
DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ČERVEN 2019 
 

✓ Ne 2.6.2019 - 8:30 hod. sv. růženec 9:00 hod. Mše sv.  / 10:30 hod. Mše sv. v Dětřichově 
Večerní modlitba v ČMFa 17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace 
 

1. pátek 7. 6. 2019 – DEN MILOSRDENSTVÍ; 8:00 hod. MŠE SV.  

15 – 18 hod. tichá adorace, (15h) Korunka k Božímu Milosrdenství a možnost svátosti 

smířeni  17:30 hod. sv. růženec  18:00 hod. MŠE SV.  
(7.-9.6. víkendový seminář s P. Eliasem Vellou – pro přihlášené) 
 

So 8.6.2019 Dopolední poutní program ve farním kostele – 10:00 hod. žehnání 

nemocných 10:30 hod. Mše sv. 

14-16 hod. Evangelizační odpoledne s P. Eliasem Vellou pro veřejnost 

16:00 hod. Mše sv. za vnitřní uzdravení – P. Elias Vella / svatodušní vigilie 
 

✓ Ne 9.6.2019 – Farní kostel – 8:30 hod. sv. růženec / 9:00 hod. Mše sv. – Letnice 
 

Po 10.6.2019 Mše sv. v 8:00 hod. / Út 11.6.2019 Mše sv. v 8:00 hod. 

(10.-13.6.2019 – Exercicie s P. Eliasem Vellou) 
 

St 12.6.2019 Adorace 12-15:00 hod. / Fatimská vigilie 17:30 hod. sv. růženec / 18:00 hod. Mše sv.   

od 19:30 hod. Program fatimské vigilie  
 

Čt 13.6.2019 – Fatimský den – památka sv. Antonína 

8:30 hod. sv. růženec 9:00 hod. Mše sv. na úmysly džbánu milosti / zásvětný průvod areálem – 

Te Deum 

17-18:00 hod. svatá hodina 18:00 hod. mše sv. – P. Zdeněk Šilhánek 
 

Pá 14.6.2019 15 – 18 hod. Den Milosrdenství - Korunka k Božímu Milosrdenství, tichá adorace 

a možnost svátosti smířeni  17:30 hod. sv. růženec 18:00 hod. Mše sv.   
 

So 15.6.2019 poutní program – 10:00 hod. modlitby za nemocné, 10:30 hod. poutní mše sv.  
(Pouť na Turzovku a Butkov, odjezd v 6:00 hod.) 
 

✓ Ne 16.6.2019 8:30 hod. sv. růženec 9:00 hod. Mše sv. / 10:30 hod. Mše sv. 
v Dětřichově 

Večerní modlitba v ČMFa 17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace 
 

Čt 20.6.2019 8:00 hod. mše sv. v ČMFA / 18:00 hod. Mše sv. v kapli Božího Těla a požehnání obci 
 

✓ Ne 23.6.2019 – FARNÍ KOSTEL - Slavnost Božího Těla ve farním kostele, 1. svaté přijímání dětí. 8:30 hod. sv. 
růženec / 9:00 hod. mše sv. ve farním kostele s 1. sv. přijímáním dětí, průvod Božího Těla s dechovou 
hudbou. Po skončení setkání farnosti u Dvou Srdcí – „Radost z Hospodina je naší Silou“ , občerstvení  
a dechová hudba. / Večerní modlitba v ČMFa 17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace 

 

Pá 28.6.2019 – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Den Milosrdenství - Korunka k Božímu Milosrdenství, tichá 

adorace a možnost svátosti smířeni  17:30 hod. sv. růženec 18:00 hod. Mše sv.   

28.-30.6. – „Misionáři bez lodi, misionáři s posláním“ – duchovní obnova s Vaškem Čápem 
So 29.6. poutní program – 10:00 hod. modlitby za nemocné, 10:30 hod. poutní mše sv. 
Poutní mše sv. v Dětřichově v kostele sv. Petra a Pavla – 10:30 hod.  

✓ Ne 30.6.2019 8:30 hod. sv.růženec 9:00 hod. Mše sv. v ČMFa / Farní kostel-17:30 h. sv. růženec 18:00 hod. 
mše sv.   

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM - pokud výše není uvedeno jinak 

7:30 růženec + 8:00 mše sv. (po, út, čt), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá, so) 

12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá) 

Příležitost ke svaté zpovědi – každý pátek 15-18:00 hod./ první sobota v měsíci 9-11:30/14-17:00 hod. 
 

 

 Každá středa 

 celodenní adorace;  18:00 hod. - mše svatá 

 Každý pátek  

 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství  

 15:00 – 18:00 hod.  

  adorace + příležitost ke svátosti smíření  

 18:00 hod. - mše svatá 

Každá sobota poutní program 

10:00 hod. modlitba za nemocné 

10:30 hod. mše svatá 

Každou neděli 8:30 hod. – růženec 

9:00 hod. - mše svatá – poutní kostel Panny Marie 

18:00 hod. - Poslední neděli v měsíci od května do 

října – mše svatá ve farním kostele sv. Filomény  
 

 

Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195,  

Mob.. 731 646 800  e-mail. recepce@cmfatima.cz ; www.cm-fatima.cz 

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

