
FATIMSKÝ APOŠTOLÁT V ČR 
 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ s P. Janem LINHARTEM 

 

31. 3. – DEN MILOSRDENSTVÍ  - 15:00 Křížová cesta  
adorace, svátost smíření od 15:00-18:00; 17:30 sv. růženec; 18:00 mše sv.,  
Celonoční adorace zahájení ve 20:00 ukončení v sobotu v 8:00 s možností se připojit.  
Společná modlitba desatera sv. růženců, na smír za urážky, rouhání a lhostejnosti  
proti Božímu zákonu Desatera:  Začínáme o půlnoci - 1. přikázání - při celonoční adoraci 

 

1. 4. 2023 – 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA        
 

8:00 -  modlitba sv. růžence - II. přikázání a ukončení adorace 
 

Během dne vás čeká občerstvení - Klášterní kavárna a cukrárny ČM Fatimy 

Pastýř - široká nabídka devocionálií, památek, knih, svící, sošek, křížů…  
 

Svátost smíření: 9:00-11:30 v kostele; 14:00-17:00 ve zpovědní síni sv. P. Pia 

Duchovní poradenství, přímluvná modlitba 

DOPOLEDNÍ PROGRAM:  

10:00 - modlitba sv. růžence - III. přikázání 

 10:30  - v kostele ČM Fatimy mše svatá na společné úmysly poutníků 

- celebruje Mons. Pavel Dokládal 
 

 11:45 - Modlitba bratrstva a ctitelů sv. Filomény: farní kostel  - obnova a s možností připojení 

nových členů WAF Fatimského apoštolátu v ČR a bratrstva sv. Filomény i s možností přijmout 

oblečení hnědého škapulíře Panny Marie Karmelské  
 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 

13:15 - Svatý růženec za posvěcení rodin s 15ti minutovým rozjímáním – IV. přikázání 

 14:00 - SRDCE PRO EVROPU - kající pobožnost smíru s osobním odevzdáním a přijetím 

vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Capelinha  

15:00 – katecheze pro děti s katechetkou Lenkou 

 15:00 – v kostele ČM FATIMY:  CESTOPISNÁ PREZENTACE OBRÁZKŮ, HUDBY A 

VYPRÁVĚNÍ - (DE)MASKOVANÁ KUBA -  P. JAN LINHART, spirituál kněží   

                  královéhradecké diecéze, děkan ve Skutči 
 

16:30 - modlitba sv. růžence se zástupci farnosti - V. přikázání 
 

17:00 - hlavní mše sv. - hlavní celebrant a kazatel – P. Jan Linhart 
spirituál kněží Královéhradecké diecéze, děkan ve Skutči 

20:00 - modlitba sv. růžence - VI. přikázání 
 

2. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE  

- připravte si ratolesti v 9 hod., začínáme ve farním kostele a přecházíme do ČMFa 

8:30 sv. růženec – VII. přikázání;  9:00 nedělní mše sv.  

10:30 sv. růženec – VIII. přikázání;  11:00 nedělní mše sv.  bez průvodu s ratolestmi 
12:00 modlitba sv. růžence – IX. přikázání; 17:30 hod. sv. růženec – X. přikázání - nešpory a adorace v kostele 
 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ – je nutné objednat předem přes recepci 731 646 800 - nenechávejte na poslední chvíli 
 

POZVÁNKA 

FATIMSKÁ VIGILIE a FATIMSKÝ DEN 
12. 3. – NEDĚLE - 17:30 modlitba sv. růžence;  18:00 nedělní mše sv. a následný světelný průvod do Capelinhy  

13. 3. – PONDĚLÍ - 8.30 sv. růženec; 9:00 mše sv. na úmysly džbánu milosti, adorace - žehnání nemocných, 

zásvětný průvod; 11:30 Srdce pro Evropu; 12:00 zakončení Anděl Páně a bolestný sv. růženec 

Sobota 18. 3. 2023 mše sv. v 10:30 hod. a navíc v 16:30 hod. poutní mše sv. u sv. Josefa na Hřebči 

- 27. 3. – 31. 3. 2023 – EXERCICIE PRO KNĚZE (možné přijet 26. 3. večer) 

- 6. 4. – 10. 4. 2023 – VELIKONOČNÍ TRIDUUM (program QR kód) 

Světový apoštolát Fatimy, Fatimský apoštolát v ČR Koclířov 195, PSČ 569 11; 

 tel. + 420 731 646 800;  e-mail: recepce@cm-fatima.cz  nebo cm-fatima@cm-fatima.cz   

fatimský apoštolát v čr; URL: www.cm-fatima.cz a nově také www.capelinha.cz  
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