posledního dne v roce Jubilea Fatimy 2017 v kostele ČM Fatimy  

17:30 hod. SPOLEČNÁ MODLITBA SV. RŮŽENCE - DÍKŮVZDÁNÍ ZA JUBILEUM FATIMY-

závěr cca 18.20 hod. v kostele 

 

 

SLAVNOSTNÍ SILVESTROVSKÝ GALAVEČER 31. 12. 2017 

19:00 HOD. RESTAURACE FATIMA KOCLÍŘOV 
 

Jednotná cena vstupenky na Galla večer  je 280 Kč dospělí a 180 Kč dítě. 

Cena zahrnuje: společný přípitek po modlitbě na zahájení večeře v 19 hod.  

Večeře: polévka - hlavní jídlo - 1 nápoj dle výběru pivo či limonáda, zákusek 

Volná konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů po celý večer 

(slivovice, becherovka, bílé a červené víno, kofola, limo, nealko) 

Slané oříšky, tyčinky na stole, 2 obložené chlebíčky a 4 chuťovky, sladký talířek z klášterní cukrárny. 

(během celého večera je možné v sále č.1 si objednat mimo tuto nabídku kávu, jiné nápoje, dle nabídky 

restaurace Fatima)  

 

Během Galavečera probíhá prodej losů - tradiční silvestrovská tombola se losuje ve 22 hod. 

Písně k tanci a poslechu, scénky, soutěže. 

 

 po celý večer je v kostele ČMFa ztišení k modlitbě od 22 hod. tichá adorace 

ve 23 hod. - slavná noční mše sv. - závěr roku   

ve 24 hod. - Svěření a zasvěcení Nového roku 2018  

  Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu- 

Novoroční přípitek u Anděla ČR s tradičním ohňostrojem - je v ceně galavečera 

 

 

NOVÝ ROK - 1. LEDNA 2018 - SLAVNOST Panny Marie Matky Boží 

 

Snídaně se neobjednává 

od 8 hod. je otevřena klášterní kavárna-cukrárna 

 8:30 hod. první novoroční sv. růženec - radostný tajemství 

 9:00 hod. slavná mše sv. s novoročním požehnáním 

Po mši sv. společná modlitba u Anděla míru - a přátelské sdílení v klášterní kavárně 

Oběd v restauraci Fatima – odjezdy či odpolední siesta 

 17:30hod. sv. růženec, novoroční Te Deum a svátostné požehnání.  
 

 

Přijďte i na 1. mariánskou sobotu 6. 1. 2017 
 Přednáška hlavního hosta novokněze P. Dmytra Romanovského  

    na téma: „Panna Maria a křesťan Východu a Západu“    
     s následným udílením novokněžského požehnání 
 

 

Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11 
 Mob.: 731 646 800 (recepce), E-mail: recepce@cm-fatima.cz,  

URL: www.cm-fatima.cz ; www.fatima2017.cz /Fb: Fatimský apoštolát ČR 

mailto:recepce@cm-fatima.cz
http://www.cm-fatima.cz/
http://www.fatima2017.cz/

