
DUCHOVNÍ PROGRAM farnost a ČM Fatima KOCLÍŘOV – LISTOPAD 2019 
PRAVIDELNÝ PROGRAM 

7:30 hod. růženec + 8:00 hod. mše sv. (po, út, čt), 8:00 hod. ranní modlitba (st, pá) 

12:00 hod. polední modlitba; 17:30 hod. růženec; 18:00 hod. mše svatá (st, pá) 

Každá středa adorace 

 18:00 hod. - mše svatá 

 Každý pátek – DEN MILOSRDENSTVÍ 

 15:00 hod. - Korunka k Bož. Milosrdenství  

 15:00 – 18:00 hod.  

  adorace + příležitost ke svátosti smíření  

 18:00 hod. - mše svatá 

Každá sobota poutní program 

10:00 hod. modlitba za nemocné 

10:30 hod. mše svatá 
 

Každou neděli  

8:30 hod. – růženec 

9 hod. mše sv. a sdílení v cukrárně 
17:30 hod. – mariánské večeřadlo

 

1. 11. – 3. 11. seminář  „POKÁNÍM K ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ“  

  – Václav Čáp, lidový misionář, teolog i tlumočník P. Eliase Velly 

  - s programem 1. MARIÁNSKÉ SOBOTY 

1. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH a sobota 2. 11. Památka věrných zesnulých 

program na samostatném plakátku 
 

neděle 3. 11. 2019 – 31. neděle v mezidobí 

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. - při mši sv. v 9 hod. a pak bezprostředně po mši sv. příprava 

k biřmování v kapli sv. Antonína  Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace  
 

8. - 10. 11. soukromé exercicie pro manžele 
 

sobota 9. 11. 2019 – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence   10:30 hod. - mše sv.  
 

neděle 10. 11. 2019 – 32. neděle v mezidobí 

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. -   Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory  
 

• Úterý  12. 11. – Fatimská vigílie 

8:00 hod. modlitba sv. růžence 

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

• Středa 13. 11. FATIMSKÝ DEN + svátek SV. ANEŽKY ČESKÉ 

8:30 hod. růženec    

9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti – adorace – přes TV NOE přenos z Říma 

17:00 hod. – Svatá hodina; 18:00 hod mše sv.  
 

sobota 16. 11. 2019  

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence   10:30 hod. - mše sv.  

TŘETÍ SOBOTA V MĚSÍCI - 16:30 HOD. MŠE SV. U SV. JOSEFA NA HŘEBČI 
 

neděle 17. 11. 2019 – 33. neděle v mezidobí 

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. -   Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 
symbolicky v 17:11 hod. kostelní zvony se rozezní jako připomínka listopadových událostí roku 1989.  
Kdy si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá 
desetiletí devastovala naši zemi.  
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory  
 

pondělí 18. 11. 2019 – 8:00 hod. – růženec a mimořádně mše sv. v 18 hod. 

sobota 23. 11. 2019 - mimořádně mše svatá místo 10:30 hod. až večerní v 18 hod.  
 

neděle 24. 11. 2019 – slavnost Ježíše Krista Krále 

8:30 hod. - růženec; 9:00 hod. - mše sv. -   Sdílení a setkání v klášterní kavárně-cukrárně 
Pravidelný nedělní program: 17:30 hod. sv. růženec, nešpory  
 

sobota 30. 11. 2019  

10:00 hod. – adorace a modlitba sv. růžence   10:30 hod. - mše sv.  

a otvírání adventní doby rozžíháním vánočního stromu nejprve 16:00 hod. – Dětřichov a 17:00 hod. Koclířov 
 

neděle 1. 12. 2019 – 1. neděle adventní 

8:30 hod. sv. růženec; 9:00 hod. mše svatá s žehnáním adventních věnců – vezměte s sebou 
 

Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov  – 569 11 Koclířov č. 195, Mob.. 731 646 800 


