
PRAVIDELNÝ PROGRAM  
Každá neděle: 8:30 hod. radostný sv. růžence; 9 hod. mše sv., 10:30 hod. bolestný sv. růžence; 11 hod. mše sv.,  

  17:30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace       DĚTŘICHOV – mše sv. v 10:15 hod. – 5. 3. a 19. 3.  

Každé pondělí, úterý, čtvrtek: 

  7:30 hod. radostný sv. růženec; 8 hod. mše sv.;  

12 hod. bolestný sv. růženec; 17:30 hod. sv. růženec a nešpory 

jen v úterý - 14:30 hod. modlitba ve farním kostele ke cti sv. Filomény 

Každá středa: 8 hod. radostný sv. růženec - zahájení celodenní adorace  

12 hod. bolestný sv. růženec; 17 hod. Biblická hodina; 18 hod. mše sv. 

Každý pátek:  8 hod. ranní chvály a radostný sv. růženec; 12 hod. bolestný sv. růženec 
15 hod. Křížová cesta (od 15 hod. – svátost smíření – zpovídá se v kostele)  

17:30 hod. slavný sv. růženec; - závěr adorace; 18 hod. mše sv. 

Každá sobota: 8 hod. radostný sv. růženec;  
10 hod. žehnání nemocných a bolestný sv. růženec; 10:30 hod. mše sv. pro poutníky 

17:30 hod. sv. růženec, nešpory           navíc -  18. 3. 2023 v 16:30 mše sv. u sv. Josefa na Hřebči
 

HLAVNÍ DNY A SVÁTKY: 

I. pátek 3. 3. 2023  
DEN MILOSRDENSTVÍ - 15 hod. Křížová cesta; následuje adorace, možnost svátosti smíření od 15-18 hod. 

18 hod. mše sv.; ve 20 hod. moderovaná adorace a následuje tichá adorace až do soboty 8 hod. - Začíná projekt 48 

hod. Růženec pro ČR a růženec desatera. Zahájení ve 24 hod. sv. růženec – 1. přikázání  

I. sobota 4. 3. 2023 

10 hod. sv. růženec - III. přikázání a žehnání a nemocných; 10:30 hod. mše sv. na společné úmysly  

odpolední program DÍKŮVZDÁNÍ na samostatném plakátku 

17 hod. – pontifikální koncelebrovaná  mše sv. – hl. celebrant a kazatel J. Em. Mons. Antonín Basler 

Neděle 5. 3. 2023 – 2. neděle postní 

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

10:30 hod. sv. růženec - VIII přikázání; 11 hod. mše sv.  
Neděle 12. 3. 2023 – 3. neděle postní 

8:30 hod. sv. růženec; 9 hod. mše sv.   10:30 hod. sv. růženec; 11 hod. mše sv.  
po mši sv. vždy možné sdílení v klášterní kavárně-cukrárně 

FATIMSKÁ VIGILIE V NEDĚLI 12. 3. 2023 
17:30 modlitba sv. růžence;  18:00 nedělní mše sv. a následný světelný průvod do Capelinhy  

Fatimský den  - 13. 3. 2023  
8.30 sv. růženec; 9:00 mše sv. na úmysly džbánu milosti, adorace - žehnání nemocných, zásvětný průvod 
11:30 Srdce pro Evropu; 12:00 zakončení Anděl Páně a bolestný sv. růženec 17:30 slavná tajemství sv. růžence 
 

Sobota 18. 3. 2023 mše sv. v 10:30 hod. a navíc v 16:30 hod. poutní mše sv. u sv. Josefa na Hřebči 
 

neděle 19. 3. 2023 – 4. neděle postní  
8:30 hod. sv. růženec; 9:00 mše sv. – s přípravou dětí - kandidátů na svátostný život s Ježíšem - I. sv. přijímání 
10:30 svědectví pasáčků; 11:00 mše sv. ke cti sv. Josefa 

17:30 sv. růženec, adorace 

Sobota 25. 3. 2023 – ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
8 hod. radostný sv. růženec;  
10 hod. žehnání nemocných a bolestný sv. růženec; 10:30 hod. mše sv. pro poutníky 
 

 2. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE  

- připravte si ratolesti v 9 hod. začínáme ve farním kostele a přecházíme do ČMFa 

- v 11 hod. mše sv. bez průvodu s ratolestmi 
 

 

uzavřené duchovní programy, kdy společně dodržujeme ztišení s našimi hosty 

 duchovní obnova 10. 3. -12. 3. 2023 – pořádá Studentské centrum Brno 

 postní duchovní obnova pro farnost Olomouc-Hejčín 24. 3. -26. 3. 2023  

 exercicie pro kněze 26. 3. - 31. 3. 2023 

Při návštěvě Koclířova můžete se kontaktovat na recepci přímo v poutním centru ČM Fatimy - na mob. 731 646 800 

Rádi vám umožníme vstup do kostela, prohlídku centra i areálu či nabídku prodejny Pastýř přímo v domě 

vše aktuálně na www.cm-fatima.cz 

http://www.cm-fatima.cz/

