
 

SRDEČNĚ ZVEME I TEBE 

NA 307. PRVNÍ MARIÁNSKOU SOBOTU V KVĚTNU 2021, 

SLAVÍME JI V ROCE RODINY A MANŽELSTVÍ 

ZASVĚCENÍ SV. JOSEFOVI 

NA SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA 

 

Pátek 30. 4. 2021 – od 15 hod. Korunka – adorace - svátost smíření –  

18 hod. Mše sv. s úvodní májovou pobožností v Lurdském parku v Koclířově 

a ve 20 hod. adorace vedená Václavem Čápem a pravidelná celonoční adorace.. 
 
 

1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 1. 5. 2021 
8:00 hod. Radostný sv. růženec  

10:00 hod. Adorace - žehnání nemocných 

10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků - celebruje Mons. Pavel Dokládal 
 

12:00 hod. Poutní mše sv. ke cti sv. Josefa  

- v obnoveném kostele sv. Josefa - nad hřebečským tunelem, kterou pod vedením  

   otce vikáře P. Josefa Matrase budou koncelebrovat kněží vikariátu Litomyšl 
 

13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence  - sestra Hanka (ČMFa) 

14:00 hod. Hlavní formační přednáška laického misionáře Václava Čápa,  

          který po přednášce bude k dispozici k poradenství a přímluvným modlitbám na pokoji č.15. 
 

15:00 hod. Modlitba dětí ve farním kostele u sv. Filomény a přijetí nových členů  

          bratrstva sv. Filomény 
 

Hlavní program pak bude probíhat na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. s přenosem obrazu do kostela 

Fatimy i do všech podlaží poutního domu a na webu: 

16:25 hod. Modlitba sv. růžence - tajemství Světla – modlí se zástupci farností 
 

 
Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit osobně, budou všechny programy přenášeny on-line přes www.cm-fatima.cz   

Mše sv. ve 12 hod. z kostela sv. Josefa a modlitba dětí u sv. Filomény z farního kostela v 15 hod. pouze audio přenos. 

Svátost smíření bude dopoledne od 9-11.30 a odpoledne od 13.30-17 hod. v suterénu za hlavním oltářem. 

Cukrárna a kavárna s prodejem podle pandemických předpisů od 8-19 hod. 

Recepce - informace po celý den. 

Parkování: doporučujeme všem s odstupy u kulturního domu - před farním kostelem či vedle restaurace 

Fatima. Neparkujte na parkovišti v kopci nebo na přístupové cestě. 

 

Informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 
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