
Přípravné triduum farnosti Koclířov a spřátelené obce Roitzsch / 

Brehna - Sandesdorf  z Německa 

 

1. den tridua - pátek 9. 8. 2019 - HŘEBEČ 

Slavnostní znovuotevření kostela sv. Josefa po generální rekonstrukci 

16:00 hod. Slavnostní zahájení – MŠE SVATÁ   
hlavní celebrant a kazatel J.E. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký 

 

Po mši sv. přípitek a malé občerstvení pro všechny domácí i hosty 

 

18:00 hod. návštěva farního kostela - památníku vzájemného smíření 

 - modlitba ke sv. Filoméně za všechny zemřelé rodáky 

Následuje program v Kulturním domě 

 

2. den tridua - sobota 10. 8. 2019 

10:00 hod. modlitba sv. růžence s modlitbami za uzdravení 

10:30 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Filomény ve farním kostele 
Následuje modlitební cesta se sv. Filoménou poutním areálem farního kostela 

17:30 hod. modlitba sv. růžence v kostele ČM Fatimy, na které naváží svědectví 

vzájemnosti a družebního svazku Koclířov-Roitzsch / Brehna-Sandesdorf 

od 18.30 hod. slavnostní galavečer - Grill Abend pro pozvané hosty 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. den tridua – NEDĚLE 11. 8. 2019 

HLAVNÍ POUTNÍ SLAVNOST SV. FILOMÉNY V KOCLÍŘOVĚ 
8:30 hod. modlitba sv. růžence ve farním kostele 

9:00 hod.  

Slavná poutní mše sv. ke cti patronky sv. Filomény s požehnáním oleje, šňůrek, růženců a 

atributů malé velké světice, kterou  zvláště ve svém životě uctíval sv. Jan Maria Vianney 

Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Pavel Dokládal 
za účasti farníků, hostů a rodáků, ctitelů svaté Filomény a poutníků z ČR i zahraničí 
 

Následuje modlitební cesta obcí se sv. Filoménou s doprovodem dechové hudby Řetůvanka, zakončená 

v národním centru Fatimy ČR. Zde osobní uctívání relikvií a následuje koncert dechové hudby 
 

11:00 hod.  

Poutní mše sv. u sv. Filomény Hl.celebrant: rodák P. Mgr. František Zehnal, ICLic. ThD. 
 

14:00 hod.  

„Co znamená příklad sv. Filomény pro obnovu duchovního života?“  

Pásmo svědectví a modliteb, písní a společné díkůvzdání za přímluvu malé velké světice 

 

15:00 hod.  

Poutní mše sv. a slavné Te Deum, svátostné požehnání na závěr pouti 
 

 
 

Kontakt, informace: Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195 PSČ 569 11,  

tel.: 731 646 800 (recepce), E-mail: recepce@cm-fatima.cz, URL: www.cm-fatima.cz  

POUTNÍ SLAVNOST SVATÉ FILOMÉNY 
KOCLÍŘOV U SVITAV kostel sv. Filomény a sv. Jakuba st. 

NEDĚLE 11. 8. 2019 
 

http://www.cm-fatima.cz/

