
Drahí spolubratia kňazi, 

sme už blízko 50-eho výročia narodenia MKH! 

Ako viete, medzinárodné duchovné cvičenia budú vo Fatime, aby sa zdôraznil dar, ktorý sme 

prijali od Panny Márie a obnovili práve na tom mieste, ktoré je také dôležité pre nás, pre dejiny Cirkvi 

a sveta, naše zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu, o ktoré nás Ona žiadala.  

Ubytovanie kňazov bude vo dvoch domoch svätyne, ktoré sú po bokoch námestia: najprv v dome 

N.S. do Carmo a ak nás bude viac ako 150, tiež v dome N.S. das Dores, aby sme tým najlepším 

spôsobom prežívali fraternitu medzi nami. 

Sme už v polovici novembra a je nevyhnutné zarezervovať si už teraz miesta na slávenie svätej 

omše, napríklad v Bazilike Panny Márie i v Kaplnke, a predovšetkým je potrebné oznámiť veľmi 

popredu kvôli ubytovaniu vo dvoch domoch patriacich ku svätyni, koľkí budeme, preto nás požiadali 

urobiť predbežnú prihlášku. Jedna talianska agentúra so sídlom aj vo Fatime nám pripravila tlačivo na 

predbežný zápis, ktorým každý z nás oznámi, či che byť prítomný na duchovných cvičeniach: nájdete 

ho na tomto linku v štyroch jazykoch: v taliančine, angličtine, španielčine a portugalčine, spolu 

s ďalšími informáciami:  

 

Taliansky:  

Movimento Sacerdotale Mariano a Fatima 2022 - Rusconi Viaggi e pellegrinaggi 

 

Anglicky: 

The Marian Movement of Priest in Fatima 2022 - Rusconi Incoming (rusconiviaggi.com) 

 

Španielsky:  

Movimiento Sacerdotal Mariano en Fátima 2022 - Incoming ES (rusconiviaggi.com) 

 

Porutgalsky:  

Movimento Sacerdotal Mariano em Fátima 2022 - Incoming PT-BR (rusconiviaggi.com) 

 

 

JE NEVYHNUTNÉ UROBIŤ PREDBEŽNÝ ZÁPIS, PRETOŽE POTREBUJEME VEDIEŤ,  

KOĽKÍ KŇAZI BUDEME VO FATIME: AK NEBUDEME V DOSTAČUJÚCOM POČTE (ASPOŇ 

50), NBUDEME MÔCŤ MAŤ DUCHOVNÉ CVIČENIA VO FATIME. 

 

Preto je potrebné predbežne sa prihlásiť do 15. decembra. Celkový poplatok za duchovné 

cvičenia vo Fatime je 350 eur od večere v nedeľu 26. júna až po raňajky v sobotu 2. júla. 

Na predbežný zápis nie je potrebné dať žiadnu zálohu.  

Dúfam a modlím sa, aby ste boli prítomní na duchovných cvičeniach vo Fatime. Náš drahý don 

Stefano veľmi zdôrazňoval medzinárodné duchovné cvičenia, preto vás uprednostňujeme. 

Ak sa túžite zúčastniť ich a môžete sa zaviazať, že prídete, ODPORÚČAM VÁM, ABY STE 

VYPLNILI ONLINE FORMULÁR ČO NASKÔR. 

Ďakujem vám.   

Tak budeme v polovici decembra vedieť, koľkí kňazi sa prihlásia a v obežníku na začiatku roka 

vám oznámim definitívne informácie o duchovných cvičeniach vo Fatime a v ich dôsledku aj 

o duchovných cvičeniach pre laikov, ktoré sa predpokladjú od 30. júna do 3. júla. 

Ďakujem. Zostávajme stále zjednotení vo večeradlách ako jediný zástup, ktorý žije 

v Nepoškvrnenom Srdci. 

Don Luca Pescatori 

 

 

https://rusconiviaggi.com/it/destinations/movimento-sacerdotale-mariano-a-fatima-2022/
https://rusconiviaggi.com/destinations/the-marian-movement-of-priest-in-fatima-2022/
https://rusconiviaggi.com/es/destinations/movimiento-sacerdotal-mariano-en-fatima-2022/
https://rusconiviaggi.com/pt-br/destinations/movimento-sacerdotal-mariano-em-fatima-2022/


Ako sa vyplní online tlačivo: 

• Zvoľte si „PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA PRE KŇAZOV 26. JÚNA – 2. JÚLA 2022“ – 

v origináli: PRE-ISCRIZIONE PER SACERDOTI 26 GIUGNO / 02 LUGLIO 2022 

• Otvorí sa stránka, vyberte si „dospelí 1“ a „vypočítaj cenu“ - “adulti 1” e “Calcola prezzo” 

• Otvorí sa stránka, vyberte si, či potrebujete transfer z letiska v Lisabone do Fatimy, potom 

pokračujte so „zobraz predbežné podrobnosti“ - “Visualizza dettagli preventivo”. 

• Otvorí sa stránka, kde napíšte svoje osobné údaje, adresu, e-mail, telefón, napíšte, ak máte 

osobitné požiadavky. Dokončite predbežnú prihlášku s „pošli žiadosť“ - “invia richiesta”. 

Hneď vám príde e-mail s kódom, ktorý budete potrebovať, keď sa potvrdí prihláška (na 

začiatku roku 2022). 

 

Ak sa vám nepodarí vyplniť online tlačivo, môžete vyplniť tlačivo v pdf, ktoré nájdete 

pripojené a môžete ho poslať mne, don Luca Pescatorimu, na túto adresu: 

donlucapescatori@gmail.com. Keď dostanem vašu predbežnú prihlášku, pošlem vám, 

pre vašu istotu, potvrdenku. Ak nedostanete nič z mojej strany (mohlo by to byť kvôli 

problémom na internete), napíšte mi znovu na tú istú adresu jednoduchý email 

a upozornite ma na to osobne. 

mailto:donlucapescatori@gmail.com

