
 LLEEDDEENN  22002233  ––  WWAAFF  ČČRR,,  FFAARRNNOOSSTT  KKOOCCLLÍÍŘŘOOVV  
 

PRAVIDELNÝ PROGRAMFARNOSTI KOCLÍŘOV 

 PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv. 
7:15 hod. – modlitby FA  12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

7:30 hod. – radostný růženec   17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

 STŘEDA - 18:00 hod. mše sv. 
7:45 hod. – modlitby FA (také pátek, sobota)  12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

8:00 hod. – společná modlitba, radostný růženec  17:30 hod. – slavný růženec 

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

 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. a 11 :00 
8:30 hod. a 10:30 – svatý růženec    17:30 hod. – slavný růženec, nešpory, adorace 

  navíc v úterý ve 14:30 ve farním  kostele modlitba ke cti sv. Filomény 
 
 

7. 1. – 1. MARIÁNSKÁ SOBOTA  - program na samostatném plakátku  

14:00 hod. s kající pobožností SRDCE PRO EVROPU 

15:00 hod. novoročním koncertem SPM-ky  

17:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv. s žehnáním sv. vody křídy a kadidla 
 

8. 1.  neděle - při mši sv. v 9:00 požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 

9:00 a 11:00. mše sv. v kostele ČM Fatimy a po mši sv. setkání v kavárně Fatimy 
 

9. 1. pondělí  – přeložený svátek Křtu Páně – konec doby vánoční 

7:15 hod. – modlitby FA; 7:30 hod. – radostný růženec; 8:00 hod. mše sv. 

SVÁTEK NAROZENÍ SVATÉ FILOMÉNY - PATRONKY SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU 

FATIMY (WAF) A DĚTÍ PANNY MARIE A SVĚTOVÉHO ŽIVÉHO RŮŽENCE - 10. 1. 2023 
Duchovní příprava - Triduum 7. - 9. 1.2023, vždy v 11:45 hod. v jejím sanktuáriu, ve farním kostele sv. 
Filomény a Jakuba st. v Koclířově. Sobota 7. 1. – Neděle 8. 1. – Pondělí 9. 1. - pobožnost tridua vždy - 11:45 
 

10. 1. úterý  – vlastní den slavnosti  

7.30 hod. Sv. růženec v kostele ČM Fatimy 

8:15 hod.  Farní kostel - Mše svatá a požehnání atributů (voda, olej, šňůrka, růžence)  
Odpolední program ve farním kostele u sv. Filomény ve 14.30 hod. pobožnost s růžencem sv. Filomény a 

v 15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství a modlitba bratrstva sv. Filomény. 

12:00 hod. Sv. růženec v kostele ČM Fatimy; 17:30 hod. Sv. růženec a nešpory v kostele ČM Fatimy 

12. 1. čtvrtek s Fatimskou vigilií  

7:15 hod. – modlitby FA; 7:30 hod. – radostný růženec; 8:00 hod. mše sv. 

17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. - mše sv.;  

19:00 hod. světelný průvod s kající pobožností SRDCE PRO EVROPU  
 

13. 1 pátek - Fatimský den      Svátost smíření na Fatimský den od 8:30 - 10:30 

8:15 hod. modlitba FA; 8:30 hod. radostný sv. růženec 

9:00 hod. mše svatá na úmysly džbánu milosti, zásvětný průvod a obnova zasvěcení 

11.30 - Capelinha - kající pobožnost SRDCE PRO EVROPU  

12:00 hod. polední modlitba Anděl Páně a bolestných tajemství sv. růžence 

15:00 hod. adorace zahájena modlitbou  Korunky k Božímu milosrdenství 

17:30 hod. večerní modlitba slavných tajemství sv. růžence a svátostným požehnáním ukončení adorace 

18:00 hod. mše sv. 

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

Sobota 21. 1. 2 – III. sobota v měsíci  - 16:30 hod. mše sv. na Hřebči nad tunelem ke cti sv. Josefa 
 

25. 1. - středa – Obrácení sv. Pavla – 8-18 hod. celodenní adorace; mše sv. v 18 hod. 

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11, Mob.:  731 646 800 (recepce); www.cm-fatima.cz  

http://www.cm-fatima.cz/

