
PROGRAM FARNOSTI A WAF ČR V LISTOPADU 2022 

           Pravidelné modlitby a mše sv.  

 PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv. 
7:30 hod. – rad. růženec; 12:00 hod. – polední modlitba, bol. růženec; 17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

 STŘEDA - 18:00 hod. mše sv. 
8:00 hod. – společná modlitba; 12:00 hod. – polední modlitba; 17:30 hod. – slavný růženec 

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

 PÁTEK  - 18:00 hod. mše sv.    15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření 
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  

  SOBOTA – 10:30 hod. mše sv. 
8:00 hod. – rad. růženec; 10:00 hod. – adorace - bolestný růženec modlitba za nemocné; 17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

 NEDĚLE - 9:00 hod. a 11:00 hod. mše sv. 
8:30 hod. a 10:30 hod. – sv. růženec 

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

Úterý 1. 11. 2021 -  Všech svatých - mše sv. v 08 hod. v ČMFa  

Svatý růženec v 7:30 hod. ve 12 hod. a v 17:30 hod. s litaniemi ke všem svatým 

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

Středa 2. 11. 2021 – „Dušiček“ – vzpomínka na všechny zemřelé; mše sv. ve farním kostele v 8 a 18 hod. 

 celodenní adorace 8-18 hod. v ČMFa   

svatý růženec za zemřelé v 7:30 hod., ve 12:00 hod. a v 17:30 hod.     

Čtvrtek 3. 11. mše sv. v 8 hod.  
 

I. PÁTEK – 4. 11. – DEN MILOSRDENSTVÍ 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství a adorace s možností svátosti smíření. 

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

ve 20 hod. adorace s BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM 

adorace pokračuje celou noc s možností se připojit. V 24:00 hod. sv. růženec – I. přikázání - Společná modlitba 

desatera sv. růženců na smír za urážky, rouhání a lhostejnosti proti Božímu zákonu desatera, ukončení adorace ráno 

v 8 hod. modlitbou sv. růžence - II. přikázání. 
 

I. MARIÁNSKÁ SOBOTA – 5. 11. 2022 – celý program na samostatném plakátku 

10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků 

14:00 hod. SRDCE PRO EVROPU – kající pobožnost smíru s osobním odevzdáním a přijetím vítězství 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

15:00 hod. v kostele ČM Fatimy přednáška „VYŠŠÍ MOC, KTERÁ MĚNÍ DRÁHU ZLA“ 

17:00 hod. hlavní mše sv. 
 

Sobota 12. 11.  - 10:00 hod. adorace za nemocné; 10:30 hod. mše sv. 

Fatimská vigilie  
17:30 hod. sv. růženec; 18 hod. mše sv. a program vigílie 
 

Fatimský den neděle 13. 11. (sv. Anežky České)  

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti a následuje zásvětný průvod s Pannou Marií 

11 hod. mše sv. za země střední a východní Evropy, na kterou navazuje kající pobožnost SRDCE PRO EVROPU  

17:30 hod. růženec, nešpory 
 

18. 11. - 19. 11. vikariátní setkání mládeže 
pátek - 18. 11.  15:00 Korunka k Božímu milosrdenství a adorace s možností svátosti smíření 

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

sobota - 19. 11.   10:00 hod. adorace; 10:30 mše sv. 

Svatý Josef – Hřebeč – mše sv. v sobotu 19. 11. 2022 v 16:30 hod. 

 
 

neděle 20. 11. - Slavnost Ježíše Krista Krále 

8:30 hod. – růženec; 9:00 hod. nedělní mše sv.  10:30 hod. – růženec; 11:00 hod. nedělní mše sv. 

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

STŘEDA 23. 11. 
ČERVENÁ STŘEDA – od 8-18 hod. adorace za pronásledované křesťany; 18:00 hod. mše sv. 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DOBY ADVENTVÍ 
v sobotu 26. 11. v 10:30 hod. mše sv. ;  17:00 hod. požehnání vánočního stromu a adventních věnců 
1. neděle adventní 27. 11. mše sv. v 9 a 11 hod. s žehnáním adventních věnců, před mší sv. - růženec 
 

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  

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

