
PROGRAM FARNOSTI KOCLÍŘOV A ČM FATIMY NA SRPEN 2022 
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM: 

 Pondělí, úterý a čtvrtek 

7:15 hod modlitba WAF ČR  7:30 hod. sv. růženec - radostný  8 hod. mše sv. 

12:00 hod. sv. růženec – bolestný    17:30 hod. slavný svatý růženec a nešpory 

jen v úterý ve farním kostele 13:30 hod. modlitba ke cti sv. Filomény 

 Středa  celodenní výstav nejsvětější sv. Oltářní  

- zahájení v 8 hod. a modlitba sv. růžence; 18:00 hod. mše sv.  

8:00 hod. radostný sv. růženec 12:00 hod. bolestný sv. růženec 17:30 hod. slavný sv. růženec  

 Pátek  -  DEN MISLOSRDENSTVÍ - 18 hod. mše sv. 

8 hod. ranní chvály a radostný sv. růženec  12 hod. bolestný sv. růženec  

15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství - následuje ADORACE PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

Svátost smíření od 15-18 hod.;  

 Sobota 

8 hod. sv. růženec; 10 hod. žehnání nemocných a sv. růženec; 10:30 hod. mše sv. pro poutníky  

17:30 hod. sv. růženec a nešpory 

 Neděle 
8:30 bolestný sv. růženec; 9 hod. nedělní mše sv. – setkání v klášterní kavárně-cukrárně 

10:30 bolestný sv. růženec; 11 hod. nedělní mše sv. 

17:30 hod. slavný sv. růženec a nešpory 

 Dětřichov mše sv. v 10:15 hod. -  neděle - 14. 8. a 28. 8. 2022 
 

 

Pondělí 1. 8. – sv. Alfons z Liguori - pouť mše sv. v 8 a 18:00 hod.  

Úterý 2. 8. - PORCINKULE mše v 8 hod, ale ve farním kostele  
(Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna. 

Porciunkule (také porcinkule) je tradiční pouť konaná první srpnový víkend v některých českých a moravských městech, jejichž historie je 

spjatá s františkánským řádem. V náboženském významu je porcinkule výroční církevní slavnost konaná 2. srpna ve františkánských 

(a kapucínských) kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí.) 

1. PÁTEK 5. 8. 2022  15h. Adorace, Korunka k Božímu Milosrdenství 16h. Přednáška/poradenství, příležitost ke sv. 

smíření 18h. Mše sv. 20h. Moderovaná adorace. Celonoční adorace, 24h. Růženec za ČR – odčinění hříchů proti 

Desateru. (1. přikázání) 

1. SOBOTA 6. 8. 2022 Dopoledne ve farním kostele.  

ZAHÁJENÍ VÍKENDU SV. FILOMÉNY – 10h. Modlitby za nemocné 10.30h. Mše sv. na úmysly poutníků – Mons. 

Pavel Dokládal. Výroční žehnání atributů a přijetí do Bratrstva sv. Filomény. Odpolední program v kostele ČM 

Fatimy: 14h. Duchovní slovo, otázky – Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Moderuje: Hanka Frančáková, 

doprovází Schola Panny Marie z Koclířova. V závěru – společné díkůvzdání za 50 let života a pozvání 

k občerstvení do Dvorní kavárny a cukrárny – vzájemné sdílení 

Odpoledne na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. – 16.30 h. sv. růženec (5.přikázání) 17h. Pontifikální mše 

svatá – hl. celebrant: Mons. Jan Vokál. Koncelebrují kněží diecéze a hosté. 

Na závěr Te Deum a požehnání farního kostela po dokončené opravě hodin a celé fasády. 
20h. sv. růženec (6.přikázání) 

HLAVNÍ NEDĚLNÍ POUŤ KE CTI SV. FILOMÉNY – Neděle 7. 8. 2022 – FARNÍ KOSTEL:  

8.30 h. sv. růženec (7. přikázání) 9h. Mše svatá – Mons. Pavel Dokládal. 10h. sv. Filoména žehná – procesí obcí 

s dechovou hudbou. Zakončení v ČM Fatimě. 10.30 h. sv. růženec (8. přikázání) 11 h. Mše svatá P. Ľubor 

Schlossár 12h. sv. růženec (9. přikázání) a uctívání relikvií sv. Filomény. 14h. Pásmo svědectví a modlitby se sv. 

Filoménou, Dcerou Světla. 15 h. Mše svatá a Te Deum na závěr pouti 
 

12.8. - 13. 8. 2022· FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN S P. MARIANEM KUFFOU:  

Pátek 12. 8. 2022 Zahájení v 15 hod. modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.  

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. Příležitost ke svátosti smíření, v 17.30 hod. modlitba sv. růžence, v 18 

hod. mše svatá. V 19.30 hod. ve farním kostele zahájení programu vigilie se sv. Filoménou, malou velkou světicí, 

divotvůrkyní, patronkou dětí Mariiných, Světového Živého růžence a WAF ČR.  

Sobota 13. 8. 2022 Výroční den Fatimy s P. Marinem Kuffou: V 8.30 hod. modlitba sv. růžence v kostele ČM 

Fatimy. 9 hod. zahájení průvodu se sochou Panny Marie do areálu sv. Jana Pavla II. na hlavní tribunu - zde mše sv. na 

úmysly džbánu milosti, obnova zasvěcení a zásvětný průvod. Anděl Míru, přesná kopie Capelinhy.  

Následuje celodenní program s P. Marianem Kufou. Zajištuje Slovenský dohovor pre rodinu.  
 

15. - 16. 8. 2022  MARIÁNSKÁ POUŤ NA SLOVENSKO DO SKALNÉHO SANKTUÁRIA BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ - NA HORU BUTKOV A DO ŠAŠTÍNA – je možné se ještě přihlásit.  

Pondělí 22. 8. – Panna Maria Královna mše sv. v 8 hod a navíc 11 hod. ve farním pro sestry.  

1. 9. 2022 - 6.9.2022 - Exercicie mladých - Duch sv. a plody Medžugorje 

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11; tel. 731 646 000; recepce@cm-fatima.cz; www.cm-fatima.cz 

http://www.cm-fatima.cz/files/other/kalendar_akci/exercicie_-_zari_2022.pdf
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