
Aktualizace bohoslužeb v listopadu 2020 
VŠECHNY BOHOSLUŽBY NYNÍ VYSÍLANÉ Z POUTNÍHO KOSTELA ZVUKEM A DRUHÁ ŠIPKA VÁS SPOJÍ  

I S KNĚZEM A PRŮBĚHEM ZVUKEM I OBRAZEM (pozn. pokud slyšíte ozvěnu, je třeba u jednoho přenosu vypnout zvuk) 
 

Pátek 6. 11. - 18:00 hod. mše sv.  

8:00 hod. – ranní chvály a radostný růženec 12:00 hod. – polední modlitba, bolestný sv. růženec 

15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství  17:30 hod. – slavný sv. růženec  
15:00 – 18:00 hod. tichá adorace v kostele ČM Fa;  příležitost ke svátosti smíření v kapli sv. Antonína 
 

•  1. MARIÁNSKÁ SOBOTA 7. 11. 2020  

7:30 hod. – radostný sv. růženec; 8:00 hod. mše sv.  10:00 hod. – bolestný sv. růženec modlitba za nemocné při 
výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní  10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků zaslané mailem nebo sms 
13:15 hod. rozjímavý slavný sv. růženec   14:00 hod. přednáška  15:00 hod. mše sv. s promluvou pro děti 

16:00 hod. pobožnost ve farním kostele u sv. Filomény a za zemřelé  17:00 hod. závěrečná mše sv. (ČM Fatima) 

Po celý den příležitost ke svátosti smíření v kapli vedle Fatimské branky  
 

 Všechny neděle v listopadu 2020 budou mít pravidelný dopolední program: 

8:30hod. slavný sv. růženec  

9:00 hod. mše sv. - každou neděli s mimořádnou možností společných úmyslů - tak jako to 

bývá každou I. sobotu - tedy v době pandemie bude možnost poslat svůj úmysl na mši sv. každou 

neděli v 9 hod.  

Po mši sv. možnost občerstvení v klášterní cukrárně - prodejem přes okénko, nebo navštívit recepci 

- vždy však jen dvě osoby. 

Navíc bude každou listopadovou neděli mše sv. i dopoledne v 11 hod.  

(přede mši sv. od 10:30 hod. modlitba sv. růžence) 
 

TEDY V LISTOPADU, KDY JE MOŽNÉ KAŽDÝ DEN ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 

PRO ZEMŘELÉ, BUDOU V ČM FATIMĚ V KOCLÍŘOVĚ 2 MŠE SVATÉ, A TO 

V 9:00 HOD. A V 11:00 HOD. 
 

Program listopadové fatimské vigílie a fatimského dne bude také spojen s ohlédnutím a poděkováním 

za národní pouť do Říma v roce 2019 a s prosbami ke sv. Anežce České  
Všechny programy Fatimské vigílie a Fatimského dne jsou - stejně jako mše svaté a modlitby každého dne - přenášeny 

prostřednictvím internetové kamery, a to jak v ČR, tak kdekoliv v zahraničí. Současně před kostel a na nádvoří a areálu.  

Při každé bohoslužbě možnost přijmout sv. přijímání v omezeném počtu podle vládních nařízení uvnitř, ale také venku. Protože je 

vládním nařízením dovolená účast venku až 100 osob (s rouškami a rozestupy), nehrozí při našich programech a modlitbách 

nedodržení.  

Čtvrtek 12. 11. 2020 - Fatimská vigilie ve spojení s adorací za naši Církev a vlast. 17:30 h. sv. růženec,  

18.00 h Mše sv., adorace 

Pátek 13. 11. 2020 - dopolední program Fatimského dne. V 9:00 hod. mše sv. na úmysly „džbánu milosti“;  

pobožnost ke sv. Anežce České za naši vlast. ODPOLEDNÍ PROGRAM: v 15 hod. Korunka k Božímu 

Milosrdenství. Adorace. Svátost smíření   17:30 hod. slavný svatý růženec a litanie k našim českým patronům   

18:00 hod. mše sv. - za dar poznání, pokání a ochrany před Zlem, pro naši Církev i vlast 
 

Plánovaný termín pouti do Prahy – sobota 14. 11. 2020 není možné, vzhledem k nařízením vlády uskutečnit.  

Na tento úmysl budeme obětovat mši svatou v Koclířově tento den, tedy 14. 11. 2020 v 10:30 hod. Modlitby  

k Panně Marii, na poděkování za znovuobnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí a za Pražské 

Jezulátko. Modlitby a mši svatou přenášíme prostřednictvím internetové kamery. Blízcí mohou přijet, jako např. na 

1. soboty či fatimské dny. Příležitost ke svátosti smíření. 
 

Sobota 21. 11. – 16:30 hod. mše sv. ke cti sv. Josefa na Hřebči 

Neděle 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední den církevního roku. Mše sv. v 9.00 a v 11.00 hod. 

25. 11. ČERVENÁ STŘEDA Celodenní adorace a modlitby za pronásledované křesťany a mše sv. v 18:00 

hod. na tento úmysl.  
Sobota 28. 11. 2020 · KOCLÍŘOV Zahájení doby adventní  

16:30 hod. „Ejhle, Hospodin přijde“ - Adventní zpěvy Požehnání adventního věnce a modlitby za Církev a 

vlast, naše nemocné, farnost, rodiny u naší patronky, divotvůrkyně, malé velké světice - svaté Filomény  

Na závěr požehnání zemřelým na hřbitově v poutním areálu sv. Filomény 
 

Když posíláte svůj úmysl mailem či sms na uvedené mimořádné mše sv., tak vždy uveďte své jméno a odkud a pak váš 

úmysl, na který chce mít mši sv. Obětní dar, mešní stipendium, můžete poslat nebo osobně předat, jak to bude možné, 

dodatečně 
 

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/


 

TRVALÝ TÝDENNÍ DUCHOVNÍ PROGRAM  

farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV  
Bude-li nutné, aby v pravidelném pořadu došlo k podstatné změně,  

pak uvedeme mimořádně na webu vždy před tímto PRAVIDELNÝM PROGRAMEM TÝDNE 
 

 

• PONDĚLÍ - 8:00 hod. mše sv. 

7:30 hod. – radostný růženec    12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• ÚTERÝ - 8:00 hod. mše sv. 

7:30 hod. – radostný růženec    12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• STŘEDA - 18:00 hod. mše sv. 

8:00 hod. – společná modlitba, radostný růženec 12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

17:30 hod. – slavný růženec 

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

• ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv. 

7:30 hod. – radostný růženec    12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• 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 v kapli sv. Antonína 

• 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. 

8:30 hod. – růženec dle liturgického období  

11:00 hod. – mše sv. (po celý měsíc listopad 2020); 10.30 hod. sv. růženec 

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

 

 
 

 

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ PROGRAMY: 
• Každá 1. sobota v měsíci 

celodenní duchovní program - vždy na samostatném plakátu zveřejněný nejméně měsíc dopředu  

- 10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků a 17 hod. hlavní mše sv.  

- od 14 hod. - hlavní formační programy  

- Svatá zpověď dopoledne a odpoledne od 14 hod. 

V měsíci listopadu 2020 navíc mše svaté na 1. sobotu také v 8.00 hod.  

Mše svatá v 15.00 hod. s promluvou pro děti. 

• každá 1. sobota – odpolední pobožnost u sv. Filomény ve farním kostele 
 

• Každý pátek  před 1. sobotou 

- celonoční adorace od 22 hod. - 08 hod. ráno 
 

• Každého dvanáctého – FATIMSKÁ VIGÍLIE 

- 17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv., adorace a program Fatimské vigilie 
 

• Každého třináctého – FATIMSKÝ DEN  

- 8:30 hod. růženec;   

- 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, žehnání nemocným, zásvětný průvod  

17:30 hod. sv. růženec, nešpory  
 

• každá 3. sobota v měsíci – 16:30 hod. mše sv. u sv. Josefa na Hřebči – nad tunelem 
 


