
 

13. biskupem českobudějovickým 
 

 
Už v den 1. pátku měsíce června – 1.6.2018 přijedou do ČM Fatimy 
v Koclířově sídelní biskup českobudějovický, J.E.Mons. Vlastimil 
Kročil a církevní historik a postulátor procesu blahořečení biskupa 
ThDr. Josefa Hloucha Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 
 

Zahájení měsíce úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – 18h mše svatá,  
pobožnost k Božskému Srdci Páně a následné  společné setkání 
s  hosty.  
Od 15 h. příležitost ke sv. smíření, tichá adorace. 
(Celonoční adorace 22h-8h s možností se připojit) 
 

 

   8.00 hod. - Radostná tajemství sv. růžence  
 10.00 hod. – adorace, žehnání nemocných 

 10.30 hod. - Mše sv. na úmysly poutníků -  Mons. Pavel Dokládal 

(rezervace na recepci nebo přímo v kostele)    

Přes poledne:  
 tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli  

 nabídka obědů v restauraci Fatima 

 občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku  

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

 Svátost smíření 9-11.30 hod. a 14-17.00 hod. ve zpovědní místnosti P. Pia  
 

 

 

KOSTEL ČM FATIMY:  
13.15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence (vede Hanka Frančáková) 

14.00 hod. „OTEC BISKUP ThDr. Josef Hlouch žil v letech 1963-1968 v tomto domě v Koclířově – 

bude naším dalším národním světcem“ – Přednáška s diskusí a novými fakty s našimi hosty 

z českobudějovické diecéze 
 

KOSTEL sv. Filomény a Jakuba (farní): 15:30 hod. – pobožnost ke sv. Filoméně, 

patronce živého růžence a duchovní slovo na červen 2018 - Mons. Pavel Dokládal   

Od 15:00 hod. katecheze pro děti v dětské klubovně - Lenka      
 

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

 

 

Neděle 3. 6. 2018 8.30 hod. modlitba sv. růžence, 9.00 hod. MŠE SVATÁ v ČM Fatimě  

15 hod.  Mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba 
 

 

PRÁZDNINY  2018 – Má Bůh prázdniny? Vy je můžete prožít u nás   Letos turnusy v červenci od 

neděle do neděle  a v srpnu od pátku do pátku – sleva na celý  turnus 25% 
Speciální program pro děti (7 - 14 let) s animátory je v týdnu  - 15. 7. - 22. 7. – „Rychlé šípy“ 
 

Kontakt, 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/

