
Svátek Křtu Páně - může 

vás zajímat pokud o tom nevíte  

 

Svátek Křtu Páně připomíná 

křest Ježíše Krista v řece 

Jordán  prorokem Janem 

Křtitelem. Tímto svátkem 

končí Vánoce a začíná 

liturgické mezidobí. 

Původně se svátek slavil  

13. ledna, a toto datum 

zůstává závazné  

pro slavení tradiční liturgie. 

V roce 1970 jej Pavel VI. 

přesunul na neděli 

po slavnosti Zjevení Páně, 

tedy po 6. lednu. Svátek 

Svaté rodiny, který se v tento 

den slavil dříve, byl stejnou 

reformou přesunut na neděli 

v oktávu Narození Páně. 

 

Pravidelný program (pokud není ke konkrétnímu dnu uvedeno jinak):  
Každý den společná modlitba - 8 hod. - 12 hod. – 17:30 hod. 

Mše sv. ráno v 8 hod. – pondělí, úterý, čtvrtek (před tím 7:30 modlitba sv. růžence) 

Mše sv. večer v 18 hod. – středa, pátek - Celodenní adorace vždy ve středu od 8 hod. do 18 hod. 

Každý pátek od 15 hod. do 18 hod. – Adorace a možnost svátosti smíření 

Každá sobota 10 hod. adorace; 10:30 hod. mše sv.  
Každá neděle: 8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. mše sv., 10:30 hod. modlitba sv. růžence; 11 hod. mše sv.,  

po mši sv. setkání v klášterní kavárně-cukrárně 

   17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace 

DĚTŘICHOV – mše sv. v 10:15 hod. – 2. ledna a 16. ledna 2022 

 

ČČMM  FFAATTIIMMAA  aa  FFAARRNNOOSSTT  KKOOCCLLÍÍŘŘOOVV    
LLEEDDEENN  22002222  

 

NOVÝ ROK 2022 - Slavnost Panny Marie, Matky Boží a I. MARIÁNSKÁ SOBOTA 1. LEDNA 2022: 

8:30 hod. radostný sv. růženec – desatera;  9:00 hod. slavná mše sv. 

10:30 hod. bolestný sv. růženec desatera; 11:00 hod. mše sv. – 12:30 hod. novoroční oběd 

Odpolední program zahajujeme ve 14 hod. RŮŽENEC ZA ČR – RODINA - SE SCHOLOU PANNY MARIE 

15:30 hod. pobožnost bratrstva sv. Filomény ve farním kostele 

16:30 hod. růženec Světla – desatera - 5 přikázání; 17:00 hod. mše sv. I. mariánské soboty  

18:30 hod. večeře; 20:00 hod. radostný sv. růženec desatera - 6 přikázání 
 

NEDĚLE 2. LEDNA 2022 

8:30 hod. radostný sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. 

10:30 hod. bolestný sv. růženec – desatera – 8. přikázání; 11 hod. mše sv.; 12:00 hod. sv. růženec – 9. přikázání 

12:30 hod. oběd; 17:30 hod. sv. růženec Světla – adorace – nešpory - zakončení. (růženec = 10. přikázání) 
 

ČTVRTEK - 6. 1. 2022 - ZJEVENÍ PÁNĚ - TŘÍ KRÁLŮ  

7:30 hod. - sv. růženec; 8:00 hod. mše sv. 

slavíme v sobotu 8. 1. 2022 

9:00 hod. uvítání tříkrálových skupinek koledníků a slavná mše sv. se 

svěcením vody, křídy, kadidla a zlata 

Na závěr bohoslužby požehnání a rozeslání koledníků - zahájení TKS v obci. 

10:30 hod. mše sv. pro poutníky 

17:30 hod. - sv. růženec, nešpory, adorace 
 

NEDĚLE 9. LEDNA 2022 – svátek Křtu Páně – konec doby vánoční 

8:30 hod. - sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. 

10:30 hod. - sv. růženec  11:00 hod. mše sv. u sv. Filomény 
 

PONDĚLÍ 10. 1. 2022 – narození sv. Filomény  

8 hod. mše sv. ve farním kostele (v ČMFa  mimořádně nebude)  
 

STŘEDA 12. 1. 2022 8-18 hod. celodenní adorace - Fatimská vigilie  

17:30 hod. sv. růženec; 18 hod mše sv.  
 

ČTVRTEK 13. 1. 2022 - Fatimský den  
8:30 sv. růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, žehnání nemocných, 

zásvětný průvod 
 

Sobota 15. 1. 2022 – III. sobota v měsíci  
16:30 hod. mše sv. na Hřebči nad tunelem ke cti sv. Josefa 
 

ÚTERÝ 18. 1. 2022 – Panna Maria, Matka jednoty křesťanů – mše sv. v 8 hod. 
Ve dnech 18. - 25. 1. probíhá (katolický) Týden modliteb za jednotu křesťanů, který navazuje na (nekatolický) Alianční týden modliteb, 
který probíhá počátkem ledna.  
 

ÚTERÝ 25. 1. 2022 – Obrácení sv. Pavla – mše sv. v 8 hod. 
 

 

Při návštěvě Koclířova můžete se kontaktovat na recepci přímo v poutním centru ČM Fatimy - na mob. 731 646 800  

Rádi vám umožníme vstup do kostela, prohlídku centra i areálu či nabídku prodejny Pastýř přímo v domě. 
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