
 

(děkanem, farářem a soudcem v brněnské diecézi)

I. pátek 1. 7. 2022 - Den Milosrdenství  

15:00 hod. Korunka k BM – adorace - svátost smíření; 17:30 hod. sv. růženec 

18:00 hod. mše sv. - obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu  

20:00 hod. moderovaná adorace, která navazuje tichou adorací 

24:00 hod. zahájení modlitby desatera I. přikázání - Růženec za ČR -adorace- 

I. mariánská sobota 2. 7. 2022 

DOPOLEDNÍ PROGRAM 

  8:00 hod. sv. růženec - II. přikázání – ukončení celonoční adorace 

10:00 hod. žehnání nemocných a sv. růženec bolestný III. přikázání 

10:30 hod. mše sv. na úmysly poutníků - Mons. Pavel Dokládal   za všechny naše  

rodiny a slavnostní zakončení ROKU RODINY A MANŽELSTVÍ „AMORIS 

LAETITIA“ se sv. Josefem, sv. Františkem a Hyacintou,  

sv. Filoménou a sv. Janem Pavlem II. 

polední adorace v kapli za nová duchovní povolání 

(příležitost ke svátosti smíření – 9-11.30 a 14-17 hod.) 
 

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM 
13:15 hod. rozjímaný slavný sv. růženec  - IV. přikázání s rozjímáním – s. Hanka  

✓ 14:00 hod. přednáška R. D. ICLic. Mgr. Pavla Kopeckého  

„UČÍME SE OD PANNY MARIE CHVÁLIT BOHA – MAGNIFIKAT“ 

15:00 hod. program pro děti v dětské klubovně s katechetkou Lenkou  

15:30 hod. Farní kostel - pobožnost s přijetím nových členů bratrstva sv. Filomény 

16:30 hod. sv. růženec Světla - V. přikázání - na úmysly poutníků 

 

 

20:00 hod. – modlitba mladých - Růženec za ČR - VI. přikázání 

neděle 3. 7. 2022 – 14. v mezidobí 

8:30 hod. - sv. růženec VII. přikázání;  9:00 hod. mše sv.  

10:30 hod. - sv. růženec VIII. přikázání; 11:00 hod. nedělní mše sv.  

vždy po mši sv. možnost sdílení v klášterní kavárně-cukrárně. 

12:00 hod. – sv. růženec IX. Přikázání 17:30 hod. - sv. růženec X. přikázání - adorace, nešpory 
 

 
Těšíme se na léto: ♪♫ SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY (kde jsme MY) ♫♪  

✓ ne 10. 7. – ne 17. 7. („Jumanji“) s bohatým programem pro děti 7-14 let. Těší se animátoři Jirka a Pavel a spol.   

✓ út 26. 7. – ne 31. 7. Exercicie pro mládež a rodiny s dětmi s P. Josephem Jilsonem  (samostatná přihláška)  

✓ po 1. 8. – po 8. 8. Poutní týden se sv. Alfonsem, 1. sobotou a hlavní poutí ke sv. Filoméně (neděle 7. 8.  -  mše sv. 9,   

  11 a 15 h.) Víkend 5. 8. -7. 8. - hl. host 1. soboty 6. 8. 2022 v 17 hod. - Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.  

✓ 1. - 6.9. Exercicie mladých – Duch sv. a plody Medžugorje. Šest dnů modlitby, svědectví v duchovní obnově  

  s víkendem záříjové 1. soboty 

Při návštěvě Koclířova můžete se kontaktovat na recepci přímo v poutním centru ČM Fatimy  

Kontakt: - recepce: 731 646 800; recepce@cm-fatima.cz - vše aktuální na www.cm-fatima.cz 

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

