
PROGRAM NA RŮŽENCOVÝ MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN 2022 V KOCLÍŘOVĚ 
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM: 

 NEDĚLE - 9:00 hod. mše sv. a 11:00 hod. 
8:30 hod. radostný sv. růženec; - 9:00 hod. mše sv. – kavárna-cukrárna – přátelské posezení - sdílení   

10:30 hod. bolestný sv. růženec; - 11:00 hod. mše sv. 17:30 hod. – slavný růženec, nešpory 

 PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv.  
7: 15 hod. modlitba WAF ČR 7:30 hod. – radostný růženec   8:00 hod. mše sv. 

12:00 hod. – Anděl Páně, bolestný růženec 17:30 hod. – slavný sv. růženec a nešpory 

jen úterý navíc 13:30 hod. ve farním kostele modlitba u sv. Filomény 

 KAŽDÁ STŘEDA - 8-18 hod. celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní  - 18:00 hod. mše sv. 
8:00 hod. – radostný sv. růženec 12:00 hod. – bolestný sv. růženec 17:30 hod. – slavný sv. růženec 

 KAŽDÝ PÁTEK  - 18:00 hod. mše sv. 
8:00 hod. – radostný sv. růženec 12:00 hod. – bolestný sv. růženec 17:30 hod. – slavný sv. růženec 

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření 

 KAŽDÁ SOBOTA – 10:30 hod. mše sv. 

8:00 hod. – radostný růženec   10:00 hod. – žehnání nemocným, bolestný růženec 

10:30 hod. – mše sv. pro poutníky   následní sdílení v klášterní kavárně-cukrárně 

17:30 hod. – slavný sv. růženec a nešpory 
 

XXXII VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ VOLEBNÍ KONFERENCE WAF SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU 

FATIMY - FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR PROBÍHÁ VE DNECH 29. 9. - 2. 10.  

 1. 10. 2022 – I. MARIÁNSKÁ SOBOTA  

V 10 hod. průvod s Pannou Marii přímo do Capelinhy - slavnostní korunovace Panny Marie Fatimské 

a slavnostní požehnání celé kaple zjevení - Capelinhy. J.E. MONS. THADDEUS OKOLO, papežský nuntius 

v ČR, J.E. MONS. JAN VOKÁL, biskup královehradecký a další naši biskupové a kněží.  

 10:30 hod. Pontifikální koncelebrovaná bohoslužba v areálu sv. Jana Pavla II.  

zakončena modlitbou za mír u památníku Anděla Míru ČR 

12 hod. kostel ČM Fatimy - volba prezidenta WAF ČR na období 2020-2024 

 17 hod. pontifikální koncelebrovaná mše sv.  

- hlavní celebrant Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický 
 

7. 10. 2022 – PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ 
DEN MILOSRDENSTVÍ 

15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství  

15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření  

 18:00 hod. - mše svatá 
 

Fatimská vigilie 12. 10. a Fatimský den 13.10.  

 STŘEDA 12. 10. – celodenní adorace 

Fatimská vigilie – 17:30 hod. sv. růženec, 18:00 hod. mše svatá, program Fatimské vigilie 

 ČTVRTEK 13.10. Fatimský den  

8:30 sv. růženec; 9:00 hlavní mše sv. na úmysly „DŽBÁNU MILOSTI“; adorace a žehnání 

nemocných, průvod s Pannou Marii s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Zakončení u Anděla míru a ČR. 

Občerstvení v Klášterní kavárně a cukrárně 

11:30 – Capelinha - kající pobožnost SRDCE PRO EVROPU 

12:00 zakončení modlitbou sv. růžence. 

Svátost smíření na Fatimský den od 8:30-10:30 
 

pátek 14. 10. - neděle 16. 10. 2022 Seminář s laickým misionářem Václavem Čápem. 

Vnitřní život s Bohem nás má učinit otevřenými pro naši původní krásu  
 

sobota 15. 10. 2022 – III. sobota v měsíci  

16:30 hod. mše sv. na Hřebči nad tunelem ke cti sv. Josefa 
 

 

Informace:  recepce@cm-fatima.cz tel. 731 646 800, www.cm-fatima.cz ; www.capelinha.cz  

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

