
 

Důležité sdělení: 

Program je napsán na začátku listopadu a počítá s tím, že opatření vlády zůstanou v 

platnosti jako v listopadu. Může dojít k určitému uvolnění, což však nemá na tento program 

žádný vliv. Poutní autobusy jsou zrušeny, je možné přijet pouze auty nebo vlakem.  

Stejně jako v listopadu, tak také 5. 12. 2020 bude po celý den příležitost ke svátosti smíření 

v kapli vedle branky v areálu Čm Fatimy. Popřípadě ve Svaté bráně. Vstup vždy pro 1 

penitenta.  

Celý areál je ozvučený, jak na nádvoří u Dvou Srdcí, tak venku na tribuně či v Minutěnce. 

Při každé ze čtyř mší svatých se podá svaté přijímání všem, kdo budou na mši sv. venku, v 

patřičných rozestupech, což je podle nařízení vlády možné až do počtu 100. Což v našem 

případě rozhodně nehrozí. Po celý den je v provozu klášterní cukrárna s prodejem přes 

okénko na nádvoří. Kromě koláčů a zákusků, kávy, čaje i  další občerstvení. Přijímáme 

objednávky na vánoční cukroví z Fatimy z Koclířova.  

V recepci bude služba pro komunikaci, vždy pro max. dvě osoby.  

Pastýř nabízí vánoční dárky zásilkovým prodejem.  

Program je přenášen zvukem i obrazem a každý se může prostřednictvím internetové kamery 

na našem webu kdykoliv k programu připojit, nejen v ČR, ale i kdekoliv v zahraničí.  
 

Program 5. 12. 2020:  
▪ 7:30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence  

8:00 hod. MŠE SVATÁ – hl. celebrant P. Ľubor Schlossár  

po mši sv. bude v kapli u branky zpovídat do 12 hod.  

✓ Příležitost ke svátosti smíření také v čase 14-17h.  
o 10:00 hod. modlitba a žehnání nemocných (pravidelně každou sobotu) 

10:30 hod. MŠE SVATÁ na společné úmysly poutníků – Mons. Pavel Dokládal 

(úmysl je možné poslat předem mailem či sms) 
▪ 13:15 hod. modlitba rozjímavého sv. růžence (s. Hanka Frančáková)  

14:00 hod. - HLAVNÍ FORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA 

15:00 hod. MŠE SVATÁ s promluvou pro děti – Mons. Pavel Dokládal 
▪ 16:30 hod. modlitba sv. růžence tajemství Světla na úmysly poutníků 

17:00 hod. hlavní MŠE SVATÁ první soboty (každý měsíc)  
 

 

Navíc bude jako každou l. sobotu  

16:00 hod. modlitba ke sv. Filoméně - v poutním areálu farního kostela  
bez internetového přenosu – jen s ozvučením na celý hřbitov  

 
 

Mše sv. a celodenní program je sestaven tak aby, všichni svou účastí nejen splňovali předpisy, 

ale aby byl také zcela bezpečný. Jen je naprosto nutné používat roušky, ale ještě více je nutné rozhodně 

nikomu známému nepodávat ruku či dokonce objímat a stále udržovat od druhého odstup nejméně dva 

metry.  Celý areál a celý poutní dům ve všech podlažích toto bezpečně umožňuje splnit.  

Těšíme se na vás a milosti l. mariánské soboty doby adventní 
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