
DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV  
 

 

19.8. -24. 8.2019 běžný pořad farních bohoslužeb a modliteb a navíc probíhají exercicie rodin P. Josephem Jilsonem 

V sobotu 24. 8. 2019 otevřené pro všechny od 14.30 hod. se mší sv. za vnitřní uzdravení 

Slouží P. Joseph Jilson (dopoledne pravidelná mše sv. pro poutníky v 10:30 hod.) 

Neděle 25. 8. - 8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 

18:00 hod. – mše svatá – farní kostel (poslední neděle v měsíci) 
 

CUKRÁRNA - letní provoz bude ukončen v neděli 1. 9. tedy od 27. 8. - 1. 9. otevřeno 10-12 a 14-17 hod. 
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

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

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

 

 Každá středa adorace 

 18:00 hod. - mše svatá 

 Každý pátek – DEN MILOSRDENSTVÍ 

 15:00 hod. - Korunka k Bož. 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 – ČM Fatima 

 

• neděle - 1. 9. 2019 

8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace 

• pátek 6. 9. 2019 – DEN MILOSRDENSTVÍ 

15:00 hod. Den Milosrdenství – Adorace – příležitost ke sv. zpovědi (15-18:00 hod.) 

17:30 hod. Svatý růženec; 18:00 hod. - mše sv.  20.00 hod. Adorace  

Od 22 hod. celonoční adorace, v kapli sv. Antonína do 8:00 hod. modlitbou sv. růžence a svátostným požehnáním 

•  sobota 7. 9. 2019 – I. MARIÁNSKÁ SOBOTA   

Mše svatá v 10.30 a v 17.00 hod.  Pravidelný poutní program na samostatném plakátku 

•  neděle - 8. 9. 2019 - 23. neděle v mezidobí – Narození Panny Marie  
8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně  

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace 

• Čtvrtek 12. 9. – Fatimská vigílie 

8:00 hod. ranní mše sv.  

17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv. a program Fatimské vigilie 

• Pátek 13. 9. FATIMSKÝ DEN  

8:30 hod. růženec;     

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti – hlavní celebrant -  Mgr. PhDr. Štěpán Maria Filip Ph.D OP 

adorace, zásvětný průvod  

17:00 hod. – Svatá hodina; 18:00 hod mše sv. – P. Zdeněk Šilhánek 

• neděle - 15. 9. 2019 - 24. neděle v mezidobí – Panna Maria Bolestná 

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. - při mši sv. v 9 hod. a pak bezprostředně po mši sv. příprava k biřmování 

v kapli sv. Antonína  Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace  

• SOBOTA - 21. 9. 2019 – TŘETÍ SOBOTA V MĚSÍCI - 16:30 HOD. MŠE SV. U SV. JOSEFA NA HŘEBČI 
 

•  neděle - 22. 9. 2019 - 25. neděle v mezidobí 

8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně  

Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace 

• neděle - 29. 9. 2019 - 26. neděle v mezidobí – poslední neděle v měsíci 

8:30 hod. - svatý růženec; 9:00 hod. - mše sv. - Po mši sv. sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně  

18:00 hod. – mše svatá – farní kostel  

VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE 3. 10. – 6. 10. 2019  
 

VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY 
KOCLÍŘOV · 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 5. října 2019 · HLAVNÍ DEN KONFERENCE 

8.00 hod. Radostný sv. růženec a zakončení adorace  9.30 hod. Modlitba slavných tajemství sv. růžence za misie  
 

10.30 hod. Slavnostní uvítání J.E. Mons. Charlese D. Balvo, apoštolského nuncia v ČR 

HLAVNÍ MŠE SVATÁ NÁRODNÍ KONFERENCE WAF 
 

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/

