
PROGRAM FARNOSTI a ČM FATIMY – KVĚTEN 2021 
 

1. 5. – I. MARIÁNSKÁ SOBOTA s programem na samostatném plakátku 

10:30 - mše sv. na úmysly poutníků – Mons. Pavel Dokládal 

12:00 – poutní mše sv. na Hřebči ke cti sv. Josefa – P. Josef Matras 

  budou koncelebrovat kněží z vikariátu Litomyšl  

17:00 - HORA BLAHOSLAVENSTVÍ – uvítání hlavního hosta Mons. Jana Vokála, 

sídelního biskupa královéhradeckého a pontifikální koncelebrovaná mše sv. 

s modlitbou a požehnáním pro stavbu Capelinhy 
 

2. 5. - 5. neděle velikonoční 

8:30 - sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. – rezervace přes recepci ČM Fatimy 

10:30 - sv. růženec; 11:00 hod. nedělní mše sv. – Regina Ceali  

navíc v 10:15 mše sv. v Dětřichově 

 3. 5. - 7. 5. – pravidelný pořad bohoslužeb 

Sobota 8. 5. Panny Marie Prostřednice všech milostí (státní svátek) 

10:00 - žehnání nemocných – adorace - modlitba 

10:30 - mše sv. za rodiny v naší pasivní i aktivní péči Roku rodiny a 

manželství; zakončení májovou pobožností na místě stavby Capelinhy a Anděla ČR 
 

9. 5. - 6. neděle velikonoční – DEN MATEK 

8:30 - sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. – rezervace přes recepci ČM Fatimy, 

následuje požehnání našim maminkám 

11:00 hod. mše sv.; 17:30 - májový modlitební večer 

 10. 5. - 11. 5. – pravidelný pořad bohoslužeb 

12. 5. - 16. 5. 2021 - FATIMA NAŠE NADĚJE - SEMINÁŘ V Koclířově  

 (podrobně na samostatném plakátku) 

Středa 12.5.  

celodenní adorace od 8-17 hod.; 17:00 - pokračování svědectví - Fil 4,13 

17:30 - zahájení semináře modlitbou slavných tajemství sv. růžence 

A uvítání prof. Štěpána Maria Filipa OP - hlavního hosta semináře 

18:00 - mše sv. - Fatimské vigilie; poté úvodní přednáška semináře 

Čtvrtek 13. 5. – FATIMSKÝ DEN s programem semináře 

9:00 - hlavní mše sv. Panny Marie Fatimské  

– hl. celebrant a kazatel prof. Štěpán Maria Filip OP 

17:30 - slavný sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. - P. Ľubor Schlossár 

Na závěr hlavního Fatimského dne májová pobožnost 

Pátek 14. 5. s programem semináře 

15:00 - Korunka k Božímu Milosrdenství - adorace a sv. smíření 

17:30 - slavný sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. – Mons. Pavel Dokládal 

Sobota 15. 5. s programem semináře 

10:30 - mše sv. za rodiny v naší pasivní i aktivní péči Roku rodiny 

16:30 - poutní mše sv. ke cti sv. Josefa - za církev i vlast na Hřebči 
 

16. 5. 2021 - 7. neděle velikonoční - (přeložená slavnost Nanebevstoupení Páně)  

8:30 - slavný sv. růženec; 9:00 - mše sv. - rezervaci přes recepci ČM Fatimy 

11:00 - nedělní mše sv. - Regina Ceali - závěr mariánského semináře 

17:30 - májový večer s adorací 

(v Opatově bude v 10.30hod.mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého) 

Sobota 22. 5. – 10:30 - mše sv. - P. Ľubor Schlossár 
(10:00 katedrála - Hr. Králové - reqiem za arcb. Karla Otčenáška 10 let od úmrtí) 

Svatodušní vigilie – zahájení v 17:30 modlitbou slavných tajemství sv. růžence 
 

Hod Boží Svatodušní - 23. 5. 2021 - 8:00-9:00 - modlitební svatodušní hodina 

9:00 hod. slavná mše sv. Hodu božího Svatodušního obětována: Na poděkování za 

70 let života sestry Drahy Novákové 

11:00 hod. mše sv.    17:30 - Te Deum a májová pobožnost 

Pondělí 24. 5. svátek Panny Marie Matky Církve - mše sv. v 8 hod. 

Úterý 25. 5. – významný den ve farnosti – NALEZENÍ HROBU SV. Filomény  

8:00 mše sv. ve středisku ČM Fatimy a 18:00 mše sv. ve farním kostele 

 Do konce měsíce pravidelný program 
 

30.5. 2021 Neděle slavnost Nejsvětější Trojice – 9:00 a 11:00 mše sv. hod. 

Pondělí 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie – 8:00 mše sv.  
 

Informace www.cm-fatima.cz nebo na recepci recepce@cm-fatima.cz;  mobil: 731 646 800 

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

