
DUCHOVNÍ PROGRAM - farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – ÚNOR 2021 
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 
Bude-li nutné, aby v pravidelném pořadu došlo k podstatné změně,  

pak uvedeme mimořádně na webu vždy před tímto PRAVIDELNÝM PROGRAMEM TÝDNE 
 

• PONDĚLÍ a ÚTERÝ- 8:00 hod. mše sv. 

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

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 

17:30 hod. – slavný růženec 

Navíc každou středu od 8-18 hod. celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 

• 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 

• 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 

• SOBOTA – 10:30 hod. mše sv. 

8:00 hod. – radostný růženec  

10:00 hod. – bolestný růženec modlitba za nemocné při výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní 

17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• NEDĚLE - 9:00 hod. mše sv. s možností rezervace úmyslů přes recepci  11 hod. mše sv. 

8:30 hod. – růženec dle liturgického období  12:00 hod. – soukromá modlitba Anděl Páně se Sv. Otcem 

Františkem; 17:30 hod. – slavný růženec, nešpory, adorace 

Dětřichov - neděle 7. 2.  a  21. 2. mše svatá v 10:15 hod. 
 

NEPŘEHLÉDNĚME V ÚNORU TYTO DNY: 
ÚTERÝ 2.2. 8:00 hod. mše sv. – HROMNICE 

STŘEDA 3.2.  pravidelný program celodenní adorace - 18:00 hod. mše sv. se svatoblažejským požehnáním 

• I. pátek  - 5. 2. 2021  

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

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření – 18 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (celonoční adorace od 22 hod. - 08 hod. ráno) 

• I. mariánská sobota – 6. 2. 2021 

- 10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků a; 15 hod. – dětská mše sv. a 17 hod. hlavní mše sv.  

- od 14 hod. - hlavní formační program – pokračování z prosince s Václavem Čápem  

- 16.15 hod. - ve farním kostele program u sv. Filomény s přijetím do bratrstva sv. Filomény 
ČTVRTEK 11. 2. Světový den nemocných – památka Panny Marie Lurdské – mše sv. v 8.00 hod.   

PÁTEK 12. 2. 17.30 hod. slavná tajemství sv. růžence; 18 hod. Vigilie Fatimského dne - mše sv. a zahájení 
novény ke svatým fatimským pasáčkům 

• SOBOTA 13. 2. FATIMSKÝ DEN: MŠE SV. V 9 HOD. A V 10:30 HOD. 
v 9.00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, zásvětný průvod s Pannou Marií Fatimskou, obnova 
zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, (Připomínáme si 16. výročí smrti S. Lucie dos Santos) 

Neděle 14.2. v 9.00 hod. MŠE SVATÁ S UDÍLENÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH (příležitost ke svátosti smíření v pá 12.2. (15-

18h.) nebo v ne 14.2. (8-8.45h) 
 

Středa 17. 2. 2021  - Popeleční středa  >>DEN PŘÍSNÉHO POSTU<< 

8 -18 hod.  - celodenní adorace, 18 hod. – mše sv. s udílením popelce - ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ 

• SOBOTA 20.2. 2021 – SLAVNOST FATIMSKÝCH PASÁČKŮ 

10:00 hod. – bolestný růženec, modlitba za nemocné při výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní 

10:30 hod. slavná mše sv. ke cti fatimských pasáčků, litanie a pobožnost k pasáčkům za zastavení čínské 

chřipky a všeho zla. Požehnání relikviemi svatých Františka a Hyacinty Marto. 

20. 2. - 3. sobota v měsíci – 16:30 hod. mše sv. u sv. Josefa na Hřebči – nad tunelem 

 
6. 3. 2021 = 305. PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA s poděkováním za 69 let života. Program bude ještě upřesněn 

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

