
DUCHOVNÍ PROGRAM - FARNOST a ČM Fatima KOCLÍŘOV 17. 7. – 17. 8. 2020

Pátek 18. 7.  15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství a adorace do 18 hod. Mše sv. v 18 hod. 

Modlitba v 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.  
 
 

V následujícím týdnu bude celá ČM Fatima Koclířov rezervována pro soustředění 

církevního hnutí KOMUNITA EMANUEL Z BRNA A ČR. Všechny jejich programy jsou jen 

pro členy komunity Emanuel. Naše web kamera bude zvukem i obrazem přenášet jen každý den mši sv. se sv. 

růžencem, a to výhradně po všechny dny ráno:  
 

Pondělí - čtvrtek 20. - 23. 7. 2020 vždy v 7:30 hod. radostný sv. růženec a v 8 hod. mše sv. Polední a večerní 

modlitba bude v tyto dny bez přenosu webovou kamerou. Ve středu biblická hodina výjimečně nebude. 
 

Pátek 24. 7. 2020 bude následující pořad: V 8 hod. sv. růženec (s přenosem) V čase15 - 18 hod. bude otec Pavel 

Dokládal zpovídat jako každý pátek - ale ne v kapli, ale ve zpovědnici v kostele Fatimy pod kůrem a v 18 hod. bude 

sloužit mši sv. (s přenosem). Tedy v pátek nebude mše sv. ráno, ale v obvyklém čase v 18 hod. 
 

Sobota 25. 7. je slavnost sv. Jakuba - pouť ve farním kostele zasvěceném sv. Jakubovi a sv. Filoméněv 8 hod. sv. 

růženec s přenosem, poutní mše sv. bude ve farním kostele (bez přenosu) - poutní program v 10 hod. žehnání 

nemocných a 10. 30 hod poutní mše sv. ke sv. Jakubovi a v 17:30 hod. sv. růženec a pobožnost rovněž ve farním 

kostele (bez přenosu). 
 

NEDĚLE 26. 7. 2020 již obvyklý program s přenosem 

8.30hod. sv. růženec a v 9 hod. nedělní mše sv. vše v kostele Fatimy a v 17.30 sv. růženec, nešpory, adorace 

 
 

NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN OD 27. 7. - 2. 8. 2020 BUDE VE ZNAMENÍ MIMOŘÁDNÉHO VÝROČÍ 25 LET ČM 

FATIMY KOCLÍŘOV 

Od pondělí do středy obvyklý program:  

Pondělí 27. 7. mše sv. v 8 hod. modlitby sv. růžence 7.30 hod.,12 hod. a 17.30 hod. 

Úterý 28. 7. mše sv. v 8 hod. a modlitby 7.30 hod.,12 hod. a 17.30 hod. 

Středa 29.7. v 8 hod. sv. růženec v 8.30hod. biblické vyučování od 10-18 hod. adorace a mše sv. v 

18 hod. sv. růženec také ve 12 hod. a 17.30 hod. 
 

Čtvrtek 30. 7. - neděle 2. 8. 2020 mimořádné programy tridua se slavností sv. Alfonse. 

Ve čtvrtek modlitba sv. růžence v 8 hod. a 12 hod. a v 17.30 hod. a zahájení slavností mši sv. v 18 hod. a přátelské 

posezení s poděkováním za dar 50 let bratra Martina Palkoviče a dodatečně 45 let kněžství otce Pavla  

Pátek 31. 7. 2020 30 let Fatimského apoštolátu v ČR - dataprojekce, svědectví, duchovní programy a přímé spojení 

videomostem s Maltou - přednáška – Clyde Attard a Josette Bonello. Mše sv. v 18 hod. Svátost smíření nebo duchovní 

rozhovor 15-18 hod. a společný Večer díků a chval ve 20 hod. Celonoční adorace jubilejní 1. soboty (22-08h.) 
 

PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA 1. 8. 2020 · 25. VÝROČÍ POŽEHNÁNÍ A OTEVŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ 

FATIMY V KOCLÍŘOVĚ biskupem Karlem Otčenáškem, poutní slavnost patrona poutního kostela sv. Alfonse 

Maria z Liguori - 8 hod. modlitba sv. růžence a zakončení celonoční adorace. 

HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ ZA 25 LET ČM FATIMY bude již v 10.30 hod. na hl. 

tribuně areálu sv. Jana Pavla II. Zásvětný průvod s Pannou Marií Fatimskou · 2. část přípravné modlitby pro zahájení 

stavby CAPELINHA v Koclířově · Společný přípitek i občerstvení pro všechny poutníky 

Hlavní odpolední program ve spojení se sv. Filoménou, patronkou dětí Mariiných a Světového živého růžence 

od 14 hod. 

15.30 hod. DÍKŮVZDÁNÍ ZA 25 LET ČESKOMORAVSKÉ FATIMY - zpěvem doprovází AMEA CHORUS 

z Třebíče pod vedením ing. Karla Tomka.   

Pravidelná mše sv. v 17 hod. - poutní u sv. Alfonse - patrocinium. Večerní duchovní i společenský program 

v areálu sv. Jana Pavla II. doplněný o dataprojekci „Koclířov žije“ k 25. výročí tohoto poutního místa 
 

Neděle 2. 8. 2020 – Mše svatá v 9.00 hod. (poutní ke cti sv. Alfonze) Modlitba v 8.30 a 17.30 hod.  

 
 

Od 3. - 8. 8. 2020 bude v Koclířově probíhat týden P. Josepha Jilsona (nástupce P. Josepha Billa) pro mladé rodiny 

s dětmi a mládež. 

Veřejné mše sv. budou každý den od pondělí 3. 8. do čtvrtka 6.8.2020 vždy v 17 hod. 

V pátek 7. 8. mimořádně ve 20 hod. s mariánským procesím 

A v sobotu 8. 8. nejprve v 10.30 poutní ke sv. Filoméně ve farním kostele. A zakončení exercicií slavením mše 

svaté s modlitbami za vnitřní uzdravení ve 14.30 hod. v kostele Fatimy. 

 



Program týdne P. Josepha Jilsona: 

Zahájení v pondělí 3. 8. 2020 

Registrace, ubytování aj. od 10 hod. na recepci ČM Fatimy v Koclířově 

V 17.30 h. modlitba slavných tajemství sv. růžence; 18 hod. mše sv. 

19 hod. večeře - restaurace Kulturního domu Koclířov (vedle farního kostela - naproti ČMFA) 
 

Úterý 4. 8. (sv. Jana Maria Vianneye), středa 5. 8. Panny Marie Sněžné; čtvrtek 6. 8. Svátek Proměnění Páně - 

po všechny tři dny stejný program: 
 

7.15  h. Tichá adorace (od 8 hod. naváže FA modlitbou radostných tajemství sv. růžence) 

8.15 h. Snídaně a v 9.15 h. dopolední přednáška exercicií - 1.část 

10 – 11 h. Přestávka, káva 

11 h. Dopolední přednáška exercicií – 2. část 

12 hod. Modlitba bolestných tajemství sv. růžence a 12.30 oběd 

po obědě odpočinek 

15 hod. začíná odpolední program exercicií: odpolední program moderuje David Hebron se spolupracovníky. Živě: P. 

Petr Dokládal, Hanka Frančáková a členové společenství P. Billa., s využitím záznamů a spojení on-line. Na každý 

den bude připraven odpolední program s následnou přestávkou. 

17 hod. Mše sv. (po mši sv. modlitba sv. růžence FA) 

18.30 hod. večeře 

20 hod. Večerní program: adorace, přímluvné modlitby, poradenství, videoprojekce 
 

Pátek 7. 8. 2020 

Dopolední program stejný jako předchozí dny. Dvě části dopolední přednášky v 9.15 hod. a 11 hod., 12 hod. sv. 

růženec, 12.30 oběd. Odpoledne ve 14.45 hod. adorace za vnitřní uzdravení, poznání a svátostné smíření (kněží budou 

připraveni po celé odpoledne ke službě ve zpovědních místech) 
 

18.30 h Večeře. 20 hod. Mše sv. a po ní mariánské procesí areálem sv. Jana Pavla II. s obnovou zasvěcení Božskému 

Srdci Páně (1.pátek) a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
 

Sobota 8. 8. 2020 

Závěrečný den exercicií: v 7.15 h. tichá adorace v 8 hod. naváže sv. růženec-FA 

Snídaně v 8.15 hod. a závěrečná přednáška exercicií v 9.15 hod. 

Po přednášce a přestávce bude možné pro zájemce se účastnit poutní mše sv. v 10.30 hod. ve farním kostele při 

zahájení pouti ke sv. Filoméně. 

12.30 oběd, 14.30 hod. mše sv. za vnitřní uzdravení - exorcizování a požehnání soli, vody a oleje 

Balzám Milosrdenství: uzdravení mysli, očí (zrak), uší (sluch), jazyka (ústa), rukou, nohou a srdce 

(rozumu, vůle, povahy a citu) Zakončení adorací a svátostným požehnáním-součástí této mše svaté. 
 

HLAVNÍ POUTNÍ DEN SV.FILOMÉNY NEDĚLE 9.8.2020-VŠECHNY PROGRAMY JSOU VE 
FARNÍM KOSTELE U SV.FILOMÉNY: 
Mše sv. v 9 hod., 11 hod. a 15 hod. Procesí s dechovou hudbou od 10 hod. obcí Koclířov a 

dechová hudba hraje k poslechu po ukončení procesí ve dvorní kavárně v ČM Fatimě. 
 

Další týden od 10.-16.8.2020 následující pořad:  

Pondělí 10. 8. v 8 hod. mše sv. sv. růženec v 7.30 hod.,12 hod. a 17.30 hod. 

Úterý 11. 8. slavnost sv. Filomény v 8 hod. sv. růženec v 10.30 hod. mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a sv. 

růženec a nešpory v 17.30 hod. 

Středa 12. 8.v 8 hod. sv. růženec a celodenní adorace (biblické vyučování nebude) 

Sv. růženec ve 12 hod. a 17.30 hod. a mše sv. v 18 hod. - Fatimská vigilie a adorace 

Čtvrtek 13. 8. Fatimský den v 8.30 hod. sv. růženec, v 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti, adorace, zásvětný 

průvod, Te Deum. Večerní mše sv. nebude jen v 17.30 sv. růženec a nešpory 

Pátek 14. 8. v 8:30 hod. sv. růženec a v 9 hod. prázdninová duchovní dopolední obnova – vede Mons. Pavel Dokládal 

a současně je program pro děti s katechetkami, ve 12 hod. a v 17.30 hod. sv. růženec v 15 hod. Korunka k Božímu 

milosrdenství a adorace a sv. zpověď (zpovídá P. Lubor) v 18 hod. mše sv. 

Sobota 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie-mimořádný den v Praze na Staroměstském náměstí v 10 hod. 

posvěcení Mariánského sloupu. Doprava vlakem či vlastní. V Koclířově bude mše sv. v 10:30 hod. a modlitba sv. 

růžence v 8 hod., 10 hod. a 17:30 hod. za naši církev a vlast. (Tento den mše sv. třetí soboty na Hřebči u sv. Josefa 

nebude) 

Neděle 16.8.2020 8.30 hod. sv. růženec v 9 hod. mše sv.  V 11 h. Fatima Koclířov 25 let – pořad s data projekci.  

v 17:30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace. 
 

Další programy budou od 17.8. doplněny. 
 

Římskokatolická farnost Koclířov a Fatimský apoštolát v ČR ·  569 11 Koclířov č. 195, 

 Mob.. 731 646 800 

e-mail: recepce@cm-fatima.cz, www.cm-fatima.cz 
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