
 

1. pátek 3. 8. 2018 – DEN MILOSRDENSTVÍ 

od 15 hod. svátost smíření + adorace; 17.30 hod. sv. růženec 

18 hod. mše sv., obnova zasvěcení Božskému Srdci Páně 

22-08 hod. celonoční adorace s možností se připojit 
 

8 hod. - modlitba radostných tajemství sv. růžence + svátostné požehnání 

- zakončení celonoční adorace 

10 hod. - žehnání nemocných - bolestná tajemství sv. růžence 

10.30 HOD. - MŠE SV. NA SPOLEČNÉ ÚMYSLY (rezervace na recepci nebo přímo 

v zákristii kostela) - hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal 
 

Polední přestávka  

Restaurace – obědy na časové stravenky, kavárna - cukrárna občerstvení, Pastýř - upomínky, 

dárky 

Adorace za nová duchovní povolání a příležitost ke sv. smíření 8.30-11.30 a 14.00-17.00 hod. 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 

Farní kostel 

 13 hod. - růženec u sv. Filoméně a následný průvod se sochou Panny Marie do kostela ČM Fatimy 

Kostel ČM Fatima  

 14 hod. přednáška (a beseda) hlavního hosta, kterým je olomoucký arcibiskup JAN GRAUBNER 

 svědectví novokněze P. Ondřeje Poštulky, sv. růženec a novokněžské požehnání 

  17 hod. slavná mše sv. 

     hl. celebrant a kazatel  

 OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP J.E.Mons. JAN GRAUBNER 
 

Neděle 5. srpna 2018 – Posvěcení římské baziliky Panny Marie 

8.30 hod. - růženec; 9 hod. mše sv. - ČM Fatima; 11 hod. mše sv. – farní kostel  - Mons. Pavel Dokládal 

15 hod. mše sv. – farní kostel – P. Zdeněk Šilhánek 

16 hod. - farní kostel sv. Filomény benefiční koncert dechové hudby Řetůvanka  

se svými sólisty pod vedením pana Jiřího Zemana 
 

NOVÉNA KE SV. FILOMÉNĚ pokračuje 

4. den: pondělí 6. 8. 2018 (svátek Proměnění Páně) Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18 hod. u sv. Filomény (farní kostel) 

5. den: úterý 7. 8. 2018 Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18hod. u sv. Filomény 

6. den: středa 8. 8. 2018 (svátek sv. Dominika) Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima a v 18 hod. u sv. Filomény 

Navíc od 9.30 do 12 hod. - duchovní obnova a od 12 do 17 hod. adorace 

7. den: čtvrtek 9. 8. 2018 Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima, v 18 hod. u sv. Filomény 

8. den: pátek 10. 8. 2018 (sv. Vavřince) a Den Milosrdenství (od 15 do 18 hod. svátost smíření) 

Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima; v 18 hod. u sv. Filomény 

20 hod. Úvodní přednáška víkendového semináře „Svatá Filoména“ 

(všechny přednášky semináře jsou v Českomoravské Fatimě, v posluchárně) 

9. den: sobota 11. 8. 2018 (svátek sv. Filomény)  

Mše sv. v 8 hod. - ČM Fatima a v 10.30 hod. u sv. Filomény („škapulířová“ pouť); Přednášky semináře v 9 hod. a 16 hod. 

NEDĚLE 12. 8. 2018 - HLAVNÍ POUTNÍ SLAVNOST SVATÉ FILOMÉNY  
Všechny bohoslužby jsou u sv. Filomény ve farním kostele 

9 hod. hlavní poutní mše sv.; následuje v 10hod. tradiční procesí obcí se sochou sv. Filomény 

11 hod. mše sv. pro poutníky 14 hod. pobožnost ke cti sv. Filomény 

15 hod. poutní mše sv. a slavnostní Te Deum - zakončení pouti a novény 

Přednáška semináře v 16.30hod. (pak 17.30 sv. růženec a v 18 hod. mše sv. – Fatimská vigílie – ČM Fatima) 
 

 

 
 

 

 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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