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Pátek 4. 2. 2022  

15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství ·  Adorace ·  Svátost smíření  

17.30 hod. Sv. růženec  

18 hod. Mše sv. ke cti Božského Srdce Páně, obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  
20.00 hod. Adorace s přímluvnými modlitbami laického misionáře Václava Čápa za uzdravení těla, 

duše i ducha. Naváže celonoční adorace; ve 24.00 hod. zahájení „Růžence za ČR“ a Desatera modliteb 

sv.    růžence na smír (1. přikázání) 
                       8.00 hod. Sv. růženec desatera - 2. přikázání a zakončení adorace 

 

 
 

Dopolední program: 
• 10.00 hod. Sv. růženec desatera -3. přikázání 
• 10.30 hod. Mše sv. na úmysly poutníků, s obnovou zásvětného slibu členů Světového apoštolátu 

Fatimy, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a možnost přijetí hnědého škapulíře Panny 

Marie Karmelské 
 

Hlavní odpolední program: 
• 13.15 hod. Sv. růženec desatera - 4. přikázání s rozjímáním – sestra Hanka 

• 14.00 hod. kostel ČM Fatimy: „Panna Maria a Synodální cesta Církve“· Společně moderují 

sestra Zdislava Nosková O.S.F. , laický misionář Václav Čáp a Mons. Mgr. Pavel Rousek. 
Přímluvné modlitby za uzdravení a duchovní poradenství (Václav Čáp, s. Zdislava Nosková, 

Mons. Pavel Rousek a komunita Gratia. Ztišení a modlitba před ikonou Panny Marie Něžné) 
• 15.00 hod. Katecheze pro děti (dětská klubovna) 
• 15.30 hod. Pobožnost bratrstva sv. Filomény - farní kostel 
• 16.00 hod. Zahájení přípravy k udílení svátosti nemocných s modlitbou sv. růžence desatera -    

5. přikázání 
 

Občerstvení · Pastýř · Kniha „Všechno mohu… Fil. 4,13“ (autogramiáda po mši sv. v 10.30 a 17.00 hod.) · 

Svátost smíření: 9-11.30 a 14-17.00 hod. · Duchovní poradenství · Přímluvné modlitby  
za uzdravení · Tichá adorace za duchovní povolání (11.30-13.00 hod.) · Modlitba na místě stavby přesné 

kopie kaple zjevení – Capelinha východní Evropy po mši sv. v 10.30 hod. 

• 20 hod. Sv. růženec desatera – 6. přikázání 
 

NEDĚLE 6. 2. 2022 

8.30 hod. Sv. růženec desatera – 7. přikázání  

9.00 hod. Mše sv. (10.15 – mše sv. v Dětřichově) 

10.30 h. Sv. růženec desatera – 8. přikázání  

11.00 hod. Mše sv.  

12.00 hod. Sv. růženec desatera – 9. přikázání  

17.30 hod. Sv. růženec desatera -10. přikázání + adorace, nešpory  
 

 

 

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) 

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

