
PROSINEC - ADVENT A VÁNOCE V KOCLÍŘOVĚ 
 

Adventní pravidelný program:      www.cm-fatima.cz – vše aktuálně 

 Neděle mše sv. v 9 a v 11 hod. a večerní modlitba 17.30hod. 

 Roráty ráno – mše sv. v 8 hod. pondělí, úterý, čtvrtek a večer mše sv. v 18 hod. ve středu a v pátek 

 Adventní svatá hodina navíc každé úterý od 7-8 hod.  

 Celodenní adorace 8-18 hod. - každou středu  

8 hod. sv. růženec s úmysly našich blízkých, na které pak bude pamatováno i celý den při adoraci a zakončení 

úmyslem mše sv. na tyto úmysly. (Je možné se i telefonicky připojit a modlit se přes mobil jednotlivé desátky-

předem domluvit v recepci) 

 Růženec modlíme se vždy před mší sv. a při pravidelných modlitbách jako v běžném roce beze změny 

 Pátek  - DEN MILOSRDENSTVÍ jen si připomínáme beze změny 15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství 

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření 

 Sobota jak jsme zvyklí se sejít v 8 hod. - sv. růženec;  v 10 hod. modlitby za nemocné v 10.30 hod. mše sv. 

a večer v 17.30 hod. sv. růženec a nešpory 
 

MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY WAF ČR - FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU: 
 VÍKEND NEPOSKVRNĚNÉ S 314 PRVNÍ MARIÁNSKOU SOBOTOU A SV. MIKULÁŠEM:  

Současně v Koclířově probíhá po celý víkend bohoslužebný program 

(po účastnících se nevyžaduje žádná registrace ani žádné prokazování čehokoli) 

VŠE VE SPOJENÍ S PROJEKTEM RŮŽENEC PRO CR - 48 HOD. modlitby on-line (reservace) a současně 10 

svatých růženců za odčinění urážek, rouhání a lhostejnosti k Božímu zákonu-desateru. Začínáme: 3. 12. v pátek, a to  

24:00 - 1. přikázání; 4.12. sobota 8:00 - 2. přikázání; 10:00 – 3. přikázání; 13:15 –  4. přikázání; 16:30 –5. přikázání; 

20:00 - 6. přikázání; 5. 12. neděle 8:30 - 7. přikázání; 10:30  - 8. přikázání; 12:00  - 9. přikázání; 17:30 - 10. přikázání 

Toto růžencové desatero se modlí na živo přímo v kostele ČMFA v Koclířově a je možné se kdykoliv spojit přes 

internetový stálý přenos z Koclířova. 

Kromě toho probíhá on-line modlitba sv. růžence po celou dobu 48 hod. - sobota a neděle 4. - 5. 12.2021 Přihlásit se 

můžete na webu http://ruzeneczacr.cz/. 

Pátek od 15-18 hod. Den milosrdenství v 18 hod. mše sv. ve 20 hod. adorace - laický misionář Václav Čáp a následuje 

celonoční adorace a navazuje I. sobota 4. 12. - kromě svatých růženců je v 10.30 hod. mše sv. na úmysly poutníků 

Ve 14 hod.pravidelný program v kostele ČMFA a v 15.30 hod.ve farním kostele; 17 hod. mše sv. 

Neděle - 5. 12. mše sv. v 9 hod. se sv. Mikulášem a mše sv. v 11 hod. 
 

 SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 8. 12. 2021  

A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ROKU SV. JOSEFA - PROGRAM STŘEDY: 
8 hod. zahájení celodenní adorace modlitbou radostného sv. růžence -průběh adorace - ve 12 hod. modlitba 

bolestných tajemství za církev a litanii ke sv. Josefovi 

17.30 hod. slavný sv. růženec a litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie a slavná mše sv. - zakončení 

svěřením a zasvěcením sv. Josefovi - závěr roku sv. Josefa. 

 Fatimský vigilie v neděli 12. 12. 2021 bude spojena s Guadalupe - Mexico  

mše sv. jen dopoledne v 9 a v 11 hod. a večer pak v 17.30 hod. modlitební vigilie 

 FATIMSKÝ DEN - pondělí 13. 12. 2021 
Spojený se slavnostním přijetím a požehnáním knihy VŠECHNO MOHU Fil 4,13 

Dopolední program: 8.30hod sv. růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly „DŽBÁNU MILOSTI“ v závěru mše sv. 

požehnání knihy - zásvětný průvod areálem a obnova zasvěcení - Te Deum. 

(po ukončení autogramiáda knihy VŠECHNO MOHU Fil 4,13) 

Večer pak v 19 hod. v Brně slavnostní požehnání knihy (kardinál Dominik Duka a biskup Jan Vokál) 

HŘEBEČ - farnost Koclířov - poutní kostel sv. Josefa nad tunelem: 
Bohoslužba adventní: pravidelná III. sobota v měsíci - tedy 18. 12. 2021 v 16.30 hod. 

Bohoslužba vánoční - mimořádná: ve čtvrtek 30. 12. 2021 ve 12 hod. 

D O B A  V Á N O Č N Í: 

Slavnostní zahájení „půlnoční mši sv.“ v pátek 24. 12. 2021 ve 22 hod - kostel ČM Fatimy 

Hod Boží vánoční - sobota 25. 12. - mše sv. v 9 a 11 hod.;  17.30 hod. Te Deum a modlitba 

Neděle 26. 12. - svátek sv. Rodiny a sv. Štěpána: mše sv. 9 a 11 hod.; 17.30 hod. modlitba 

Středa 29. 12. - slavná bohoslužba v 18 hod. ve farním kostele u sv. Filomény - doprovází sbor Dalibor 

Pátek 31.12. - sv. Silvestr - slavná mše sv. ve 23 hod. se zasvěcením při vstupu do roku 2022 

I. SOBOTA – pořadí 315tá - je slavností - Matka Boží Panna Maria - Nový rok 1. ledna 2022: 

Dopoledne: 8.30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.; 10.30 hod. sv. růženec; a v 11 hod. mše sv. na úmysly poutníků 

Hlavní odpolední program ve 14 hod. Růženec pro ČR doprovázený modlitbami - písněmi Scholy Panny Marie.  

15.30 hod. modlitba u sv. Filomény - farní kostel 17 hod. slavná mše sv. I. mariánské soboty 

II . neděle po Narození Páně: 2. ledna 2022 PROBÍHÁ 48 HODRŮŽENCE PRO ČR mše sv. v 9 a v 11 hod 

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

