
2. 3. 2019 - PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA  

KOCLÍŘOV – ČM FATIMA  

ICLIC. MGR. STANISLAV TOMŠÍČEK  

spolupracovník diecézní pastorace manželů,  

advokát Diecézního církevního soudu  

a ING. TAŤÁNA BLAŽKOVÁ 
koordinátorka diecézní pastorace manželů 

 

 

Pátek 1. 3. 2019  
15-18 hod. – den Milosrdenství, příležitost ke svátosti smíření 

17:30 hod. – modlitba sv. růžence na závěr s požehnáním- 18 hod. mše sv.;  

20: 00 hod. – večer díků a chval s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   
Celonoční  adorace od 22:00 do 8:00 hod. (s možností se připojit)  
 

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 v restauraci Fatima  
 občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku 

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

 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
 

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

 14:00 hod. uvítání a přednáška: „JEDNOTA V ROZDÍLNOSTI“ 

Jak každodenně žít záměr Stvořitele: „… a stanou se jedním tělem.“ Gen 2,24 

   ICLic. Mgr.  Stanislav Tomšíček a Ing. Taťána Blažková  
   – spolupracovníci diecézni pastorace manželů  

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 
 

17:00 HOD. MŠE SVATÁ  

HLAVNÍ CELEBRANT A KAZATEL 

ICLIC. MGR. STANISLAV TOMŠÍČEK  
 

 

 

Neděle - 3. 3. 2019  

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.  

– společně s účastníky duchovní obnovy pro manžele vikariátu Litomyšl s Bc. Th. Josefem Matrasem  

(více k duchovní obnově www.farnost-bystre.cz) 

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, sv. požehnání 
 

 

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   

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

