
PROGRAM FARNOSTI A WAF ČR V LISTOPADU 2021 

(28. 10. ve 12 hod. sv. Josef Hřebeč, pátek 29. 10. – 15 hod. den Milosrdenství a v 18 hod. mše sv. 
Sobota 30. 10. v 10.30 hod. Requiem za +P. Petra Dokládala a pobožnost na hřbitově v 11.30 hod. 

neděle 31. 10. mše sv. v 9 hod. a v 11 hod.) 
Pondělí 1. 11. 2021 -  Všech svatých - mše sv. v 08 hod. v ČMFa 

Svatý růženec v 7.30hod. ve 12 hod. a v 17.30hod. s litaniemi ke všem svatým 

Úterý 2. 11. 2021 – „Dušiček“ – vzpomínka na všechny zemřelé  

mše sv. v 08hod. ČM Fatima; 18 hod. farní kostel sv. Filomény a Jakuba v Koclířově 

svatý růženec za zemřelé v 7.30hod., ve 12 hod. a v 17.30hod.   v Dětřichově mše sv. v 09 hod.  

Středa 3. 11. celodenní adorace 8-18hod. mše sv. v 18 hod.   Čtvrtek 4. 11. mše sv. v 8 hod. a 18 hod. 
 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V DUŠIČKOVÉM OBDOBÍ: 1. 11. a 2. 11. po celý den je možné při 

návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých 

podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 

kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v 

duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SFADOSVAZE 4. -7. 11. 2021 

Zahájení ve čtvrtek 4. 11. v 18 hod. mší sv. 

1.pátek 5.11.celodenní program - Svatá země-Izrael– mše sv. v 18 hod. (Celonoční adorace) 

1. sobota 6. 11. s modlitbami a přednáškami o Svaté zemi  - mše sv. v 10.30 a v 17 hod.  

Neděle 7. 11. mše sv. v 9 a 11 hod a zakončení semináře SFADOSVAZE.   (Dětřichov mše sv. v 10.15 hod.) 

7. -14. 11 2021 doprovázíme on-line naše pastýře-biskupy v Římě na jejich pouti k apoštolským prahům - Ad Limina. 

Osobní doprovázení Svatý Otec vzhledem k pandemii nepovolil. Spojení při mši sv. a v pravidelných časech našich 

modliteb. 
 

Fatimská vigilie pátek 12. 11. v 18 hod. (15 hod. den Milosrdenství – adorace, svátost smíření či duchovní pohovory 

do 18 hod) Fatimský den sobota 13. 11. (sv. Anežky České) v 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti s 

následným procesím, obnovou zasvěcení ; v 10.30 hod. pravidelná sobotní mše sv. 
 

Neděle 14. 11. mše sv. v 9 a 11 hod.  

➢ a zahájení kněžských exercicií - vede Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, ukončení exercicií 19. 11. 2021 

➢ Víkendový seminář rodin sv. Dona Boska 19.-21. 11. 2021 
 

Svatý Josef – Hřebeč – mše sv. v sobotu 20. 11.  2021 v 16.30 hod. 

Duchovní obnova pro ministranty - 24 hod. spolu a s Pánem zahájení v pátek 26. 11. v 17 hod. ukončení v sobotu 27. 
11. v 17 hod. 

ČERVENÁ STŘEDA 2021 

Mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday) se letos v České republice uskuteční 24. listopadu již 

počtvrté. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své 

náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Tento den se 

připojí modlitbou při celodenní adoraci i naše farnost od 8 do 18 hod. se mší sv. 

ADVENT 2021  
Zahájení  v sobotu 27. 11. ve farním kostele v 17.30 hod. žehnáním adventních věnců a následuje rozžehnutí 
vánočního stromu před Kulturním domem a požehnání. 
1. neděle adventní 28. 11. v 9 a 11 hod. s žehnáním adventních věnců a zahájením soutěže pro děti. 

           Pravidelné modlitby a mše sv.  

• PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK - 8:00 hod. mše sv. 
7:30 hod. – rad. růženec; 12:00 hod. – polední modlitba, bol. růženec; 17:30 hod. – slavný růženec a nešpory 

• STŘEDA - 18:00 hod. mše sv. 
8:00 hod. – společná modlitba; 12:00 hod. – polední modlitba; 17:30 hod. – slavný růženec 

Navíc každou středu od 8-18 hod. celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 

• PÁTEK  - 18:00 hod. mše sv.    15:00 – 18:00 hod. adorace + příležitost ke svátosti smíření 
8:00 hod. – Ranní chvály a radostný růženec 12:00 hod. – polední modlitba, bolestný růženec 

15:00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství  17:30 hod. – slavný růženec  

•  SOBOTA – 10:30 hod. mše sv. 
8:00 hod. – radostný růženec; 10:00 hod. – adorace - bolestný růženec modlitba za nemocné; 17:30 hod. – slavný růženec a 

nešpory 

• NEDĚLE - 9:00 hod. a 11:00 hod. mše sv. 
8:30 hod. – růženec; 12:00 hod. – soukromá modlitba Anděl Páně se Sv. Otcem Františkem 

17:30 hod. – slavný růženec, nešpory, adorace 
 

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  

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

