
VÁNOCE - KOCLÍŘOV farnost a ČM Fatima 

SVATÝ ADVENTNÍ TÝDEN: 
zahájení sobota 17. 12. 2022 – 10:00 žehnání nemocných a vánoční svatá zpověď v 10:30 mše sv. 
16:30 mše sv. u sv. Josefa nad tunelem na Hřebči a slavnostní rozžehnuti vánočního stromu taktéž na Hřebči  
Neděle 18. 12. IV adventní v 9:00 a 11:00 mše sv. a v 10:15 v Dětřichově.  
Pondělí 19. 12. - v 8:00 mše sv.  Úterý 20.12. - v 8:00 mše sv.  Středa 21. 12. celodenní adorace od 8:00 -18:00 za požehnané 
Vánoce v rodinách farnosti v 18:00 mše sv.  Čtvrtek 22. 12. v 8:00 mše sv. a v 8:45 vánoční setkání s dětmi Základní školy a 
Mateřské školy  pátek 23. 12. v 15:00 Korunka k Božímu milosrdenství, adorace s vánoční svatou zpovědí v 18:00 mše sv.  
Sobota 24. 12. závěr svatého týdne adventu poslední roráty v 7:15 mše sv. a 7:45 sv. růženec a požehnání domu farnosti a 
Fatimy. Po celý adventní týden tak jako po celý rok každý den společná modlitba sv. růžence ráno radostná, v poledne bolestná a 
večer slavná tajemství 

Začínají Vánoce  

Vigílie Božího narození Štědrý večer bohoslužba v 16:00 v Dětřichově  

a ve 21:30 radostný sv. růženec a ve 22:00 v Koclířově v ČM Fatimě půlnoční mše sv. 

Neděle - Hod Boží - 25. 12. v 8:30 sv. růženec; 9:00 slavná mše sv. 

 v 10:30 sv. růženec; 11:00 mše sv.; 17:30 sv. růženec; 18:00 Te Deum a nešpory 

Pondělí - sv. Štěpán - 26. 12. v 8:30 sv. růženec; 9:00 slavná mše sv.  

v 10:30 sv. růženec; 11:00 mše sv.; 17:30 sv. růženec; 18:00 Te Deum a nešpory 

Úterý - 27. 12. - zahájení Vánočního a novoroční pobytu pro hosty a rekreanty  
7:30 sv. růženec a 8:00 mše sv.; 12:00 sv. růženec;  
17:30 sv. růženec a v 18:00 mše sv. s požehnáním vína: „Pij lásku sv. Jana“. 

Středa - 28. 12. - 8:00 sv. růženec a zahájení celodenní adorace na poděkování za celý rok 2022; ve 12:00 a 17:30 sv. 

růženec; 18:00 mše sv. 

Čtvrtek - 29. 12. - 7:30 sv. růženec a 8:00 mše sv.; 12:00 - Anděl Páně a sv. růženec; 
16:30 - VÁNOČNÍ KONCERT v kostele ČM Fatimy - PĚVECKÉ SDRUŽENÍ DALIBOR ZE SVITAV 

po koncertě na nádvoří a v kavárně předsilvestrovský přípitek pro Dalibora, všechny příznivce a naše hosty 

Tradiční  “malý Silvestr”. Na závěr poděkování v Capelinhě sv. růžencem.  
Pátek - 30. 12. je mimořádně velká slavnost Svaté rodiny Nazaretské  

Zahájíme jako v neděli v 8:30 sv. růžencem a v 9:00 slavná mše sv. -  svátku Svaté Rodiny s osobním požehnáním 

manželům a rodinám. Poté káva a sdílení v kavárně cukrárně  

11:00 Harmonizace manželství a rodičovství přednáška zakončena ve 12:00 modlitbou za rodiny.  
Odpoledne v 15:00 tichá adorace; 17:00 svátost smíření a 17:30 sv. růženec  

18:00 mše sv. za zachování tradiční rodiny a světelný průvod do Capelinhy s Nejsvětější Svátostí Oltářní a 

svátostné požehnání poprvé z Capelinhy pro země střední a východní Evropy.  
 

Sobota - 31. 12. - sv. Silvestr a závěr roku 2022  

zahájení v 8:00 v kostele Fatimy poté se sv. růžencem ke sv. Filoméně do farního kostela a k hrobu P. Petra Dokládala 

a našim zemřelým se svěřením sv. Filoménce. Poté pěší pouť Koclířovem nebo busem až v 10:17 na Hřebeč.  

Na Hřebči nad tunelem poutní mše sv. ke cti sv. Josefa v 10:30 hod. Po skončení silvestrovský přípitek s občany 

Hřebče a poutníky.  

V 17:30 závěrečné Mariánské večeřadlo v kostele ČM Fatimy a následuje mimořádný Galavečer s kouzelníky 

Lumpíkem a Míšou. Asistuje kuchyně Kulturního domu Koclirov manželů Prchalových ve spolupráci s cukrárnou 
Fatima a sklepníkem Pavlem s veselou tombolou a navíc „Možná přijdou i opravdoví kouzelníci“. Vše v hlavním sále 

Kulturního domu Koclířov předprodej vstupenek v KD nebo v recepci Fatimy. Zakončení programu ve 23 hod.  

Následuje v kostele Fatimy závěrečná mše sv. v roce 2022 s poděkováním za všechny dary a milosti 

70-50-60-40 vše ve dvojkách a také dokončení II. etapy Capelinhy. Ve 23:50 zahájíme světelný průvod 
do Capelinhy k Panně Marii pro země střední a východní Evropy, ve 24:00 vyslovíme osobní zasvěcení 

a uvítání Nového roku 2023 se svěřením dokončení závěrečné III. etapy Capelinhy.  

Vše s následným přípitkem na nádvoří Fatimy.   
 

Neděle - Nový rok 2023 Slavnost Matky Boží, Panny Marie v 8:30 sv. růženec; 9:00 slavná mše svatá 

v 10:30 sv. růženec; 11:00 mše sv.; 17:30 sv. růženec; 18:00 Te Deum a nešpory 
 

Zároveň v novém roce zveme na I. sobotu 7. 1. 2023 ve 14:00 s kající pobožností SRDCE PRO EVROPU; novoročním 
koncertem SPM-ky a v 17:00 s požehnáním při mši sv. vody křídy a kadidla 
V neděli 8. 1. při mši sv. v 9:00 požehnání skupinkám Tříkrálových koledníků; Tříkrálová sbírka v Koclířově a na Hřebči 
 

v Dětřichově v kostele sv. Petra a Pavla  
bude o Vánocích půlnoční mše sv. 24. 12. v 16 hod a mimořádně i v neděli 25. 12. a 1. 1. 2023 vždy v 9:00 hod. 

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11, Mob.: 731 646 800 (recepce) 


