
Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV U SVITAV 
1. mariánská sobota 5. prosince 2020 

 

4. 12. – 1. pátek Pravidelný program, s možností svátosti smíření od 15 do 18 hod., tichá 

adorace, obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 18:00 hod. mše sv.  

22-8hod. celonoční adorace v kapli sv. Antonína 
 
 

PROGRAM již 302.  1. MARIÁNSKÉ SOBOTY 5. PROSINCE 2020 
 sice ještě bez autobusů, ale zato s Andělem a svatým Mikulášem pro děti 

a hlavním hostem Václavem Čápem, spolupracovníkem a tlumočníkem P. Eliase Velly 
 

7:30 hod. sv. růženec a zakončení noční adorace; 8 hod. mše sv. v kostele ČM Fatimy  

10:00 hod. adorace a „bolestný“ růženec;  

10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků (obálky) – celebruje Mons. Pavel Dokládal  
 

11:30 – 13:00 hod. tichá adorace v kostele za nová duchovní povolání 
 

13:15hod. modlitba rozjímavého sv. růžence podle Fatimy - Hanka Frančáková 
 

14:00 hod. formační přednáška „Noemova archa v neklidné době“ - Václav Čáp 
 

Po skončení přednášky NABÍDKA DUCHOVNÍHO ROZHOVORU S PŘÍMLUVNOU 

MODLITBOU na pokoji HB 15 v ČM Fatimě (Václav Čáp) 
 

15:00 hod. mše sv. pro děti v kostele pouze pro děti předem jmenovitě přihlášených 

Celebruje Mons. Pavel Dokládal, (Anděl a sv. Mikuláš na návštěvě). 
 

Děti na 15 hod. musí mít předem jmenovitou rezervaci. Proto neváhejte a volejte  

na recepci 731 646 800. Jinak může přijet samozřejmě kdokoliv. (Toto platí pouze  

v kostele u mše sv. na 15 hod.).  

Uzávěrka pro rezervace pro vaše děti – středa 2.12.2020 ve 12 hod. 
 

16:15 hod. pobožnost ke sv. Filoméně ve farním kostele (Mons.Pavel Dokládal) 

16:30 hod. modlitba tajemství růžence Světla na úmysly poutníků (info na recepci) 
 

17:00 hod. hlavní mše sv. první mariánské soboty s promluvou  

celebruje P. Ľubor Schlossár  
 
 

DOPROVODNÉ PROGRAMY: 
 

Svátost smíření:  

9-11:30 hod. a 13:30-16:30 hod. P. Ľubor Schlossár – pokoj č. 3 (suterén hl. budovy) 

Navíc v čase 14.30 - 17 hod. v sále sv. otce Pia – (ne ve zpovědnicích - ale pro odstupy jen 

1 kněz). Další kněz zpovídá v suterénu na pokoji HB 7. Čekající mohou být v omezeném 

počtu v suterénu chodby nebo v chodbě před hlavním vchodem. 
 

Prodejna Pastýř a Cukrárna otevřeno celý den - prodej dle nařízení vlády v aktuální situaci 
 

6. 12. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ „Ejhle, Hospodin přijde“ 
8:30 hod. radostný sv. růženec;  

9 hod. mše sv.  (úmysly je možné předem rezervovat přes recepci) 

10:30 hod. sv. růženec; 11 hod. mše sv.  

Příležitost ke svátosti smíření: 8.30-9 a 10.30-11 hod.   (10:15 hod. mše sv. v Dětřichově) 
 

Prosíme, dodržujte hygienická pravidla předepsaná vládou ČR. V případě respiračního onemocnění, prosím, 

nevstupujte do vnitřních prostor. Děkujeme za pochopení. 
 

VÁNOCE A SV. SILVESTR - NOVÝ ROK: Těšíme se na vás. Vše funguje, ubytování – rezervace - stravování i 

naše programy od pondělí 28. 12. 2020. Pro aktuální informace, prosím, sledujte naše webové stránky. 
 

Informace: kontakt:   recepce@cm-fatima.cz -  mobil: 731 646 800, www.cm-fatima.cz 

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

