POŘAD BOHOSLUŽEB · FARNOST A ČM FATIMA KOCLÍŘOV – KVĚTEN 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 I. 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 navíc v květnu:
Neděle 1. května 2022 - pouť ke sv. Josefovi do kostela nad tunelem na Hřebči.
Pěší z Fatimy ve 14:45 hod. - auty na objednání na recepci: v 16.30 hod. mše sv. a po mši sv. májová
6. - 8. 5. 2022 - součástí celého víkendu bude 5 hlavních přednášek-výklad obnova zasvěcení Ruska-Fatima (1917)
① při mši sv. v pátek 6. 5. v 18hod.

② v sobotu 7. 5. v 9 hod. v kostele ③ hlavní v sobotu 7. 5. ve 14 hod.

④ při mši sv. v sobotu 7. 5. v 17 hod. ⑤ při mši sv. v neděli 8. 5. v 9 hod.
Reservace ubytování a stravování na recepci - podrobný program na samostatném plakátku

Večerní vigilie čtvrtek 12. 5. 2022 17:00 hod. – SVATÁ HODINA s adorací a modlitbou růžence Světla
za děti-mládež-manžele a rodiny-seniory-duchovenstvo; 18:00 hod. mše sv.
Po mši sv. modlitební cesta s Pannou Marii Fatimskou areálem sv. Jana Pavla II - 13 zastavení Memoriálu
Fatimy - výklad významu Fatimy s modlitbou - závěr sdílení v kavárně-cukrárně
Pátek 13. 5. 2022 - 8:30 hod. radostný sv. růženec; 9:00 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti
- žehnání nemocných -zásvětný průvod s Pannou Marií - obnova zasvěcení - požehnání stavby Capelinha modlitba za mír u Anděla ČR - Te Deum - sdílení v klášterní kavárně a cukrárně
12:00 hod. bolestný sv. růženec; odpolední pravidelný páteční program 15-18hod. adorace, svátost smíření;
17:30 hod. sv. růženec; 18:00 hod. mše sv.
15. 5. - 21. 5. 2022 - Národní pouť WAF ČR k 40 výročí (1981-2022) do Medžugorje
Sobota 21.5. – mše sv. u sv. Josefa nad Hřebečským tunelem (každou 3. sobotu v měsíci)
Středa 25. května 2022
- výroční den nalezení hrobu sv. Filomény – 1 z 3 hlavních dnů milostí světice:
Dopolední adorace v kostele ČM Fatimy 8-13 hod. s modlitbami sv. růžence
16:30 hod. zahájení programu v poutním kostele sv. Filomény: pobožnost k malé velké světici - výklad života
a svědectví - sv. růženec a v 18:00 hod. slavná mše sv. ke cti sv. Filomény a požehnání atributů
Te Deum a osobní požehnání relikvií malé velké světice
Mše svaté v Dětřichově (kostel sv. Petra a Pavla) – 8. 5. a 22. 5. 2022 v 10.15 hod
Příští 320. 1.mariánská sobota 4. června 2022 s ThLic. Prokopem Brožem, Th.D. z Hradce Králové
biskupský vikář pro školství a národní koordinátor Synodální cesty církve
Programy WAF ČR v regionech:
30. 4. v 15:00 hod. Hodonín  14. 5. v 10:00 hod. Liberec
 29. 5. v 16:00 hod. Třebíč  13. 6. v 16:00 hod. Opava  23. 6. v 16.30hod. Vsetín.
V Koclířově se také připojíme:  10. 6. Noc kostelů  11.-12.6. Víkend otevřených zahrad.
Další se připravují, sledujte na našem webu: www.cm-fatima.cz

