
KOCLÍŘOV      TRIDUUM     VELIKONOCE 
POBYT 6. 4. – 10. 4. 2023 

  

ZELENÝ ČTVRTEK 6. 4. 

Tehdy jim řekl: ”Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (Mat 26.38) 
17:30 modlitba sv. růžence;  

18 hod. památka VEČEŘE PÁNĚ, slavná liturgie  

20:30 - svatá hodinka v Getsemanech  
 

VELKÝ PÁTEK 7. 4. 

Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: ”To je Ježíš, král Židů.“ (Mat 27,37) 
8:00 - Ranní chvály + sv. růženec 

10:30 -. uvedení do liturgie Velkého pátku 

11:00 - Velkopáteční křížová cesta na Kalvárii areálem ČM Fatimy  

15:00 - VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (prosím buďte v kostele včas – ještě před 15 hod.) 

17:30 - modlitba bolestných tajemství sv. růžence 

18:00 - KORUNKA a zahájení novény k Božímu Milosrdenství a slavnostní otevření Božího hrobu 

20:00 - film 
 

BÍLÁ SOBOTA 8. 4.  

8:00 - Ranní chvály a sv. růženec    

10:00 - Společná modlitba a biblická meditace  

12:00 - Polední modlitba růžence Světla 

15:00 - KORUNKA a 2. den novény k Božímu Milosrdenství v Božím hrobě 

16:30 - Uvedení do liturgie Vzkříšení 

18:00 - zahájení obřadů VZKŘÍŠENÍ – na nádvoří před klášterní kavárnou-

cukrárnou. Mějte při sobě svíce, pro obnovu sv. křtu. 

Po vzkříšení ve 20 hod. agapé (objednávky na recepci i pro Ty kdo se chtějí 

přidat a nejsou ubytování) 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 9. 4. 

8:30 - modlitba slavného růžence  

9:00 - Slavná mše svatá + žehnání pokrmů a po mši sv. setkání v klášterní 

kavárně-cukrárně 

10:45 - KORUNKA a 3. den novény k Božímu milosrdenství 

11:00 - mše svatá 

12:00 – URBI ET ORBI  

12:30 – společný oběd 

17:30 - mariánské večeřadlo, nešpory, adorace 

Te Deum a svátostné požehnání na závěr Hodu Božího velikonočního 
 

VELIKONOČNÍ pondělí 10. 4. 

8:30 - modlitba sv. růžence; 9:00 - mše sv. 

10:30 - modlitba sv. růžence; 11:00 - mše sv. 
„ Uvedl jsi nás, Bože, na cestu spásy a sytíš nás velikonoční svátostí; dej, ať tvá milost pronikne celý náš život. 

Skrze Krista, našeho Pána.“ 
 

Při ubytování na celý pobyt 6.4. -9.4.2023 - sleva 10% + při pobytu do 10. 4. tato noc mimořádně za 50% 
 

 

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

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