
 
 
 

 

Pátek 1. 2. 2019  

15:00 hod. – eucharistický výstav a svátostné požehnání  

(možnost svátosti smíření 15-17:45 hod.) 

17:30 hod. růženec; 18 hod. mše sv. 

20:00 hod. – večer díků a chval 

22:00 hod. zahájení celonoční adorace k I. mariánské sobotě 
 
Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. února, tedy čtyřicátý den po Vánocích. 
Svátek připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali  
v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se 
rozsvěcely v různých těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce. 
 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To světlo svítí  
v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 

 

Dopolední program: 
 8:00 hod. modlitba s rozjímáním podle Fatimy – růženec světla 

 10:00 hod. Žehnání nemocných a bolestná tajemství sv. růžence 

 10:30 hod. žehnání svící – hromniček pod kůrem v kostele ČM Fatimy  

– průvod kolem památníku Anděla ČR a mše sv. na společné úmysly poutníků v kostele ČM Fatimy 
(svíce a rezervace úmyslů v recepci-Pastýři)   

  Přes poledne:  

• tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína  

• oběd pro poutníky v restauraci Fatima 

• občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku 

• otevřena prodejna Pastýř: dárky, knihy, růžence, sošky … 

• Svátost smíření od 14:00 hod. ve zpovědní místnosti P. Pia - suterén střediska 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
 

 13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence – s.Hanka  

 14:00 hod. Přednáška v kostele ČM Fatimy P. Pavel Kopecký, farář v Čebíně  
 

FARNÍ KOSTEL sv. Filomény a sv. Jakuba:  

16:00 hod. ve farním kostele pobožnost ke sv. Filoméně, modlitba sv. růžence  

 

16:50 hod. ve farním kostele  

  

a modlitební cesta se svícemi do kostela ČM Fatimy  

 

církevní soudce, vizitátor a člen duchovní rady Orla 
 

Neděle - 3. 2. 2019  - 4. neděle v mezidobí 

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv. s udílením Svatoblažejského požehnání 

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání  
 

Pozvánka: 

15. 3. – 17. 3. 2019 – pro mládež - ke cti sv. Josefa s tradiční poutí na Hřebeč v sobotu 16. 3. 2019 

28. 3. – 30. 3. 2019 – Ora et labora – ztišení v době postní a kdo přiloží ruku k dílu, pro ty je 1 noc zdarma 

31. 3. – 5. 4. 2019 – Exercicie pro kněze s P. Georgem Biju VC 

18. 4. – 21. 4. 2019 – Velikonoční triduum 
 

 

Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR, PSČ 569 11 Koclířov 195, URL: www.cm-fatima.cz 
E-mail: recepce@cm-fatima.cz, Tel.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) 
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