
Česká republika a celý region střední a východní Evropy přijímá poselství a požehnání Panny Marie 

z Fatimy. Českomoravská Fatima Koclířov sobota 1. října 2022 v 10 hod. 
 

XXXII. VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ VOLEBNÍ KONFERENCE WAF SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU 

FATIMY -FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR 29. 9. - 2. 10. 2022 – POZVÁNÍ A PROGRAM: 
(přihlášení přes recepci je nutné jen pro zajištění ubytování a stravy-jinak vstup zdarma-bez poplatku) 

 

Čtvrtek 29. 9. 2022 - se sv. Archandělem Michaelem  

- zahájení slavením mše sv. v 18 hod. Doprovodné programy. 
 

Pátek 30. 9. 2022 - se sv. Jeronýmem  

Dopolední konferenční blok-posluchárna 10-12 hod. 

Odpolední konferenční blok-posluchárna 15-17 hod. 

Mše sv. v 18 hod. 

Moderovaná adorace ve 20 hod.; ve 24hod. - zahájení desatera sv. růžence na smír 
 

07 hod. sv. růženec - II. přikázání -zakončení noční adorace v 07.30 hod.     09 hod. sv. růženec - III. přikázání 

09.45 hod. kostel ČM Fatimy - společná modlitba na zahájení průvodu a obřadu požehnání 

 

10 hod. průvod s Pannou Marií přímo do Capelinhy - 

slavnostní korunovace Panny Marie Fatimské a 

slavnostní požehnání celé kaple zjevení - Capelinhy. J.E. 

MONS. JUDE THADDEUS OKOLO,  
papežský nuncius v ČR,  

J.E. MONS. JAN VOKÁL,  

biskup královéhradecký a další naši biskupové a kněží.
  

10.30 hod. Pontifikální koncelebrovaná bohoslužba  
v areálu sv. Jana Pavla II. v Koclířově - zakončena modlitbou za mír u památníku Anděla 

Míru ČR. 
 

12 hod. kostel ČM Fatimy - volba prezidenta WAF ČR na období 2020-2024 
 

 

 

13.15 hod. sv. růženec s rozjímáním - IV. přikázání 

14 hod. mariánská akademie s pozdravy nového vedení WAF ČR, hl. hostů konference 

16 hod. setkání členů obnoveného bratrstva sv. Filomény ve farním kostele 

16.30 hod. sv. růženec na úmysly poutníků - V. přikázání  

17 hod. pontifikální koncelebrovaná mše sv.  

- hlavní celebrant Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický 

20 hod. sv. růženec mladých - VI. přikázání 
  

 

NEDĚLE 2. 10. 2022 – se Svatými Anděly Strážnými 

8.30 hod. sv. růženec – VII. přikázání;  9 hod. nedělní mše sv. 

10.30 hod. sv. růženec – VIII. přikázání;  11 hod. mše sv.   

12 hod. přímo v Capelinhe modlitba sv. růžence – IX. přikázání za zachování tradiční rodiny a 

manželství a slavnostní zakončení XXXII. volební národní mariánské konference. 

17.30 hod. sv. růženec – X. přikázání - nešpory a adorace v kostele 
 

 

Parkování přímo v centru Koclířova, občerstvení, Klášterní kavárna a cukrárna, prodejna Pastýř, 
svátost smíření pátek 15-18hod. sobota14-17hod.doprovází SPMka Koclířov, dechová hudba Svitavanka aj. 

Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195,  

Objednávka ubytování a stravy: recepce - Mob. 731 646 800 - e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; www.cm-fatima.cz 

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

