
 

TĚŠÍME SE NA VÁS - V SOBOTU 5. 1. 2019 
1. MARIÁNSKÁ SOBOTA V NOVÉM ROCE 

Českomoravská FATIMA KOCLÍŘOV 
 

 

Tradiční odpolední poutní program 
Pátek 4. 1. 2019 – 15 -18 hod. „Den Milosrdenství“; adorace s možností svátosti smíření   

17.30 hod. sv. růženec  18 hod. – MŠE SVATÁ (1. pátek v měsíci), obnova zasvěcení 
Božskému Srdci   Celonoční adorace od 22:00 do 8:00 hod. (s možností se připojit)  
 

 

Dopolední program: 
- 8:00 hod. Radostná tajemství sv. růžence na závěr celonoční 
adorace 
- 10:00 hod. Adorace, Bolestná tajemství, žehnání nemocných  

- 10:30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků 
Mons.Pavel Dokládal (rezervace na recepci nebo přímo v kostele)  

Polední tichá adorace v kapli sv. Antonína (do 13 hod.)  
 

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

 

 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
KOSTEL ČM FATIMY: 
 

 13:15 hod. Modlitba slavných tajemství sv. růžence  s 15minutovým rozjímáním dle 

zjevení ve Fatimě - (s. Hanka) 
 

 14:00 hod. Exkluzivní pořad s dataprojekcí - MOJE CESTA DO COMPOSTELY   

P. Petr Dokládal, Hanka Heryánová. Moderuje Dan Škrobal 
 

 16:00 hod. novoroční koncert „SCHOLA FATIMA“ – v pestrém pásmu zazní vánoční,  

ale i nejúspěšnější písně scholy od vedením Heleny Kösslerové 

 
 
 

 

17:00 hod. Mše svatá  
Tříkrálová vigilie s žehnáním vody, křídy, kadidla 

hl. celebrant - P. Petr DOKLÁDAL ze Starého Jičína 

zpěvem doprovází SCHOLA FATIMA  
 

 
Po ukončení mše sv. se malým procesím - kdo bude chtít a moci  
– s modlitbou svatého růžence - tajemství Světla, přesuneme  

k naší patronce sv. Filoménce a požehnáme také hroby našich 
drahých zemřelých. 
 

6. 1. 2019 – neděle  
8:30 hod. – sv. růženec; 9 hod. – MŠE SVATÁ a požehnání skupinkám tříkrálových koledníků  
a TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KOCLÍŘOVĚ A NA HŘEBČI 

 

 

Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11 
 Mob.: 731 646 800 (recepce), E-mail: recepce@cm-fatima.cz,  

URL: www.cm-fatima.cz  Fb: Fatimský apoštolát ČR 
 

 

 

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali 
mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. (Matouš 2, 11) 

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

