
FARNOST A WAF ČR · PROGRAM NA ČERVENEC 2021 
 

Začínáme exerciciemi s P. Eliasem Vellou ve dnech  29. 6. - 2. 7. 2021 · „Obnov naši víru, obnov naši naději“ 

Veřejné mše svaté – út 29.6. v 17 hod., stř 30.6. v 18 hod., čt 1.7. v 8 hod., pá 2.7. v 

18 hod. (první pátek) 
 

První mariánská sobota 3.7.2021 – celodenní program na samostatném plakátku 

Mše sv. v 10.30 hod. a v 17 hod. - otec děkan Václav Dolák (Svitavy); svatá zpověď 

9-11.30 a 14-17 hod. 
 

Neděle 4.7.2021 mše sv. v 9 a 11 hod. (v Dětřichově v 10.15 hod.) 

Modlitby sv. růžence 8.30, 10.30 a 17.30 hod. 

Pondělí 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše sv. v 8 hod. 
  

Úterý 6.7. mše sv. v 8 hod. 
 

Neděle 11.7. mše sv. v 9 a 11 hod. (modlitba sv. růžence v 8.30,10.30 a 17.30 hod.) 

Po 12.7. mše sv. v 8 hod. 

Fatimská vigilie a Fatimský den (104. výročí) 

Po 12.7. v 17.30 h sv. růženec; v 18 h mše sv. s promluvou k dětem a adorace Fatimské vigílie 

Út 13. 7. – 104. výročí Zjevení Panny Marie ve Fatimě 

8.30 hod. sv.růženec; 9 hod. mše sv. na úmysly „džbánu milosti“ s promluvou k dětem, zásvětný průvod 

areálem s obnovou zasvěcení. Svatí Františku a Hyacinto Marto, orod ujte za nás 

Středa 14.7. celodenní adorace a mše sv. pro děti v 18 hod. 

Čtvrtek 15.7. mše sv. v 8 hod. a v 18 hod. pro děti 

Pátek 16.7. v 15 hod adorace – Korunka k Božímu Milosrdenství - svátost smíření a mše sv. pro děti v 18 h. 

Sobota 17.7. poutní mše sv. v 10.30 hod. za rodiny a manžele a pouť ke sv. Josefovi nad hřebečským 

tunelem - mše sv. na Hřebči v 16.30 hod. (kostel sv. Josefa) 

Neděle 18.7. - mše sv. v 9 hod. s promluvou pro děti - závěr týdne dětí - rozloučení 

11 hod. mše sv. s udílením svátosti křtu (Dětřichov v 10.15 hod.) 
 

Sobota 24.7. poutní mše sv. v 10.30 hod. s udílením sv. křtu a požehnáním pro manžele a rodiny - zlatá 

svatba manželé Anna a Karel Olbertovi 

Neděle 25.7.2021 poutní slavnost ke sv. Jakubovi: 

Farní kostel sv. Jakuba v 8.30 hod., sv. růženec v 9 hod. slavná mše sv. - 

Svatojakubská pouť s požehnáním babičkám, dědečkům, seniorům a 

poděkování za jejich poslání (1. světový den prarodičů a starých lidí); v kostele 

ČM Fatimy sv. růženec v 10.30 hod. a mše sv. v 11 hod.  Večer v 17.30 hod. sv. 

růženec, nešpory, adorace 
 

Pondělí 26.7. svátek sv. Anny - mše sv. v 8 hod.   Zahájení exercicií pro mladé rodiny s dětmi - mše 

sv. ve 20 hod. Přednášky, modlitby, adorace podle programu exercicií a mše sv. 

Út 27.7., st 28.7. a čt 29.7. vždy mimořádně v 17 hod. 

Čt 29. 7. Zahájení novény před poutí ke sv. Filomény a vyslání milostného obrázku naší patronky do 

rodin. Informace a plán rozpisu u sestry Hanky. 

Pá 30.7. od 15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství, adorace, svátost smíření a mše sv. v 18 hod. 

So 31.7. hlavní mše sv. za vnitřní uzdravení, exorcismus vody, soli, oleje, žehnání - začátek v 10.30 hod. 
 

Neděle 1.8. mše sv. v 9 a 11 hod. (Dětřichov 10.15 hod.) Poutní slavnost sv. Alfonse – ČM Fatima  

sv. růženec v 8.30 a 10.30 hod. a 17.30 hod.   Te Deum v 18 hod. na závěr pouti. 
 

Následují mimořádné dny 4. - 8.8.  s vlastními programy  S první mariánskou sobotou 7.8. – 26. 

výročím – v 10.15 hod. uvítání sochy Panny Marie fatimské pro Capelinhu;  Mše sv. na hl. tribuně v 10.30 

hod. celebrují biskupové Mons. Jan Vokál (ČR) a Mons. Tomáš Galis (SK) - celodenní program s následnou 

poutí sv. Filomény  

Ne 8.8. pouť ke cti sv. Filomény. Mše sv. ve farním kostele v 9, 11 a 15 hod. s mnoha doprovodnými 

programy. Vše na samostatném plakátku 
 

Kontakt: Recepce ČM Fatimy, tel. 731 646 800 (zde také hlaste návštěvy kněze u nemocných) 

Cukrárna ČM Fatimy: tel. 734 181 658 

Krvi Kristova, obmyj mě… 


