
je součástí celého víkendu a EXERCICIÍ MLADÝCH - DUCH SV. A PLODY 

MEDŽUGORJE. Na pobyt při exerciciích 1. - 6. 9. 2022 se může přihlásit každý, nejen 

mladí. 6 dnů modlitby, svědectví, duchovní obnovy. Bezprostřední příprava na 

volební konferenci a požehnání Capelinhy. 

  0:00 hod. sv. růženec - I. přikázání (desatera růženců do nedělního večera) 

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 : 14 hod. Přednáška a osobní svědectví – P. Šebestián Smrčina 

OFM. : „Duch sv. a plody Medžugorje“ · Program pro děti od 15 h · 15.30 h. modlitba a duchovní slovo u 

sv. Filomény · 17 h. Mše sv. – hl. celebrant a kazatel P. Šebestián Smrčina OFM. · Požehnání pro 

děti, žáky, studenty, učitele, vychovatele, katechety pro nový školní rok. 
 

 Letecká pouť do Portugalska-Lisabon-Fatima 10. - 15. 9. 2022 – 105. výročí zjevení  

a 5 let od naší národní pouti a zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
 

VOLEBNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE V KOCLÍŘOVĚ 29. 9. 2022 - 2. 10. 2022  

- 3 HLAVNÍ DNY. (reservujte si co nejdříve ubytování v recepci - 
volitelé jsou obesláni zvlášť) 
 

CELÝ PROGRAM KONFERENCE   
najdete na našem webu: www.cm-fatima.cz  

 

Ve čtvrtek 29. 9. zahájíme slavením mše sv. v 18 hod. s prosbou o přímluvu Archandělů a našeho Anděla 
ČR. Po skončení - společné občerstvení – sdílení  - osobní povzbuzení. 
Pátek 30. 9. celodenní příprava na volby, formace našich regionů WAF ČR, „ co nás čeká po 1. říjnu 2022“ - 
velmi důležité 
 

a to nejpozději v 10 hod. na požehnání přesné kopie kaple zjevení - Capelinhy zemí střední a východní 
Evropy. 
Hlavním hostem bude zástupce papeže v ČR, nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, královehradecký biskup 
Mons. Jan Vokál a další biskupové a kněží. Záštitu  nad požehnáním a ustanovením Capelinhy pro země 
střední a východní Evropy přijal premiér ČR Prof. Petr Fiala a předseda senátu Miloš Vystrčil. 
 

12 hod. volby nového národního prezidenta WAF ČR pro období 2022-2026. Následuje mimořádný 
odpolední program – nyní čekáme na potvrzení účasti pozvaných hlavních účinkujících - vše budeme 
zveřejňovat v aktualitách na webu. Zakončení hlavního dne pravidelnou mší sv. v 17 hod. 
 

Neděle 2. 10. 2022 s Anděly strážnými. Dopolední bohoslužby - závěry konference a požehnání na 
novou cestu WAF ČR s nově zvoleným vedením. 
 

PROSÍME, PŘISPĚJTE A POMOZTE UHRADIT 
MIMOŘÁDNÝ DAR CAPELINHY  

Č. účtu pro dary na stavbu Capelinha 192080577/0300 vedený u ČSOB a VS: 13051917 

 
Při návštěvě Koclířova můžete kontaktovat Recepci přímo v poutním centru ČM Fatimy  

Kontakt: - recepce: 731 646 800; recepce@cm-fatima.cz . Aktuální informace: www.cm-fatima.cz 

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

