
Čtvrtek 1. 10. 2020 - příjezd účastníků - registrace v recepci od 10 hod. 

17 hod. večeře - 17.30 hod. sv. růženec, zahájení semináře v 18 hod. mše sv. v kostele ČM Fatimy Koclířov 

19 hod. vzájemné seznámení - posezení U Dvou Srdcí - přípitek 
 

Pátek 2. 10. 2020 - Fatima Koclířov 1990-1995-2020 - dopolední blok semináře 

15 hod. Boží Milosrdenství – Korunka – adorace - svátost smíření – duchovní pohovor 

16 hod. Zkušenosti z regionů - hlavní aspekty úcty Neposkvrněné 

18 hod. Mše sv. - 20 hod. večer díků a chval - celosvětová modlitba dětí Eucharistie za život, mír a rodiny, obnova 

zasvěcení Božskému Srdci (22  - 08 hod. ráno - celonoční adorace v kostele ČM Fatimy) 
 

 

 

za účasti sídelního biskupa královéhradeckého, J.E. Mons. Jana Vokála, kněží, čestných hostů, členů 

Stálé a Správní rady, vedoucích regionů a důvěrníků WAF - Světového apoštolátu Fatimy v ČR 
 

PROGRAM: 

8 hod. radostný sv. růženec - zakončení adorace –  9:45 hod. prosby za nemocné 

10:30 hod. pontifikální koncelebrovaná mše sv.  

hlavní celebrant J.E. Mons. Jan Vokál 
s požehnáním místa a základního kamene pro stavbu kopie Capelinha - Kaple zjevení 

 

Zásvětný průvod areálem sv. Jana Pavla II. - zakončení u památníku Anděla Míru 

(mši sv. doprovází dechová hudba ŘETŮVANKA pod vedením p. Jiřího Zemana; po mši sv. následuje 

koncert dechovky v areálu ČM Fatimy - společný přípitek - polední občerstvení - 

speciality na grilu - klášterní kavárna – cukrárna - polední nabídka) 
 

Kromě poledního občerstvení – požehnání knihy Kamínků ke storočí arcibiskupa Karla 

Otčenáška - publikace Fatima Koclířov - nabídka památek z Pastýře. Současně tichá adora 

ce za duchovní povolání v kapli Panny Marie Nazaretské. Příležitost ke svátosti smíření a ve 

13:15 hod. rozjímavý slavný sv. růženec 

   

14 hod. MARIÁNSKÁ AKADEMIE na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla 

II. (při nepříznivém počasí v kosteleČM Fatimy) – s požehnáním stálé výstavy: "Storočí Karla Otčenáška“ 

- účinkuje farní Schola Koclířov - Pavel Dokládal - Hana Frančáková - a pozvaní hosté z řad kněží i laiků – 

svědectví - znamení smíru a poznání Neposkvrněného Srdce. 

17 hod. Večerní koncelebrovaná mše sv. v kostele ČM Fatimy - hlavní celebrant a kazatel otec děkan 

P. Pavel Kopecký, dlouholetý šiřitel úcty k Panně Marii Fatimské 
  

 

Od 15 hod. Katecheze pro děti ve školní klub ovně. V 16 hod. modlitba k patronce dětí Mariiných sv. 

Filoméně - Komunita Gratia pod vedením P. Ľubora Schlossára. Současně v 16 hod. pracovní zasedání Stálé 

a Správní rady WAF ČR - realizace stavby Capelinha, Domova Lucie - jak pokračovat v trvajícím čase 

pandemie - institut třetího věku. 

Neděle 4. října 2020 - hlavní celosvětový den WAF - modlitby za ŽIVOT - Svatá modlitební hodina od 8 do 9 hod. 

Nedělní liturgie - Mše sv. za živé i zemřelé členy WAF ČR a ochranu života v 9 hod. - doprovází farní Schola 

Koclířov - hl.celebrant Pavel Dokládal. Po mši sv. sdílení – kavárna -  v 11 hod. zakončení celého semináře 
 

 

PŘIHLÁŠKY - REGISTRACE: Celý seminář: pro členy Fatimského apoštolátu - sleva na ubytování 20%. 

Pro důvěrníky a vedoucí regionů - sleva na ubytování 50%. Účast na hlavním dnu konference bez registrace, 

pouze nutné předem nahlásit autobus. Stravování a občerstvení podle objednání účastníků 

  
 

Fatimský apoštolát v ČR, č.p.195, 569 11 Koclířov 

Mob. 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz; www.cm-fatima.cz; Fb: Fatimský apoštolát v ČR 
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