
 

 

Pátek 6. 3. 2020 - 18 hod. mše sv.; obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

Celonoční  adorace od 22:00 do 8:00 hod. (s možností se připojit) 

(samostatný program duchovní obnovy pro vikariát Litomyšl – více na www.farnost-bystre.cz) 
 

Dopolední program: 
   8:00 hod. Radostná tajemství sv. růžence; svátostné požehnání na závěr celonoční adorace 

 10:00 hod. Žehnání nemocných a bolestná tajemství sv. růžence 

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

 hl. celebrant - Mons. Pavel Dokládal 
 

Přes poledne:  
➢ tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína  

➢ nabídka obědů pouze pro objednané (objednávky na recepci)  
➢  občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku 

➢ otevřena prodejna Pastýř: dárky, knihy, růžence, sošky … 

➢ Svátost smíření od 14:00 hod. ve zpovědní místnosti P. Pia  
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
 

KOSTEL ČM FATIMY:  
❖ 13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence (vede Hanka Frančáková) 

❖ 14:00 hod. přednáška: JAK ROZVÍJET VZÁJEMNOU INTIMITU A BLÍZKOST MANŽELSTVÍ  

přednášejí manželé Imlaufovi z Prahy  
 

FARNÍ KOSTEL:  
 15:30 hod. - Mons. Pavel Dokládal  

     - pobožnost ke sv. Filoméně, duchovní slovo na březen 
 

KOSTEL ČM FATIMY:  
16:30 hod. - Růženec Světla na úmysly poutníků - rezervace na recepci 

14. 3. 2020 – Tradičně spojeno s Křížovou cestou na Hřebeč a zde poutní mše sv. ke cti sv. Josefa v 11 hod. 

9. 4. – 12. 4. 2020 - VELIKONOCE: Hluboké prožívání Velikonočního Tridua 

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží Hod Velikonoční 
  

 – 16. 3. – 23. 3. 2020 v doprovodu sídelního biskupa Jana Vokála 

 – 14. 5. – 18. 5. 2020  

– po stopách sv. Pavla a společné slavení RHEMA; společné s komunitou Gesu Salvatur  
  

- Turzovka – 27. 6. 2020 národní pouť WAF ČR 

- Butkov, Spišské Podhradie – 10. 8. - 11. 8. 2020 – společná duchovní obnova + svátek sv. Filoménky 
 

 

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