
I. pátek 1. 4. 2022 - Den Milosrdenství  

15:00 hod. Korunka k BM – adorace - svátost smíření 

17:00 hod. Křížová cesta; 17:30 hod. sv. růženec 

18:00 hod. mše sv. - obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu  

20:00 hod. moderovaná adorace, která navazuje do rána  

24:00 hod. zahájení modlitby desatera - Růženec za ČR -adorace- 
 

I. mariánská sobota 2. 4. - současně den úmrtí sv. Jana Pavla II.  

DOPOLEDNÍ PROGRAM 

8:00 hod. sv. růženec - II. přikázání – ukončení celonoční adorace 

10:00 hod. žehnání nemocných a sv. růženec bolestný III. přikázání 

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

polední adorace v kapli za nová duchovní povolání 

(příležitost ke svátosti smíření – 9-11.30 a 14-17 hod.) 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM 
13:15 hod. sv. růženec slavný - IV. přikázání s rozjímáním - Hanka Frančáková 

✓ 14:00 hod. přednáška s následnou diskusí – hl. host: otec biskup Mons. Vlastimil KROČIL 

aktuální téma: „VÁLKA – MÍR – SMRT – ŽIVOT – ĎÁBEL – DUCH SVATÝ“ 

15:00 hod. – program pro děti v dětské klubovně s katechetkou Lenkou  

15:30 hod. – Farní kostel - pobožnost s přijetím nových členů bratrstva sv. Filomény 

16:30 hod. – sv. růženec Světla - V. přikázání - na úmysly poutníků 

s obnovou zásvětného slibu a přijetí nových členů WAF, přijetí hnědého škapulíře 
 

20:00 hod. – modlitba mladých - Růženec za ČR - VI. přikázání 
 

V. postní neděle 3. 4. 2022 

8:30 hod. - sv. růženec VII. přikázání;  

9:00 hod. pontifikální mše sv. - hl. celebrant biskup českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil  

10:30 hod. - sv. růženec VIII. přikázání; 11:00 hod. nedělní mše sv. - Mons. Pavel Dokládal  

12:00 hod. – sv. růženec IX. Přikázání 17:30 hod. - sv. růženec X. přikázání - adorace, nešpory 

Při návštěvě Koclířova můžete se kontaktovat na recepci přímo v poutním centru ČM Fatimy  

Rádi vám umožníme vstup do kostela, prohlídku centra i areálu či nabídku prodejny Pastýř přímo v domě 

Kontakt: - recepce: 731 646 800; recepce@cm-fatima.cz - vše aktuální na www.cm-fatima.cz 

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

