
DUCHOVNÍ PROGRAM - FARNOST a ČM Fatima KOCLÍŘOV 1. – 19. 7. 2020 
 

Středa 1. 7.  
8 hod. sv. růženec, v 8.30 hod. biblické prázdninové vyučování. 

Od 10 hod. do 18 hod. adorace; 18 hod. mše sv. (bolestný sv. růženec ve 12 hod. a slavný v 

17.30hod.). Cukrárna otevřena od 14 do 17 h.   
 

Čtvrtek 2. 7.  

8 hod. mše sv. Společná modlitba sv. růžence v 7.30 hod., 12 hod. a 17.30hod. 
 

1. pátek 3. 7.  

Modlitba sv. růžence v 8 hod.,12 hod. a 17.30 hod. V 15 hod. Korunka k Božímu 

milosrdenství a adorace do 18 hod., v kapli sv. Antonína příležitost ke sv. zpovědi nebo duchovnímu 

pohovoru. Mše sv v 18 hod. a pobožnost s adorací ve 20 hod. Celonoční adorace 22 - 08 hod. 
 

1. sobota 4. 7.  
Celodenní program duchovní obnovy na samostatném plakátku. Mše sv. v 10.30 hod. a 17 hod. 
 

Neděle 5. 7. - slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 9 hod. mše sv. Po skončení následuje společenské setkání  

v klášterní kavárně a v 11 hod. cyrilometodějská pobožnost za Církev a vlast. V 17.30 hod. sv. růženec, 

adorace a nešpory. 
 

Pondělí 6. 7. 

Modlitba v: 8 hod., 10.00 hod. a 10.30 hod. mše svatá, 17.30 hod. modlitba 
 

Úterý 7. 7. 

Modlitba: 8 hod, 12 hod. a 17.30 hod. Mše svatá v 18.00 hod. 
 

Středa 8. 7.  
8.30 hod. prázdninové biblické vyučování a od 10 do 18 hod. adorace. Mše sv v 18 hod. Modlitba sv. 

růžence v 8 hod., 12 hod. a 17.30 hod. 
 

Čtvrtek 9. 7.  

8 hod. mše sv. Společná modlitba v 7.30 hod., 12 hod. a 17.30 hod. 
 

Pátek 10. 7.  

15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství a adorace do 18 hod. Mše sv. v 18 hod. Modlitba v 8 hod., 12 hod. 

a 17.30 hod. 
 

Sobota 11. 7.  
10 hod. žehnání nemocných a bolestný sv. růženec, v 10.30 h mše sv. Společná modlitba sv. růžence v 8 

hod. a v 17.30 hod. 
 

Neděle 12. 7.   
9 hod. mše sv. a v 18 hod. Fatimská vigilie. Modlitba sv. růžence v 8.30 hod. a 17.30 hod. 
 

Pondělí 13. 7. - Fatimský den - oblastní setkání WAF Svitavsko  
Program: 8.30 hod. sv. růženec, v 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti. Zásvětný průvod, obnova 

zasvěcení, modlitba za mír, Te Deum. V 11 hod. setkání členů WAF.  Ve 12 hod. bolestný sv. růženec a v 

17.30 hod. mariánská pobožnost. Večerní mše sv. nebude. 
 

Úterý, středa, čtvrtek a pátek (14. 7., 15. 7., 16. 7. a 17. 7.) bude mše sv. vždy v 18 h s promluvou pro 

děti. Modlitba sv. růžence vždy 8 hod., 12 hod. a 17.30 hod. 
 

Sobota 18.7.  
Mše sv. bude tento den pouze v 16.30 hod. u sv. Josefa na Hřebči nad tunelem.  

(Mše sv. v 10.30 nebude). Modlitba sv. růžence v 8 hod., 10.30 hod. a 17.30 hod. 
 

Neděle 19.7. 9 hod. mše sv.  

Modlitba sv růžence v 8:30 hod. a 17.30 hod.  
 

Další pořad bude zveřejněn v ohláškách a na webu 19. 7. 
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