
 

Zahájení: I. pátek 3. 5. 2019 DEN MILOSRDENSTVÍ 

od 15 hod. modlitba KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  

Adorace a možnost svátosti smíření či osobní pohovor,  

17 hod. modlitební cesta se sochou Panny Marie Nazaretské areálem Fatimy 
18 hod. mše sv.; večerní občerstvení 

20 hod. večer díků a chval v kostele ČM Fatimy – litanie a obnova zasvěcení Božskému Srdci Páně 

Celonoční adorace od 22:00 do 8:00 hod. (s možností se připojit)- za dar pokání a smíru 
 

 

 

Dopolední program I. soboty:  
   8 hod. - zakončení adorace svátostným požehnáním  

a modlitba radostných tajemství sv. růžence v kapli Panny Marie Nazaretské 

 10 hod. - Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, bolestný růženec a žehnání nemocných 

 10:30  hod. - poutní mše sv. - na úmysly poutníků - Maria z Nazareta po 20 letech 

  hl. celebrant a kazatel: Mons. Pavel Dokládal 

Na závěr mše sv. krátká poutní cesta do kaple Panny Marie Nazaretské s Eucharistií  

- modlitba a svátostné požehnání - polední adorace v kapli Panny Marie Nazaretské za dar 

nových duchovních povolání 

Během poledne:  
 nabídka poutních obědů v restauraci Fatima 
 bohaté občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně, ale i ve stáncích v areálu 
 otevřena prodejna Pastýř: dárky, knihy, růžence, sošky …  

 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
KOSTEL ČM FATIMY:  
 

 13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence (Hanka Frančáková) 

 14 hod. – slavnostní uvítání sídelního biskupa královéhradeckého, J.E. Mons. Jana Vokála  

 Následuje modlitba s o. biskupem Janem v kapli Panny Marie Nazaretské a přenesení sošky z kaple  

do poutního kostela Fatimy.  

Vzpomínka na putování před 20 lety k zahájení Velkého jubilea 2000 – „Aleluja! Maria di Nazareth“ 

Přednáška o. biskupa Mons. Jana Vokála s možností dotazů z řad poutníků 

Na závěr možnost osobní modlitby a předání proseb a díků Panně Marii z Nazareta 

Pravidelný program - katecheze pro děti od 15 ti hod. 

Přestávka na kávu a občerstvení; od 14 hod. příležitost ke svátosti smíření 

KOSTEL sv. Filomény a Jakuba (farní):  
 16:00 hod. májová pobožnost a modlitba k patronce děti Mariiných sv. Filoméně ve farním kostele 

ve spojení s modlitbou tajemství Světla sv. růžence 
 

 

17 HOD. SLAVNÁ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. V PŘÍRODNÍM AREÁLU SV. JANA PAVLA II. 

 HLAVNÍ CELEBRANT A KAZATEL, J.E. MONS. JAN VOKÁL, biskup královéhradecký   
Na závěr společná modlitba k Panně Marii z Nazareta - poděkování všem spolupracovníkům 

 

 

 

Večeře v restauraci Fatima 

Večerní vzpomínka – v číslech i obrazech na květen 1999 a Velké jubileum 2000 
 

neděle 5. 5. 2019 – 3. neděle velikonoční 8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. MŠE SVATÁ, přátelské setkání  

u kávy · 11 hod. zakončení víkendu v kostele Fatimy a modlitbou v kapli Panny Marie z Nazareta; Anděl Páně; oběd 
 

 

Informace, rezervace ubytování: Fatimský apoštolát v ČR – 569 11 Koclířov č. 195, Mob.: 731 646 800 

e-mail: recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz  

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

