
POŘAD BOHOSLUŽEB · FARNOST A ČM FATIMA KOCLÍŘOV – ČERVEN 2022 

Fatimský apoštolát v ČR a Římskokatolická farnost Koclířov – 569 11 Koclířov č. 195, Mob. 731 646 800 

e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; www.cm-fatima.cz 
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 

• 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 
Každá 1. sobota v měsíci: celodenní program s odpolední přednáškou 

od pátku celonoční adorace zakončená ráno sv. růžencem, dále v10:00, 13:15 (rozjímavý), 16:30 hod. 

mše sv. v 10:30 hod. na úmysly poutníků a v 17 hod. mše sv. zpravidla hlavního hosta.  

Mimořádné programy a aktivity farnosti a Fatimského apoštolátu v červnu 2022: 

1. pátek 3.6. - Celodenní program oslav 30. výročí diecézní charity - zahájení slavením pontifikální mše sv. v 10 hod. 

– Mons.Jan Vokál, další biskupové a kněží z ČR, Indie a Německa. V pátek večer mimořádný program. Mše sv. v 18 

hod. Pořad svědectví biskupů z Indie „Svět indických dětí“ a celonoční adorace s pravidelným programem „Růženec 

za ČR“ - 48 hod. a Desatero sv. růženců - zahájení ve 24 hod. 1. mariánská sobota 4.6. Mše sv. v 10.30 h. na úmysly 

poutníků. Hlavní hosté: PhDr. Josef Mikulášek ve 14 hod. V 17 hod. - ThDr. Prokop Brož, biskupský vikář z HK. 

Svatodušní vigilie. 20 hod. sv. růženec  

Neděle 5.6. - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ: 8 hod. Modlitba Letnic „Veni Creator Spiritus“; 9 hod. Slavná mše sv.; 

10.30 h. sv. růženec; 11 hod. Mše sv. (Dětřichov v 10.15 h.). 12.00 hod. Sv. růženec 17.30 hod. závěrečná modlitba 

desatera sv. růženců a adorace. 

Po 5.6. Svátek Panny Marie, Matky Církve a ve čtvrtek 9.6. Ježíše Krista Nejvyššího Velekněze - oba svátky mše 

sv. vždy v 8 hod. Pravidelné modlitby sv. růžence 7.30, 12, 17.30 hod. 

Pátek 10.6. Pravidelný páteční program a večer NOC KOSTELŮ: zahájení mší sv. v 18hod., následuje prohlídka 

celého areálu a poutního centra s průvodcem v 19 a 20 hod. a v 19.30 a 20.30 hod. prohlídka s výkladem v poutním 

areálu sv. Filomény. NOVINKA: VEČER CHVAL, DÍKŮ A PROSEB v nově opraveném kostele sv. Josefa - nad 

tunelem R35 v osadě na Hřebči. Začátek ve 21 hod. / Sobota 11.6. - CELÝ AREÁL ČM FATIMY - ZAPOJEN DO 

PROJEKTU – VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD. Nabízíme prohlídky, výklad, návštěvu klášterní kavárny a 

cukrárny, Pastýře, turistické známky, aj. Pozvání ke zkušenosti společné modlitby v 8, 10 a 17.30 hod. Mše sv. v 

kostele ČM Fatimy v 10.30 hod. 

Neděle 12.6. Slavnost Nejsvětější Trojice – modlitby (8.30 a 17.30 h. a mše sv. (9 a 11 h.) jako každou neděli. Večer 

v 17.30 hod. Sv. růženec a adorace Fatimské vigilie.  / Pondělí 13.6. - FATIMSKÝ DEN 105. výročí zjevení ve 

Fatimě: 8.30 h. Sv. růženec; 9 h. Slavná mše sv. na úmysly „džbánu milosti“, žehnání nemocných, zásvětný průvod 

s požehnáním pro stavbu Capelinhy vých. Evropy, obnova zasvěcení,  Te Deum. 12 hod. Sv. růženec a v 17.30hod. 

Sv. růženec a nešpory. / Sobota 18.6. Pravidelná sobotní mše sv. v 10.30 hod. a navíc v kostele na Hřebči - poutní 

mše sv. za rodiny ke cti sv.Josefa v 16.30 hod. - zakončení Roku rodiny a manželství. 

NEDĚLE 19.6. - Slavnost Těla a Krve Páně - BOŽÍ TĚLO: Farní kostel: v 8.30hod.sv.růženec v 9 hod.mše sv. s 

udílením svátosti křtu a po mši sv. Eucharistický průvod Božího Těla obcí s dechovou hudbou - 1. oltář: kaple Božího 

Těla – 2. oltář: kaple Panny Marie Nazaretské a zakončení 3. a 4. oltář v kostele ČMFatimy/Te Deum. Na závěr 

posezení v Klášterní kavárně na nádvoří s dechovkou a občerstvením. PÁTEK 24.6. SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – mše sv. v 18 h. /So 25.6. – NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE P.MARIE – 10.30 h. 

Programy WAF ČR v regionech (Mons.Dokládal a H.Frančáková) Neděle 5.6. v 16.30 h. Kroměříž - kostel sv. Jana 

Křtitele / Pondělí 6.6. v 15.30 h. Brno - kostel sv. Janů (Minorité) / Pondělí 13.6. v 16 h. Opava - kostel Ducha sv. 

(Minorité) / Čtvrtek 23.6. v 16.30 h. Vsetín - farní kostel / Sobota 25.6. Slovensko - hora Živčáková (Turzovka) ve 12 hod. 

/ 1. mariánská sobota 2.7. s děkanem P. Pavlem Kopeckým - pravidelný celodenní program (mše sv. v 10.30 a 17 h)  
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