
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. Každou neděli mše sv . v 9.00 hod. 

ČM FATIMA a FARNOST KOCLÍŘOV – LEDEN 2020 
 

Středa 1. 1. 2020 Nový rok - Slanost Panny Marie, Matky Boží  
8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. mše sv., po mši sv. setkání v klášterní kavárně-cukrárně  

17.30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace 
 

I. pátek - 3. 1. 2020 -  15 hod. – eucharistický výstav, možnost svátosti smíření do 18 hod. 
17:30 hod. růženec 18 hod. mše sv.  
 

I. mariánská sobota - 4. 1. 2020  
(Podrobný program na samostatných plakátcích)  

MŠE SV. v 10.30 hod. a v 17 hod. 
 

Neděle - 5. 1. 2020 - slavíme slavnost Zjevení Páně - Tří králů  

8:30 hod. - sv. růženec. 9 hod. uvítání tříkrálových skupinek koledníků a slavná 

mše sv. se svěcením vody, křídy, kadidla a zlata. Na závěr bohoslužby požehnání a 

rozeslání koledníků - zahájení Tříkrálové sbírky v obci. 17:30 hod. - sv. růženec, 

nešpory, adorace 
 

Pondělí 6. 1. 2020 – mše sv. v 8 hod.  Úterý 7. 1. 2020 – mše sv. v 8 hod. 

Středa 8. 1. 2020 - 8:00 hod. – zahájení celodenní adorace ukončení v 18 hod.  

(17:30 hod. - sv. růženec) 18:00 hod. – mše sv. 
 

Pátek 10. 1. 2020 – narození sv. Filomény  
eucharistický výstav, Korunka k Božímu Milosrdenství, příležitost ke svátosti smíření do 17:30 hod.  

mimořádně ve farním kostele sv. Filomény a sv. Jakuba st. mše sv. v 18 hod.  

+ pobožnost ke sv. Filoméně 
 

Sobota 11. 1. 2020  

10:00 hod. adorace, sv. růženec, modlitby za nemocné 

10:30 hod. poutní mše svatá v ČM Fatimě 

17:30 hod. – sv. růženec, nešpory 
 

Neděle 12. 1. 2020 – Fatimská vigílie  

a slavnost Křtu Páně  (končí doba vánoční)  
8:30 sv. růženec; 9 hod. mše sv. 

17:30 hod. zahájení fatimské vigilie - sv. růženec;  

18 hod mše sv. a po ní adorace, možnost občerstvení  

Pondělí 13. 1. 2020  

8:30 sv. růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu 

milosti, žehnání nemocných, zásvětný průvod  

17 hod. Svatá hodina; modlitba sv. růžence  

18 hod. mše svatá  

Úterý 14. 1. 2020 Mše sv. v 8 hod. 

Středa 15. 1. 2020  

Adorace od 8 do 18 hod. mše sv. v 18 hod. 

Čtvrtek 16. 1. 2020  mše sv. v 8:00 hod.  
 

Sobota 18. 1. 2020 – památka Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

10:00 hod. adorace, sv. růženec, modlitby za nemocné 

10:30 hod. poutní mše svatá v ČM Fatimě 

16:30 hod. mše sv. na Hřebči  u sv. Josefa  
 

Ve dnech 18. - 25. 1. probíhá (katolický) Týden modliteb  
za jednotu křesťanů, který navazuje na (nekatolický) Alianční 
týden modliteb, který probíhá počátkem ledna.  
 

Neděle 19. 1. 2020 - 2. neděle v mezidobí  

8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. mše sv., po mši 

sv. setkání v klášterní kavárně-cukrárně  

v Opatově pouť – 10:30 hod. mše sv. 

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

Pondělí 20. a úterý 21. 1. 2020 – mše sv. v 8:00 hod. 

Středa 22. 1. 2020 Celodenní adorace od 8 do 18 hod. 

Mše sv. v 18.00 hod. 

Čtvrtek 23. 1. 2020 – mše sv. v 8:00 hod. 

Pátek 24. 1. 2020 - 15 hod. – eucharistický výstav, 

Korunka k Božímu Milosrdenství, příležitost ke 

svátosti smíření do 18 hod. 17:30 hod. růženec  

18 hod. mše sv.  
Sobota 25. 1. 2020 - 10:00 hod. adorace, sv. růženec, 

modlitby za nemocné  

10:30 hod. poutní mše svatá v ČM Fatimě 

Neděle 26. 1. 2020 - 3. neděle v mezidobí 

8:30 hod. modlitba sv. růžence; 9 hod. mše sv., po mši 

sv. setkání v klášterní kavárně; 17:30 hod. sv. růženec, 

nešpory, adorace 

 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. 


