
DUCHOVNÍ PROGRAM – VELIKONOCE A VELIKONOČNÍ DOBA 2021 

farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV  
Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov – 569 11 Koclířov č. 195, Mob. 731 646 800 

e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; www.cm-fatima.cz 
Vzhledem k trvajícím omezením, kde na mnoha místech není možné být na mši sv. budeme pokračovat i v dubnu 

2021 v rozšířené nabídce bohoslužeb s tím, že každý kdo přijede, bude moci s námi slavit mši sv. on-live .Kapacita 

celého kostela a prostor „za oltářem“ ve středisku to umožňuje i přes nejnižší možné omezení 10% obsazenosti. 

Vše je přenášeno přes internet, každodenní modlitba sv. růžence, mše sv. pokud není uvedeno jinak.  

PROGRAM CELÉHO TRIDUA S 1. SOBOTOU A VELIKONOCEMI: 

• Zelený čtvrtek 1. 4. 2021 

budeme slavit Večeři Páně - mši svatou - v 18 hod. 20 hod. Svatá hodina v Getsemanech 

• Velký pátek 2. 4. 2021 

11:00 hod. Velkopáteční křížová cesta         15 hod. Hlavní velkopáteční obřady 

17:30 hod. Sv. růženec, otevření Božího hrobu a zahájení novény k Božímu Milosrdenství. 

20 hod. Biblická meditace u Božího hrobu na téma: „JEHO RANAMI JSME UZDRAVENI“  (Václav Čáp) 

Noc z Velkého pátku i Bílou, současně první sobotu posvětíme... 

• Bílá sobota - 1. mariánská dubnová sobota 3. 4. 2021 

10:00 hod. Modlitby za nemocné v Božím Hrobě 

10.30 hod. „TICHO BOŽÍHO HROBU – ROZBOŘIL BRÁNY PEKEL“  (Václav Čáp) 

13:15 hod. rozjímavá modlitba sv. růžence (s. Hanka) 

14:00 hod. hlavni přednáška s výkladem velikonoční liturgie (Mons. Pavel  Dokládal) 

15 hod. farní kostel: s dětmi rodinami i seniory u naší patronky sv. Filomeny  

16 hod. druhá část novény s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství a sv. růženec. 

17 hod. nádvoří Fatimy. Zahájení obřadu Vzkříšení, bohoslužba Slova, křestní bohoslužba, mše sv. 

• Hod Boží velikonoční 4. 4. 2021 

8:30 hod. Slavný svatý růženec; 9 hod. Slavnostní bohoslužba (s požehnáním velikonočních pokrmů) 

10:30 hod. sv. růženec – tajemství Světla  11 hod. Slavnostní bohoslužba (s požehnáním vel. pokrmů)   

       zakončení ve 12 hod. požehnáním Urbi et Orbi přímo v kostele 

• Velikonoční pondělí 5. 4. 2021 - Mše sv. v 9 hod a v 11 hod.  
 

• PONDĚLÍ, ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv. 

7:30 hod. – radostný růženec    12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• ÚTERÝ - 8:00 hod. mše sv. 

7:30 hod. – radostný růženec    12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

13:30 hod. – farní kostel – růženec sv. Filomény 17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• STŘEDA - 18:00 hod. mše sv. 

8:00 hod. – společná modlitba, radostný růženec 12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

Navíc každou středu od 8-17 hod. celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 

17:00 hod. – autorské čtení + modlitba  

• PÁTEK  - 18:00 hod. mše sv. 

8:00 hod. – Ranní chvály a radostný růženec 12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství  17:30 hod. – slavný růženec  

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření v kapli sv. Antonína 

• SOBOTA – 10:30 hod. mše sv. 

8:00 hod. – radostný růženec    17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

10:00 hod. – bolestný růženec modlitba za nemocné při výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní 
NEDĚLE - 9:00 hod. mše sv. na společné úmysly, které můžete žádat písemně či telefonicky přes recepci 
8:30 hod. – růženec    10:30 hod. – růženec 11:00 hod. mše sv. 

12:00 hod. – soukromá modlitba Anděl Páně se Sv. Otcem Františkem 

17:30 hod. – večerní modlitba, sv. růženec, nešpory, adorace 
 

Mše sv. v Dětřichově 5. 4. a 18. 4. 2021 v 10:15 hod. 

17. 4. - III. sobota v měsíci – 16:30 hod. mše sv. u sv. Josefa na Hřebči – nad tunelem 
 

 

M I M O Ř Á D N É   D N Y    V    D U B N U 
Neděle 11. 4. 2021 – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

• pondělí 12. 4. 2021 –  7:30 hod. sv. růženec; 8:00 hod. mše sv.  

FATIMSKÁ VIGÍLIE  17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv., adorace  

• úterý 13. 4. 2021 – FATIMSKÝ DEN  

- 8:30 hod. růženec; 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, žehnání nemocným 

17:30 hod. sv. růženec, nešpory  

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

