
Mimořádný víkendový seminář · 4. 6. -7. 6. 2020 JEŽÍŠE KRISTA VELEKNĚZE 

1. čtvrtek 4. 6. – ubytování od 14 hod. 17:30 - pobožnost k Božskému Srdci Páně 

18:00 - mše sv. svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze - večeře a úvodní setkání 

1. pátek 5. 6. 9-12 hod. - dopolední blok– Ježíš Kristus Nejvyšší velekněz – posluchárna 

Odpoledne - DEN MILOSRDENSTVÍ  15:00 Korunka k BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ – adorace – 

meditace – svátost smíření – duchovní rozhovor 18:00 mše sv.  

20:00 - Biblická hodina;  22:00 – 08:00 celonoční adorace s možností se připojit 
 

  

8:00 radostný sv. růženec - závěr celonoční adorace 

10:00 žehnání nemocných; bolestný sv. růženec  10:30 mše sv. na úmysly poutníků 
--- 

Polední nabídka:  

občerstvení, obědy pro objednané (1. 6. uzávěrka objednávek), cukrárna, Pastýř-upomínky aj.  

Adorace za nová duchovní povolání v kapli P.Marie Nazaretské  
--- 

13:15 rozjímavý sv. růženec – slavná tajemství 

14:00 přednáška – duchovní slovo generálního vikáře Mons. Jana Paseky   
 

15:00 program pro děti s katechezí v klubovně 

15:30 Maria hvězda nové evangelizace – přednáška českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila 

(Kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské)  

16:30 sv. růženec Světla již v přírodním areálu sv. Jana Pavla II. - na úmysly farností (rezervace na recepci)  

 

Účastníci semináře - večeře a beseda s hlavními hosty 

20:00 večer chval ve farním kostele sv. Jakuba a sv. Filomény – SBM  
 

Neděle 7. 6. - slavnost Nejsvětější Trojice  

8:30 sv. růženec; 9:00 mše sv. 

Beseda u kávy v 11 hod. zakončení semináře Ježíše Krista Velekněze  
 

Nejbližší program v ČM Fatimě v Koclířově:  

12. 6. -18. 6. 2020 s hosty: P. Eliasem Vellou z Malty, 

Václavem Čápem, laickým misionářem a našimi kněžími 

✓ V programu semináře navíc 12. 6. Fatimská vigilie v projektu Noci kostelů 

✓ Hlavní Fatimský den - 13. 6. 2020  

✓ a slavnost Božího Těla - eucharistické procesí v neděli 14. 6. 2020 

Exercicie pokračují ve dnech15 -18. 6. 2020 dle obvyklého programu 

 

 

 

 

 

 

Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195, Mob.: 731 646 800 

e-mail: recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz  

Prázdniny klepou na dveře, 

Fatimka se i vám otevře. 

Kdo si hraje, nezlobí 

a občas umyje i nádobí. 

Kdo si chce hrát, může třeba  

Hry bez hranic od 3 do 99 let ☺ 

 

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

