
 
 
 

 
 

 

Pátek 31. 1. 2020  

15:00 hod. – Eucharistický výstav a svátostné požehnání  

zahájení Korunkou k Božímu Milosrdenství 

(možnost svátosti smíření 15-17:45 hod.) 

17:30 hod. růženec; 18 hod. mše sv. 

20:00 hod. – HODINA PRO HOSPODINA, večer díků a chval 

22:00 hod. zahájení celonoční adorace k 1. mariánské sobotě 

 

 

 

Dopolední program: 
 8:00 hod. modlitba radostných tajemství a ukončení celonoční adorace 

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

 10:30 hod. mše sv. na společné úmysly poutníků v kostele ČM Fatimy 
(rezervace úmyslů v recepci-Pastýři)   

  Přes poledne:  

• tichá adorace za nová duchovní povolání v kapli sv. Antonína  

• oběd pro poutníky je možný pouze na objednávku  

• občerstvení v Klášterní kavárně-cukrárně a videokavárně ve středisku 

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

• Svátost smíření: 9-11:30 a 14-17:00 hod. - suterén střediska 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
KOSTEL ČM FATIMY:  
 

 13:15 hod. Modlitba rozjímavého sv. růžence – s. Hanka  

 14:00 hod. „Češi po 30 letech opět v Římě“ (Pořad s dataprojekcí z poutního výboru ČBK) 
 

FARNÍ KOSTEL sv. Filomény a sv. Jakuba:  
 

16:15 hod. pobožnost ke sv. Filoméně ; modlitba růžence „SVĚTLA“ – modlí se zástupci farností 
 

 

Pozor! Mimořádný program: V tento den budeme slavit večerní liturgii ze svátku Hromnic. Proto bude 
svěcení hromnic a začátek mše sv. v 17h ve farním kostele. Následuje průvod do kostela ČM Fatimy a zde 
pokračování mše sv. Každý si, prosím, zakupte svíci - hromničku k posvěcení. Svatý růženec s pobožností 
ke sv. Filoméně bude také ve farním kostele od 16.15h (tedy ne jak bývá v 15.30h) 
 

17:00 hod. koncelebrovaná mše sv.  
Hl. celebrant a kazatel: P. Mgr. Petr Dokládal, farář Starý Jičín; děkujeme za 73 let života 
 

 

Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. února, tedy čtyřicátý den po Vánocích. 
Svátek připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali  
v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se 
rozsvěcely v různých těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce. 
 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To světlo svítí  
v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 

 

Neděle - 2. 2. 2020  -  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU; 4. neděle v mezidobí 

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.; sdílení v klášterní kavárně-cukrárně 

17:30 hod. spol. modlitba, nešpory, adorace, svátostné požehnání  
 

Pondělí – 3. 2. 2020 - 8 hod. mše sv. s udílením Svatoblažejského požehnání 
16. 3. – 23. 3. 2020 – Putování Svatou zemí s otevřenou Biblí. Program 2020 na našem webu.  
 

 

Kontakt, informace, přihlášky: Fatimský apoštolát v ČR, PSČ 569 11 Koclířov 195, URL: www.cm-fatima.cz 
E-mail: recepce@cm-fatima.cz, Tel.: 731 646 800 (recepce), 734 181 658 (cukrárna) 

http://www.cm-fatima.cz/
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