
FATIMSKÝ APOŠTOLÁT V ČR  

 3. 12. 2022 – 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA v Koclířově 
s hl. hostem: J.E. DOMINIKEM kardinálem DUKOU OP 

 

2. 12. – 1. pátek - DEN MILOSRDENSTVÍ  
15:00 adorace, Korunka k Božímu Milosrdenství a svátost smíření 15:00-18:00 h.  
17:30 sv. růženec; 18:00 mše sv. obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
Celonoční adorace zahájení ve 20:00 ukončení v sobotu v 8:00 s možností se připojit 
Společná modlitba desatera sv. růženců, na smír za urážky, rouhání a lhostejnosti  
proti Božímu zákonu desatera: Začínáme o půlnoci - I. přikázání při celonoční adoraci 

 

 

8:00 -  modlitba sv. růžence - II. přikázání a ukončení adorace 
 

Během dne vás čeká občerstvení - polévka, párky, chlebíčky aj. teplé i studené nápoje, alko i nealko nápoje 
a domácí koláče, štrůdly a výrobky Klášterní kavárny a cukrárny ČM Fatimy.  
Pastýř - široká nabídka devocionálií, památek, knih, svící, sošek, křížů, upomínek, hezké vánoční dárky, apod. 
Svátost smíření – 9:00-11:30 v kostele; 14:00-17:00 ve zpovědní síni sv. P. Pia 

DOPOLEDNÍ PROGRAM:  

10:00 - modlitba sv. růžence - III. přikázání 
10:30  - mše sv. na společné úmysly poutníků - celebruje Mons. Pavel Dokládal – kostel ČM Fatimy 
 

11:45 - Modlitba bratrstva a ctitelů sv. Filomény: obnova a s možností připojení nových členů WAF 
Fatimského apoštolátu v ČR a bratrstva sv. Filomény i s možností přijat oblečení hnědého škapulíře 
Panny Marie Karmelské - farní kostel   

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
13:15 - Svatý růženec za posvěcení rodin s 15-minutovým rozjímáním – IV. přikázání 
14:00 - SRDCE PRO EVROPU - kající pobožnost smíru s osobním odevzdáním a přijetím vítězství 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Capelinha  
15:00 -  KŘESLO PRO HOSTA otevřená beseda nad otázkami dneška s otcem kardinálem 
Dominikem Dukou OP - kostel ČM FATIMY 
15:00 - Katecheze pro děti - dětská klubovna 
16:30 - modlitba sv. růžence se zástupci farnosti - V. přikázání 
 

16:55 – „Ejhle, Hospodin přijde…“ 
 

17:00 - HLAVNÍ MŠE SV. koncelebrovaná mše sv. na poděkování za dar služby v Církvi  
a dar stavby Capelinhy pro region zemí střední a východní Evropy 

Hl. celebrant a kazatel: J.Em. kardinál Dominik Duka OP z Prahy 
20:00 - modlitba sv. růžence - VI. přikázání 

NEDĚLE 4. 12. 2022  8:30 sv. růženec – VII. přikázání;  9:00 nedělní mše sv. (10.15 h. Dětřichov) 
10:30 sv. růženec – VIII. přikázání;  11:00 nedělní mše sv.  12:00 modlitba sv. růžence – IX. 
přikázání  17:30 hod. sv. růženec – X. přikázání - nešpory a adorace v kostele 
 

UBYTOVÁNÍ (JEN CELÝ VÍKEND NEBO S PRODLOUŽENÍM) A STRAVOVÁNÍ – je nutné objednat předem přes recepci 731 646 800 
 

V prosinci můžete ještě přijet a prožít a těšit se:  12.12. Fatimská vigilie (mše sv. v 18 hod.) se 

světelným procesím a 13.12. 2022 Fatimský den (mše sv. v 9 hod.se zásvětným průvodem, a 

v 11h). 11.45 h. SRDCE pro Evropu a sv. růženec v  Capelinhě 

27. 12. – 1. 1. 2023 – Vánočně-silvestrovský pobyt. 31.12. se rozloučíme se starým rokem a 

obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie budeme vítat nový 2023, bohatý 

program-duchovní i společenský, vánoční koncert, silvestrovská procházka, duchovní obnova, 

pásmo nejen pro děti: „Možná přijde i kouzelník“ a mnoho jiného… Těšíme se na vás  
Světový apoštolát Fatimy, Fatimský apoštolát v ČR Koclířov 195, PSČ 569 11; 

 tel. + 420 731 646 800;  e-mail: recepce@cm-fatima.cz  nebo cm-fatima@cm-fatima.cz   

fatimský apoštolát v čr; URL: www.cm-fatima.cz a nově také www.capelinha.cz  
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