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„Můj Bože, věřím v Tebe, 
klaním se Ti, doufám v Tebe 

a miluji Tě.  
Prosím za odpuštění pro ty, 

kdo v Tebe nevěří, 
Tobě se neklanějí, 

v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“

„Nejsvětější Trojice, 
Otče, Synu a Duchu svatý, 

hluboce se Ti klaním 
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, 

duši a Božství Pána Ježíše Krista  
přítomného ve všech svatostáncích světa, 

na usmíření 
za urážky, rouhání a lhostejnosti, 

kterými je urážen.  
A pro nekonečné zásluhy 
Jeho Nejsvětějšího Srdce 

a Neposkvrněného Srdce Mariina 
Tě prosím 

za obrácení ubohých hříšníků.“

MODLITBA ANDĚLA ZA ČR:

Ve Fatimě v Aljustrelu je památník Anděla, který se třikrát zjevil 
malým fatimským pasáčkům Lucii, Hyacintě a Františkovi, podal jim eucharistii 

a sám jim sdělil, že je Anděl Portugalska a naučil je těmto modlitbám.

Odhalení a posvěcení sousoší Anděla s modlitbou za ochranu a pomoc
pro nás a celou českou zem v národním centru

Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově v Roce víry 5. 10.  2013 

Anděle Boží, můj strážce a ochránce celé naší země. Ve spojení  
s modlitbami, které nám Anděl Portugalska předal  

skrze blahoslavené pasáčky, prosíme o ochranu a pomoc 
pro nás a celou českou zem a voláme:

Světový apoštolát Fatimy v ČR
Českomoravská Fatima, 569 11 Koclířov

Tel.: +420 461 543 164, mobil: +420 731 646 800
recepce@cm-fatima.cz, fatima@iol.cz

www.cm-fatima.cz



Bratři a sestry v Kristu,

dovolte mi, abych v úvodu této brožury co nejsrdečněji poděkoval Českomoravské Fatimě 
Koclířov za její velké zásluhy na šíření a prohlubování mariánské úcty a fatimského posel-
ství nejen v královéhradecké diecézi, ale v celé naší zemi. 

Odhalení a posvěcení památníku Anděla a pasáčků je dalším milým krokem na této cestě. 
Anděl připravoval pasáčky ve Fatimě na zjevení Panny Marie a vedl je především ke smír-
ným modlitbám za svět, za odpuštění a odčinění všeho, čím se lidé oddělili od Boha a jeho 
Království. 

Ať je nám odhalení sochy v Koclířově posilou k tomu, abychom se k těmto modlitbám vždy 
znovu přidávali a nikdy v nich neustávali. Abychom prohlubovali svou úctu k Eucharistii, 
která je nám ve všech dobách přímým zdrojem Božího Milosrdenství. Právě tak ve svém 
životě konkrétně naplníme fatimské poselství. 

K tomu Vám všem žehnám od katedrály Svatého Ducha, svěřuji Vás do svých modliteb  
a o modlitbu Vás též prosím.

V Kristu Váš

+ Jan Vokál
biskup královéhradecký
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Část I.
1. Požehnání sochy Anděla pro ČR

1. mariánské sobotě 5. října 2013 a následně neděli, odhalení a posvěcení sochy Anděla 
a malých fatimských pasáčků předchází v prvé řadě samotné události v Aljustrelu v Loca 
do Cabeco ve Fatimě, kde se malí pasáčci Hyacinta a František Marto se svou sestřenicí 
Lucií de Santos setkávají se zjevením mladého muže, který se jim později představuje jako 
Anděl Portugalska a o rok později při šesti zjeveních 13. 5. – 13. 10. 1917 k nim v Cova d´Iria 
přichází samotná Matka Boží, Panna Maria s poselstvím i tajemstvím. Předání světu později 
zprostředkuje sestra Lucie de Santos.  

U nás v České republice po pádu Berlínské zdi a sametové revoluci „přichází“ Panna Ma-
ria Fatimská nejprve přes farnost Šlapanice u Brna (1990) a následně děkanství Třebíč u sv. 
Martina (1990–1995) až do svého domova v ČR na pomezí Čech a Moravy do Českomo-
ravské Fatimy v Koclířově u Svitav, kde na 1. mariánskou sobotu v srpnu 1995 biskup Karel 
Otčenášek požehnal národní Fatimě pro ČR.

To už Fatima našla pevné místo v naší zemi a spojení s královéhradeckou diecézí skrze 
farnost Koclířov u Svitav. Biskupem Karlem Otčenáškem, Dominikem Dukou a nyní bisku-
pem Janem Vokálem.

Přes závěr desetiletí duchovní obnovy, Svatovojtěšské milénium s návštěvou Jana Pavla 
II. (26. 4. 1997) přes pouť Panny Marie Nazaretské na prahu Velkého jubilea (1999), v Ma- 
riánském roce 2003 s Národní poutí ČBK do Fatimy a zásvětnou cestou Panny Marie Fatim-
ské v našich diecézích a zasvěcení naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské  
(4. 10. 2003) až k 1. evropskému kongresu Světového apoštolátu Fatimy (World Apostolate 
of Fatima, dále jen WAF) v Koclířově (2010) až k roku 2013, ve kterém nejprve papež Fran-
tišek požádal o zasvěcení svého pontifikátu (13. 5. 2013) a následně zasvěcuje celý svět na 
Svatopetrském náměstí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie před její sochou z Cova d´Iria, 
z Kaple zjevení i s její hlavní „posvátnou“ korunkou s projektilem vystřeleným atentátníkem 
na Jana Pavla II. při atentátu 13. 5. 1981.

Zástupci Fatimského apoštolátu z ČR společně s otcem biskupem mons. Janem Voká-
lem a také mezinárodním prezidentem hnutí Fatimy Prof. Americo Pablo Lópezem Ortiz se 
spojují na Svatopetrském náměstí se Svatým otcem Františkem při tomto zasvěcení světa 
v Roce víry (13. 10. 2013). V těchto, vpravdě velkých, duchovních darech skrze Matku Boží a 
Matku Církve se z rozhodnutí biskupa Jana Vokála uskutečnila také formační cesta králové-
hradeckých seminaristů s našimi biskupy mons. Janem Vokálem, mons. Josefem Kajnekem 
a generálním vikářem, prelátem Josefem Sochou do Fatimy s velkým požehnáním.

Národní Fatima v Koclířově přijímá ještě jeden velký rozměr spirituality Fatimy, kterou 
rozvíjíme v naší zemi. Je to fenomén Anděla a jeho „odhalení“ – nejen jako sochy a pa-
mátníku, ale také jako objevení a přijeti Anděla pro naši zemi. S rozšířením modlitby, kte-
rou skrze pasáčky učí i každého z nás Anděl pokoje prosit za obrácení ubohých hříšníků  
a na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti vůči Boží lásce. Proto s vlastním odhalením  
a posvěcením kopie památníku Anděla a pasáčků z Aljustrelu – Fatimy – rozšiřujeme tuto 
modlitbu ve spojení s Andělem pro naši zemi, na smír za všechno zlo v naší zemi v minulosti 
i současnosti.

A současně v této brožuře připojujeme jednak základní poznatky katolické církve v učení 
o andělech vůbec a také naše současné spojení s portugalskou Fatimou i malé ohlédnutí za 
více jak dvacet let fatimského apoštolátu v ČR.
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2. Modlitba Anděla za ČR:

Anděle Boží, můj strážce a ochránce celé naší země. Ve spojení s modlitbami, které 
nám Anděl Portugalska předal skrze blahoslavené pasáčky, prosíme o ochranu a po-
moc pro nás a celou českou zem a voláme:

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe 

nemilují. 

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocen-
né Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa 
na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy 
Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých 
hříšníků.

3. Základ učení církve o andělech

Jasným a střídmým jazykem katecheze církev učí, že „existence duchových, netělesných 
bytostí, které Písmo svaté obvykle nazývá anděly, je pravda víry. Svědectví Písma je tak 
jasné, jako jednomyslnost tradice“. (KKC, č. 328)

Podle Písma jsou andělé Božími posly, „mocnými silou, dbalými jeho rozkazů, posluš-
nými na jeho slovo“ (Žl 103,20), určenými ke službě jeho plánu spásy, „poslaní k tomu, aby 
sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu“ (Žid 1,14).

Církev, jež byla ve svých počátcích chráněna a bráněna službou andělů (srov. Sk 5,17-
20; 12,6-11), stále zakouší jejich „tajemnou a mocnou pomoc“, uctívá tyto nebeské duchy  
a s důvěrou je prosí o přímluvu.

Během staletí vtělili věřící své přesvědčení o víře v poslání andělů do projevů zbožnos-
ti: přijali anděly za patrony měst a ochránce svých spolků; k jejich poctě vystavěli slavné 
svatyně jako Mont-Saint-Michel v Normandii, San Michele della Chuisa v Piemontu a San 
Michele al Gargano v Apulii a ustanovili sváteční dny; skládali chvalozpěvy a pobožnosti.

Úkony zbožnosti k andělům umožňují také určitý životní styl charakteristický:
• oddanou vděčností Bohu, který do služby lidem postavil duchy tak svaté a důstojné; 
• postojem vyrovnanosti a zbožnosti, vycházejícími z vědomí, že jsme neustále v přítom-

nosti svatých andělů;
• klidnou důvěrou i tam, kde musíme čelit těžkým situacím, neboť také skrze službu andě-

lů věřícího vede sám Pán a pomáhá mu na cestě spravedlnosti

3



4. Anděl Portugalska
Zjevení anděla roku 1916

Pohlédli jsme nahoru a uviděli pak postavu. Jak se přibližovala, mohli jsme rozpoznat její 
vzhled: mladík mezi čtrnácti a patnácti roky, bělejší než sníh, slunce ho dělalo průsvitným, 
jako by byl z křišťálu a byl velmi krásný. Když k nám přišel, pravil:

„Nebojte se! Jsem anděl míru! Modlete se se mnou.“
Poklekl na zem, sklonil čelo až k zemi a přikázal nám opakovat třikrát tato slova:
„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě! Prosím za odpuštění pro 

ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
Pak se vztyčil a řekl:
„Tak se modlete. Srdce Ježíše a Marie vaše prosby vyslyší.“
Jeho slova se vryla tak pevně do naší paměti, že jsme je nikdy nezapomněli. Od té doby 

jsme trávili mnoho času tím, že jsme hluboce skloněni, opakovali tu modlitbu, až jsme ně-
kdy padali únavou. Navrhla jsem okamžitě, abychom o tom pomlčeli a tentokrát mě, Bohu 
díky, poslechli.

Po delší době jsme si jednoho letního dne hráli během poledního odpočinku doma  
u studny, kterou měli moji rodiče na dvoře a kterou jsme nazývali Arneiro. Najednou jsme 
před sebou viděli, jak se mi zdálo, tutéž postavu či anděla; řekl: 

„Co děláte? Modlete se, hodně se modlete! Nejsvětější Srdce Ježíše a Marie mají s vámi 
plán milosrdenství. Přinášejte Nejvyššímu Pánu neustále modlitby a oběti.“ 

„Jak máme přinášet oběti?“ zeptala jsem se. 
„Přinášejte Bohu za oběť, všechno, co můžete, na smír za hříchy, které Boha zraňují  

a jako prosbu za obrácení hříšníků. Přivolávejte tak mír do naší vlasti. Já jsem anděl strážný 
Portugalska. Především přijímejte a neste odevzdaně utrpení, které Pán na vás sešle.“ 

Jednou později jsme šli s našimi stády k pozemku mých rodičů, který ležel na svahu kop-
ce, o kterém jsem už psala, kousek nad Valinhos. Je to olivový háj, kterému jsme říkali Pregu-
eira. Když jsme se najedli, rozhodli jsme se, že se půjdeme pomodlit do jeskyně, která ležela 
na druhé straně kopce. Šli jsme tedy kolem kopce, museli jsme se vyšplhat na několik skal, 
které leží nad Pregueirou. Ovce se přes ně dostaly jen s velkou námahou. Když jsme tam 
dorazili, začali jsme na kolenou a s obličejem skloněným k zemi, opakovat modlitbu anděla:

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění 
pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí a v Tebe nedoufají.“ Nevím, kolikrát jsme tuto 
modlitbu opakovali, když jsme nad sebou uviděli rozzářit se neznámé světlo. Zvedli jsme se, 
abychom viděli, co se děje a spatřili jsme anděla: v levé ruce držel kalich, nad ním se vznášela 
hostie, z níž skanulo několik kapek krve do kalicha. Anděl nechal kalich vznášet se ve vzdu-
chu a klekl si k nám a třikrát s námi opakoval:

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocen-
né Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa 
na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy 
Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých 
hříšníků.“ Potom se zvedl, vzal kalich a hostii, podal mi svatou hostii a rozdělil krev z kalicha 
Hyacintě a Františkovi, při čemž řekl:

„Přijměte Tělo a pijte Krev Ježíše Krista, kterého nevděční lidé tak těžce urážejí! Konejte 
pokání za jejich hříchy a potěšte vašeho Boha.“

Klekl si znovu na zem a opakoval s námi ještě třikrát modlitbu: „Nejsvětější Trojice…“  
a zmizel. Zůstali jsme nehybní a opakovali stále tatáž slova.
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Andělova úloha ve Fatimě

Malá vesnička Fatima v Portugalsku a tři malí pasáčci mají v soukromém zjevení Panny 
Marie velikou úlohu. I proto můžeme rozumět příchodu „mladíka“, který se později dětem 
představil jako Anděl Portugalska, podal jim Tělo a Krev Páně a naučil je modlitbě klanění, 
smíru a smyslu obětí za obrácení ubohých hříšníků.

Právě proto, i když se značným časovým odstupem, objevujeme a přijímáme „našeho 
Anděla“,  aby místo, kde je uctívána Matka Boží a šířeno její autentické poselství Fatimy skr-
ze mezinárodní mariánské hnutí Světového apoštolátu Fatimy bylo místem, kde poselství 
Fatimy připomíná jednak Memoriál Fatimy posvěcený již v roce 2003 s alejí Minutěnky, ale 
také památník zjevení Anděla malým pasáčkům z Aljustrelu.

Úloha Anděla pro naši zem je tedy obdobná a vychází právě z Fatimy. Má nás učit život-
nímu postoji klanění a smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti v naší  minulosti i současnosti 
vůči Bohu a učit porozumět tajemství, zjevených dětem 13. 7. 1917 v Cova d´ Iria Pannou 
Marií ve třech částech, které v plnosti odhalil pro celý svět až, nyní již blahoslavený, papež 
Jan Pavel II. 13. 5. 2000 ve Fatimě za přítomnosti tehdy žijící sestry Lucie de Santos. Pravdi-
vost a celistvost fatimského tajemství se stala příčinou spekulací části věřících, pro které se 
zdá odhalená 3. část tajemství Fatimy málo atraktivní a ve spekulacích jsou schopni nedů-
věřovat církevnímu magisteriu i samotnému tehdejšímu papeži Janu Pavlu II.

Nicméně trojí dimenze fatimského tajemství, jednak transcendentní – nadpřirozená 
(děti vidí peklo), kultovní a nakonec dimenze spásonosná je natolik silná a zavazující, že 
můžeme skrze kult – úctu Mariina Neposkvrněného Srdce – se podílet na záchraně lidských 
duší před peklem. Závěr tajemství z 13. 7. 1917 hovoří o Andělu zhoubci, muži v bílém  
i andělech sbírajících do křišťálových nádob krev utrpení mučedníků.

5. Citace z poselství Fatimy – dokumentu vydaného kongregací 
pro nauku víry

FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ
První a druhá část tajemství, jak je ve své „třetí vzpomínce“ (1)

formulovala sestra Lucie 31. srpna 1941 a adresovala biskupovi z Leirie-Fatimy

Budu proto muset trochu mluvit o tajemství a odpovědět na první otázku.
Co je tajemství. Zdá se mi, že mohu říci, protože mám již dovolení z nebe. Také Boží 

představitelé na zemi mě k tomu zplnomocnili několikrát v různých dopisech, z nichž jeden 
je, jak se domnívám, uložen u Jeho Excelence, totiž dopis P. Giusseppa Bernarda Gonçal-
vese, v němž mi přikazuje, abych napsala Svatému otci. Jedním z bodů, které mi ukládá 
je odhalení tajemství. Něco jsem sdělila, ale abych neprodlužovala psaní, které mělo být 
krátké, omezila jsem se na nejnutnější a nechala na Bohu, aby mi dal vhodnější příležitost.

Už v druhém dopise jsem předložila pochybnost, která mě trápila od 13. června do  
13. července a která v tomto zjevení zmizela.

Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit.
První bylo tedy vidění pekla.
Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně 

byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským 
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tvarem, které se míhaly v požáru a byly neseny plameny, které z nich vycházely spolu  
s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez 
tíže či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolá-
valy děs a naháněly strach.

Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděs-
ných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší 
dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do 
nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.

Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla:
Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh 

zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, 
mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li 
však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozáře-
nou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá 
potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby 
se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné 
přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; 
když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování 
církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy bu-
dou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které 
se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru. (2)

(1)  Ve „čtvrté vzpomínce“ z 8. prosince 1941 píše sestra Lucie: „Začínám tedy svou novou 
úlohu, čímž naplním příkaz Jeho Excelence a přání Dr. Galamba. Kromě té části tajemství, 
kterou mi prozatím nebylo dovoleno vyjevit, řeknu všechno. Dobrovolně nic nevynechám. 
Připouštím, že možná zapomenu na některé důležité detaily.“

(2) V citované „čtvrté vzpomínce“ sestra Lucie připojuje: „V Portugalsku se po všechen 
čas uchovává dogma víry“, atd.

TŘETÍ ČÁST TAJEMSTVÍ (3)

J. M. J - Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova d´ Iria-Fatima.

Píšu z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího 
pana biskupa z Leirie a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.

Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, 
anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako by 
měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile so dotkly záře, která vycházela z pravé ruky 
Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! 
Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé 
vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa, „vytušili jsme, že je to 
Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, 
na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako korkového dubu s kůrou; dříve než 
sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, kolísavým 
krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když 
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došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří 
na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým 
ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých 
tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou  
v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.

Tuy 3. ledna 1944“

(3) V překladech jsme respektovali originální text i v nepřesné interpunkci, což nezabra-
ňuje pochopení vizionářova sdělení. 

Teologický komentář
Pokus o výklad fatimského tajemství

V příslušné literatuře byla již první a druhá část fatimského tajemství natolik prodis-
kutována, že není třeba vše líčit znovu. Rád bych jen krátce připomněl nejdůležitější bod. 
Děti prožily krátký okamžik plný hrůzy, ve kterém viděly peklo. Viděly pád „duší ubohých 
hříšníků“. Nyní je jim řečeno, proč tomuto okamžiku byly vystaveny: aby „je zachránily“ – 
aby ukázaly cestu záchrany. Vybavuje se nám věta z prvního Petrova listu: „Cílem vaší víry 
je spasení duší.“ (srov. 1,9) Vyznačenou cestou k tomuto cíli je – k překvapení osob pochá-
zející z anglosaského a německého kulturního prostředí – úcta k Neposkvrněnému Srdci 
P. Marie. K pochopení může v tomto případě postačit krátké vysvětlení. ‚Srdce’ v biblickém 
jazyce znamená těžiště lidské existence, místo, kde se soustřeďuje rozum, vůle, tempera-
ment a citlivost, kde člověk nachází svou jednotu a vnitřní směr.  ‚Neposkvrněné Srdce’ je 
podle Mt 5,8 to srdce, jež pro svůj vztah k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty, a tedy 
„vidí Boha“. Úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie proto znamená směřovat k postoji srd-
ce, v němž se ‚fiat’ – „ať se stane podle tvé vůle“ – stalo utvářejícím středem celé existence. 
Pokud by někdo namítal, že bychom však mezi sebe a Krista neměli klást lidskou bytost, 
bylo by dobré připomenout, že Pavel se neobává říci svým komunitám: Napodobujte mě! 
(1 Kor 4,16; Flp 3,17; 1 Sol 1,6; 2 Sol 3,7-9) Na apoštolovi si totiž mohou konkrétně ověřit, 
co to znamená následovat Krista. Od koho bychom se však v každé době mohli učit lépe, 
než od Matky Páně?

Dospěli jsme tak konečně ke třetí části fatimského tajemství, kterou poprvé v úplnosti 
zveřejňujeme. Výklad, který ve svém textu podal kardinál Sodano 13. května, byl nejprve 
osobně předložen sestře Lucii. Ta k tomu především poznamenala, že jí bylo dáno vidění, 
ne však jeho výklad. Výklad, říkala, není záležitostí vizionáře, ale církve. Po přečtení tex-
tu však řekla, že tento výklad odpovídá tomu, co prožila, a že ze své strany uznává tento 
výklad za správný. Následující část může být tedy pouze pokusem o hlubší odůvodnění 
tohoto výkladu na základě dosud uvedených kritérií. 

Tak jako je nalezeným klíčovým výrazem v první i druhé části tajemství výraz „zachránit 
duše“, v tomto tajemství je jím trojí volání: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Připomíná nám začátek 
evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Chápat znamení času znamená chá-
pat naléhavost pokání, obrácení, víry. To je správná odpověď na historickou chvíli, která je 
charakterizována velkými hrozbami zachycenými následujícími obrazy. Dovolím si zařadit 
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jednu osobní vzpomínku; v osobním rozhovoru mi sestra Lucie řekla, jak stále jasněji chá-
pe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce – vše ostatní je jen 
prostředkem, který k tomu vede.

Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé obrazy. Anděl s ohnivým mečem po levici 
Matky Boží připomíná analogické obrazy z Apokalypsy. Představuje hrozbu soudu, která 
doléhá na svět. Výhled, že by se svět mohl v moři plamenů přeměnit v popel, se dnes už 
nejeví jako čirá fantazie: sám člověk připravil svými vynálezy ohnivý meč. Vidění pak uka-
zuje sílu, která se staví ničivé moci – je to zář Matky Boží a v určitém smyslu z ní vycházející 
výzva k pokání. Tím způsobem je zdůrazněna důležitost svobody člověka: o budoucnos-
ti není navždy rozhodnuto a obraz, který děti viděly, není film budoucnosti, na němž by 
se nic nemohlo změnit. Ve skutečnosti k veškerému vidění dochází jen proto, aby svobo-
da vystoupila do popředí a byla pozitivně využita. Smyslem vidění tedy není ukázat film  
o nenapravitelně stanovené budoucnosti. Smysl je právě opačný; totiž uvést do pohybu 
síly pro změnu k dobrému. Proto jsou zcela scestná ona fatalistická vysvětlení tajemství, 
jež například říkají, že atentátník z 13. května 1981 byl vlastně nástrojem Božího plánu ří-
zeného Prozřetelností, a nemohl tedy jednat svobodně, nebo jiné podobné názory, které 
kolují ve veřejnosti. Vidění mluví spíše o nebezpečích a o cestě, jak se před nimi zachránit.

Následující věty textu znovu velmi jasně ukazují symbolický charakter vidění. Lidé se 
jeví jako v nějakém zrcadle. Musíme mít neustále na paměti toto vnitřní omezení vidění, 
jehož hranice jsou tu viditelně naznačeny. Budoucnost se ukazuje pouze „jako v zrcadle, 
nejasně“ (srov. 1 Kor 13,12). Všimněme si nyní jednotlivých obrazů, které následují v textu 
tajemství. Místo dějiště je popsáno třemi symboly: strmá hora, velké polorozbořené měs-
to a konečně velký kříž z hrubých kmenů. Hora a město symbolizují místo lidských dějin: 
dějiny jako namáhavý výstup vzhůru, dějiny jako místo lidské tvořivosti a lidského soužití, 
ale zároveň jako místo zkázy, jíž člověk ničí dílo své vlastní práce. Město může být místem 
společenství a pokroku, ale také místem nebezpečí a krajních hrozeb. Na hoře stojí kříž – cíl 
a orientační bod dějin. Na kříži se zkáza mění ve spásu; tyčí se v dějinách jako znamení bídy 
a jako jejich příslib.

Pak se tu objevují osoby: bíle oblečený biskup („tušili jsme, že by to mohl být Svatý 
otec“), další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice a konečně mužové a ženy všech tříd 
a sociálních vrstev. Zdá se, jako by papež šel přede všemi, chvějící se a trpící všemi těmi 
hrůzami, jež ho obklopují. Nejen domy toho města jsou polorozbořené – papež kráčí mezi 
mrtvolami zabitých. Cesta církve je popisována jako Via Crucis, jako putování údobím ná-
silí, ničení a pronásledování. V tomto obraze lze objevit znázorněné dějiny celého století. 
Jako jsou místa země shrnuta ve dvou obrazech – hora a město orientující se na kříž – tak 
i časy jsou prezentovány sevřeným způsobem: ve vidění můžeme rozpoznat uplynulé sto-
letí jako století světových válek a mnoha místních válek, které naplnily celou jeho druhou 
půli a přinesly s sebou nové formy krutosti. V ‚zrcadle’ tohoto vidění můžeme vidět svědky 
víry celých desetiletí. V této souvislosti se zdá vhodné uvést větu sestry Lucie, kterou na-
psala v dopise Svatému otci 12. května 1982: „Třetí část tajemství se vztahuje na slova Naší 
Paní: ‚Jestli ne, (Rusko) rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledo-
vání církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy 
budou zničeny.’“

Postava papeže má na Via Crucis v jednom ze století zvláštní úlohu. V jeho namáhavém 
výstupu na horu můžeme bezpochyby najít zobrazení různých papežů, kteří Piem X. počí-
naje, až po nynějšího papeže sdílení utrpení tohoto století a snažili se uprostřed nich jít po 
cestě, která vede ke kříži. Ve vidění je i papež zabit na cestě mučedníků. Což v tom neměl 
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Svatý otec poznat svůj osud, když si po atentátu 13. května 1981 dal přinést text třetí části 
tajemství? Stál velmi blízko hranici smrti a sám vysvětlil své zachránění následujícími slovy: 
„Byla to mateřská ruka, která vedla dráhu kulky, a papež se ve smrtelném zápase zastavil na 
prahu smrti.“ (13. 5. 1994) Skutečnost, že „mateřská ruka“ vychýlila smrtelnou kulku, znovu 
ukazuje, že neexistuje neměnný osud, že víra a modlitba jsou moci, které mohou ovlivnit 
dějiny, a že nakonec modlitba je silnější než střely, víra je mocnější než rozdělení.

Závěr tajemství připomíná obrazy, které možná Lucie viděla ve zbožných knihách a je-
jichž obsah vyplývá ze starobylých intuicí víry. Je to utěšující vidění, které chce dát uzdra-
vující moci Boha proniknout do dějin krve a slz. Andělé zachycují pod rameny kříže krev 
mučedníků a zalévají tak duše, které se přibližují k Bohu. Krev Kristova i krev mučedníků je 
zde pod stejným zorným úhlem: krev mučedníků stéká z ramen kříže. Jejich mučednictví se 
naplňuje v solidaritě s Kristovým utrpením, stává se s ním jedno. Doplňují „na svém těle, co 
ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap“ (srov. Kol 1,24). Jejich život se stal samot-
nou Eucharistií, vloženou do tajemství zrna, které umírá a stává se plodným. Krev mučed-
níků je semenem křesťanů, řekl Tertulián. Jako se z Kristovy smrti, z jeho otevřeného boku 
zrodila církev, tak je smrt svědků úrodnou půdou pro budoucí život církve. Vidění třetí části 
tajemství, na počátku tak stísňující, se tedy uzavírá obrazem naděje: žádné utrpení není 
marné a právě trpící církev, církev mučedníků, se pro člověka stává ukazatelem při hledání 
Boha. Do láskyplných rukou Boha byli přijati nejen trpící jako Lazar, který došel velké útěchy  
a tajemně představuje Krista, který se chce stát pro nás ubohým Lazarem; je tu něco víc: 
z utrpení svědků vyvěrá očistná obnovující síla, protože zpřítomňuje Kristovo utrpení  
a předává přítomnosti svou spásonosnou účinnost.

Dospěli jsme k poslední otázce: Co ve svém celku (ve třech částech) znamená fatim-
ské tajemství? Co nám říká? … Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost, ostatně 
křesťanská víra většinou vůbec nechce a nemůže být návnadou pro naši zvědavost. To, co 
zůstává, jsme viděli hned na počátku našich úvah o textu tajemství: výzva k modlitbě jako 
cestě ke „spáse duší“ a ve stejném smyslu volání – čiňte pokání a obraťte se!

Nakonec bych se chtěl ještě jednou zmínit o dalším klíčovém slovu tajemství, jež se 
stalo právem proslulým: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? Srdce otevře-
né Bohu, očištěné kontemplací Boha, je silnější než pušky a jakékoliv zbraně. Mariino ‚fiat’, 
slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky 
tomuto ‚ano’ se Bůh mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává tak navždy. Vidíme  
a zakoušíme stále, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále od-
vrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce a obrátil tak svobodu člověka  
k dobru, k Bohu, nemá svoboda v konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve svě-
tě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33)

Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.

JOSEF kardinál RATZINGER
prefekt Kongregace pro nauku víry
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Část II.
1. Historie Fatimského apoštolátu a jeho poslání v ČR

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA – NÁRODNÍ CENTRUM FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ, GENEZE A SLUŽBA FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR

Světový apoštolát Fatimy začal svoji činnost po tzv. „sametové revoluci“ při duchovní 
správě ve Šlapanicích u Brna na jaře roku 1990 a následně téhož roku, po přeložení do 
Třebíče, rozvíjel svou činnost u sv. Martina v Třebíči až do podzimu 1995, kdy se požehnané 
aktivity přesunuly do objektu bývalého kláštera v Koclířově u Svitav.

V srpnu 1995 královéhradecký biskup Mons. Karel Otčenášek velkoryse požehnal vzni-
kající Českomoravské Fatimě na území diecéze. Již první programy v Koclířově nabízely 
formační cestu při exerciciích, seminářích a v nejširším měřítku pak při 1. mariánských so-
botách, které začaly v Koclířově v listopadu 1995.

Fatimské centrum v Koclířově od samého začátku své existence bylo úzce spjato s diecé-
zí, biskupem a aktivitami vycházejícími z nově otevřeného pastoračního centra diecéze, 
Nového Adalbertina. V té době vrcholilo tzv. Desetiletí duchovní obnovy národa, u jehož 
vzniku byl tajně za totality jediný z biskupů, a to biskup Otčenášek.

Svatovojtěšské milénium v roce 1997 bylo současně v celé univerzální církvi rokem Je-
žíše Krista v rámci tříleté přípravy Velkého jubilea podle apoštolského listu Tertio Millennio 
Adveniente. Rodiště sv. Vojtěcha na posvátné Libici nad Cidlinou přivedlo do diecézního 
města Hradce Králové dne 26. 4. 1997 nejvzácnějšího hosta, Jana Pavla II. Vedle krásného  
a náročného programu v Koclířově se celá komunita apoštolátu a mnoho spřízněných duší 
zapojovali do programu diecéze, svatovojtěšské novény na Libici, roku Ducha sv. 1998 pak 
v naší svatodušní katedrále a roku 1999 – roku Boha Otce, který nás už bezprostředně uve-
dl do roku 2000 – roku Velkého jubilea. Zde Panna Maria mimořádně vstoupila do našich 
srdcí a životů. Při své „cestě z Nazareta do Betléma“ procházela všemi světadíly, aby v květ-
nu 1999 „prožila“ týden v České republice.

15. květen byl památným dnem, kdy otec arcibiskup Otčenášek vepsal do srdce Panny 
Marie z Nazareta jméno České republiky právě v přírodním areálu Českomoravské Fatimy  
v Koclířově u Svitav. Za tuto akci a všechny předcházející jsme vždy úpěnlivě prosili při 
našich pravidelných poutích do Izraele na svatých místech (potvrzení Petrova primátu – 
návštěva papeže – večeřadlo na Sionu – svatodušní novéna a Nazaret – pouť Panny Marie 
Nazaretské, Betlém – Velké jubileum).

Právě zahájení Velkého jubilea prožíváme se Sv. otcem v Římě při předávání vánočního 
stromu z České republiky ve Vatikánu a při organizaci národní pouti do Říma Velkého jubi-
lea v postní době roku 2000.

Zároveň během výjezdů do farností naší vlasti realizoval Světový apoštolát Fatimy evan-
gelizační pořady a programy v kostelích, kinosálech, kulturních domech, prostě všude, kde 
byl zájem a otevřená srdce. Prostřednictvím mnoha aktivit v Koclířově a Hradci Králové 
bylo formováno široké společenství tzv. mariánských ctitelů a přímo či nepřímo se připra-
vovalo naplnění příslibu Panny Marie daného v roce 1917 třem malým pasáčkům: „NAKO-
NEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.“

Velký dar z Fatimy pro Českou republiku: 10 000 „fatimských knih“ – Sestra Lucie hovoří 
o Fatimě, který přišel právě před slavením 77. první mariánské soboty v Koclířově v březnu 
2002, kdy P. Pavel Dokládal děkoval Pánu Bohu a Panně Marii za 50 let života. Mons. Karel 
Pilík pak upozornil, že kniha k nám přichází proto, aby nás všechny Panna Maria připravila 
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na její příchod k nám do ČR z Fatimy a na porozumění jejímu poselství spojenému s význa-
mem jednotlivých fatimských tajemství.

A to vše neuvěřitelné se stává skutečností. Česká biskupská konference slavnostně pře-
bírá 13. září 2003 ve Fatimě sochu Panny Marie z místa zjevení a Panna Maria Fatimská pak 
prochází všemi katedrálními městy diecézí ČR, je přítomna v Koclířově a Hradci Králové při 
sympoziu o Fatimě a svoji cestu v ČR končí v Koclířově při odhalení „Memoriálu Fatimy“, stá-
lého připomenutí významu Fatimy, třetího tajemství zvlášť a naplnění příslibu Panny Marie 
Jejího Vítězného Neposkvrněného Srdce v našich srdcích. První mariánská sobota 4. října 
2003 je jistým mezníkem, mariánského hnutí Fatimského apoštolátu – národního centra  
v Koclířově u Svitav a startuje zároveň cestu v odvaze a pokoře pro požehnání církve i vlasti, 
kam nás Pán posílá, abychom byli solí a světlem.

Přijměte tuto publikaci jako opravdového průvodce pro všechny, jimž Panna Maria  
a obsah jejího poselství z Fatimy ukazují cestu, pravdu, život ukazující Krista.

Proto také budeme cítit velkou blízkost v pokynech, dnes již blahoslaveného papeže  
Jana Pavla II., k jeho formaci církve, které naše mariánské hnutí nejen plně respektuje, ale 
je mu i osobně v srdci vlastní, tak jako opačně je Svatému otci tolik vlastní vše, čím Panna 
Maria Fatimská zasáhla do jeho osobního života a co on charakterizuje oním nádherným 
Totus tuus, Maria!

„Co máme dělat?“ (Sk 2,37) – s touto otázkou se na prahu třetího tisíciletí obrátil Sv. otec 
ve svém apoštolském listě Tertio millenio ineunte na naši katolickou církev a tím, jak sám 
říká, navázal na otázku, kterou uslyšel už apoštol Petr v Jeruzalémě v den Letnic.

Tváří v tvář Panně Marii Fatimské si klademe zodpovědně tyto otázky pro další cestu 
našeho hnutí. Jsme v naprosté jednotě s pokyny uvedenými Sv. otcem v Novo millenio 
ineunte a víme, že není třeba vymýšlet nový program, protože je již dán a platí již více jak 
2000 let. Je dán Božím Zjevením v Kristu a nesen církví všem. Dobře jej známe a každému, 
kdo by se po něm ptal,  jsme schopni jej kdykoliv předat. Je jasný a srozumitelný jak pro 
dítě, tak pro dospělého, pro intelektuála i prostou babičku.

Tento program osobní svatosti, jako naše spojení s Kristem skrze Pannu Marii, stojí na 
základním pilíři, kterým je PRIMÁT MILOSTI. Cituji 38. Kapitolu Novo millenio ineunte: „Na-
sazovat se s větší důvěrou (již při plánování toho,co nás čeká) za pastoraci, která dává plný 
prostor modlitbě (ať osobní, nebo společné), znamená respektovat jeden ze základních 
principů křesťanského  pohledu na život. Jedná se o primát milosti. Existuje jedno pokuše-
ní, které odjakživa ohrožuje každé duchovní putování i samu pastoraci. Myslet si, že výsled-
ky závisí na našich schopnostech organizovat a konat.“

Je jisté, že Bůh po nás chce skutečnou spolupráci s milostí, a proto nás také vyzývá 
k tomu, abychom své službě věci Království darovali všechny své intelektuální i pracovní 
schopnosti, avšak běda, pokud bychom zapomněli, že bez Krista nezmůžeme nic. Právě 
modlitba nám dává prožívat tuto skutečnost.

Uvádíme zde starozákonní obraz putujícího lidu Božího z Egypta do země zaslíbené. 
Amalečané stojí proti Izraelitům. Jozue a všichni bojeschopní muži bojují s plným nasaze-
ním ostřím meče. Mojžíš má zvednuté ruce, tj. znak modlitby. Když Mojžíšovy ruce klesají, 
vítězí Amalečané, proto Áron a Chur podpírají jeho zvednuté ruce až do západu slunce  
a zvítězí Izraelité. Primát milosti, primát modlitby rozhodl, ale to vše za předpokladu přiro-
zeného nasazení všech bojeschopných mužů. To je obraz, který nám dokresluje slova Sv. 
otce o primátu milosti – modlitby.

Posláním našeho hnutí je na prvním místě formovat stávající modlitební skupiny v du-
chu biblického večeřadla a pomáhat při vytváření dalších modlitebních skupin v naší zemi.
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Hlavní modlitba, kterou znovu objevujeme v její plné kráse a moci, je modlitba sv. rů-
žence, která je součástí kultu, tj. úcty Mariina Neposkvrněného Srdce. A o tomto kultu Ma-
ria sama ve Fatimě prohlásila, že je „spásonosným prostředkem“.

S hlubokou vděčností jsme přijali 16. října 2002 apoštolský list Rosarium Virginis Mariae 
a slavnostní vyhlášení Roku sv. růžence, který naše Fatimské hnutí v ČR tak mimořádně 

přijalo právě skrze Pannu Marii v Její cestě do naší vlasti s růžencem v rukou při akci „Dí-
kůvzdání Fatimy“ na podzim 2003.

Cituji z 43. Kapitoly apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae:
„Milovaní bratři a sestry! Tak jednoduchá a zároveň bohatá modlitba, jakou růženec je, si 

skutečně zaslouží, aby byla křesťanským společenstvím znovu objevena.“
Jan Pavel II. vyzývá všechny biskupy, kněze, teology a všechny ostatní, aby se prostřed-

nictvím své vlastní osobní zkušenosti s krásou růžence stali jeho přesvědčenými šiřiteli. 
Prosí zvlášť milovanou mládež: „Vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto 
modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž 
se má výzva setká s vaším přijetím!“

A při generální audienci 16. 10. 2002, při vyhlášení růžencového roku, říká: „Je snad ně-
jaký lepší prostředek k naplnění náročného a mimořádného úkolu kontemplovat s Marií 
Kristovu tvář, než je modlitba růžence?“ Panna Maria Fatimská zachránila život Sv. otci při 
smrtelném atentátu 13. 5. 1981. Po analýze 3. části fatimského tajemství, kdy muž v bílém 
padá smrtelně zraněný k zemi, je zřejmé, že nadpřirozený zásah Panny Marie jaksi zanechal 
církvi i celému světu papeže, jehož velikost jen těžko můžeme nyní hodnotit.

Odhalení pomníku tohoto papeže dne 26. 4. 2003, ve výroční den jeho návštěvy v Hrad-
ci Králové, je krásným svědectvím velké odvahy a důvěry otce biskupa Dominika Duky   
v čase, kdy sám děkuje za svých 60 let života. Vše také ve velké jednotě s otcem arcibisku-
pem Karlem Otčenáškem, kterého sám papež Jan Pavel II. nazval přítelem. Věříme, že tak 
jako symbolický návrat sv. Vojtěcha a Radima v sousoší manželů Adamcových na rodnou 
Libici v roce 2000, tak také pomník papeže připravený  pro Velké náměstí v Hradci Králové, 
Memoriál Fatimy a socha anděla v Koclířově nádherným způsobem dokumentují a připo-
mínají, kudy vede cesta pro církev ve světě na počátku již 3. tisícíletí: s velikou vděčností 
za všechny a za všechno, co dostáváme v tolikerém blízkém spojení, vzájemnosti s ce-
lým hnutím Fatimy v ČR, v našich oblastních centrech, v jednotlivých modlitebních skupi-
nách a mnoha nemocných a trpících, v dárcích lásky, která k naší službě proudí. Díky Tobě,        
Maria, za Tvoji velkou blízkost i mimořádnou přítomnost a její podobu v mé službě. Ve 
Tvých úmyslech za nás a v úmyslu naší národní Fatimy ať je obsaženo to, co nelze lidskými 
silami zvládnout ani pojmenovat. Co jsi Ty se sv. Josefem v nás a v naší službě. A vás, kteří 
vezmete tuto publikaci do rukou a nějakým osobním způsobem se k vítěznému dílu Panny 
Marie a jejího Neposkvrněného Srdce připojíte, vroucně prosíme, pomodlete se desátek 
na úmysl Panny Marie za nás a druhý desátek na úmysl naší národní Fatimy, a to tak, jak to 
předkládá každý den P. Pavel Dokládal (Panna Maria i sv. Josef to velmi dobře ví, co vše je  
v těchto úmyslech potřebné).

A vůbec se nebudeme zlobit, když modlitbu spolu s osobním zasvěcením a na tyto 
úmysly ponesete třeba denně. Ve vašich modlitbách, postu, obětech je ten duchovní pri-
mát Koclířova! Ave Maria et Josef!
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APOŠTOLÁT FATIMY PROHLUBUJE FORMACI A ŠÍŘÍ MARIÁNSKOU SPIRITUALITU

Českomoravská Fatima v Koclířově jako poutní mariánské místo a centrum hnutí Svě-
tového apoštolátu Fatimy v ČR stále ve spojení s biskupstvím královéhradeckým skrze 
diecézní poutní centrum organizačně zajišťuje nejen diecézní, ale také národní akce naší 
katolické církve, národní pouť do Říma 2010, pouť u příležitosti kardinálské konzistoře  
v Římě v r. 2012, národní pouť do Svaté země na závěr Roku víry 2013 aj.

V roce 2007 byla ve Fatimě slavnostně posvěcena nová bazilika Nejsvětější Trojice  
a v roce 2010 se konal v Koclířově za účasti 13 zemí 1.evropský regionální kongres WAF. 
Jsou to všechno mimořádné dny, při kterých nás doprovází jednak emeritní arcibiskup Ka-
rel Otčenášek, ale současně také diecézní biskup Dominik Duka, který se stal pražským 
arcibiskupem na svatovojtěšském stolci a později kardinálem. Svatý otec ustanovuje na 
místo biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála, který ve Svatopetrské bazilice ve Va-
tikánu přijal na 1. květnovou sobotu (7. 5.) roku 2011 biskupské svěcení. V ten samý den  
P. Elias Vella odhalil v Koclířově sochu blahoslaveného Jana Pavla II. a kardinál Dominik 
Duka posvětil celý bohoslužebný areál jako areál Jana Pavla II.

Celkovou spiritualitu Fatimy rozvíjí rozhodnutí regionů WAF v ČR předané za přítomno- 
sti diecézního biskupa Jana Vokála a primase českého kardinála Duky 3. 3. 2012 v Koclířově,  
a to realizovat památník Anděla pro ČR jako kopii jeho sochy z Aljustrelu z Fatimy.

Rok 2013 přináší nečekané rozhodnutí papeže Benedikta XVI. uvolnit Petrův stolec  
v Římě. V únoru jsme provázeli poutníky z ČR na rozloučení a poděkování papeži Benediktu 
XVI. za jeho službu. O měsíc později vítáme Svatého otce Františka, který zahájil svůj pon-
tifikát rozhodnutím o zasvěcení nejprve sebe sama a své služby a následně celého světa 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V roce Víry je poutnímu mariánskému kostelu v Českomoravské Fatimě v Koclířově udě-
lena výsada plnomocných milostí - odpustků Roku víry.

Po odhalení a přijetí sochy Anděla pro ČR ve dnech Fatimského tridua Roku víry 4. – 6. 
10. 2013 a zasvěcení světa v Římě 13. 10. 2013 vrcholí Rok víry národní poutí ČR do Svaté 
země ve dnech 8. – 10. 11. 2013.

Před námi je další cesta. Mně i mým nejbližším spolupracovníkům ubývají síly. Přidávají 
se další a za ně se také modlíme. Fatimský apoštolát nachází velkou blízkost ve spolupráci 
s Kolpingovým dílem v ČR reprezentovaným panem Liborem Havlíkem; jeho duchovním 
rádcem je otec kardinál Duka. Spolupráce přináší požehnané ovoce.

Je třeba POKRAČOVAT …
V loňském roce jsem se rozhodl sloužit desítky mší svatých za farníky a za všechny živé  

i zemřelé členy Fatimského apoštolátu v ČR. Na konci Roku víry je jich odsloužených již více 
jak 300. Je to velký dar pro naše spojení v apoštolátu i výzva dalším, aby se připojili. Tak, jak 
volá Matka Boží...

Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal

Proto uvádíme několik základních informací i pro možnost připojit se k tomuto spojení 
se Světovým apoštolátem Fatimy – Fatimským apoštolátem v ČR. 
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2. Světový apoštolát Fatimy v ČR – základní informace

PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY JAKO ME-
ZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, PŮSOBÍCÍ V UNI-
VERZÁLNÍ KATOLICKÉ CÍRKVI. 

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE POTVRDILA JEHO POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VE VŠECH 
DIECÉZÍCH JAKO FATIMSKÝ APOŠTOLÁT ČR

Národním centrem hnutí pro Českou republiku je ČESKOMORAVSKÁ FATIMA v Koc-
lířově u Svitav; je ve stálém spojení s regiony tohoto mariánského hnutí, které působí na 
území ČR.

ČLENSTVÍ: Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v růz-
ných místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve 
Světovém apoštolátu Fatimy je slib:
• Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění 

Božího zákona
• Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence
• Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na 

znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii
• První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na smír Neposkvr-

něného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, po-
modlit se pět desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, je obe-
známen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto členství pro jeho 
duchovní život a vyplní přihlášku, kterou předá v regionu svému vedoucímu nebo přímo v ná-
rodním centru v Koclířově. Členové v šíření poselství Fatimy mají být v jednotě se Sva-
tým otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového apoštolátu Fatimy musí 
zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby apoštolátu.

ZÁSVĚTNÝ SLIB: 
Odevzdávám se Panně Marii a tím se chci připojit ke Světovému apoštolátu Fatimy;
Drahá Královno a Matko, která jsi ve Fatimě slíbila, že Rusko se obrátí a světu bude dopřán 

mír, na smír za mé hříchy a hříchy celého světa, slavnostně slibuji tvému Neposkvrněnému Srdci:
• že budu každý den nabízet oběti, které vyžadují mé každodenní povinnosti,
• že se budu každý den modlit alespoň pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho 

tajemstvích,
• že budu nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské na důkaz tohoto slibu a jako znak 

zasvěcení se Tobě,
• že vykonám pět prvních sobot v měsíci i s 15minutovým rozjímáním nad tajemstvími 

svatého růžence.
Tento slib budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení. 
Pozn. Tento slib nezavazuje pod hříchem. Nicméně, je to slib, tvé slovo Matce Boží.

Členové hnutí Světového apoštolátu Fatimy začínají nový den modlitbou ranního 
odevzdání a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
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RANNÍ OBĚTOVÁNÍ: 
Můj Bože, v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie (zde polib svůj hnědý škapulíř 

na znamení svého zasvěcení s přijetím mimořádných odpustků), obětuji Ti drahocennou Krev 
Ježíšovu přítomnou ve všech svatostáncích světa a spojuji s Ní oběti každé mé myšlenky, 
slova a skutků dnešního dne. Ó můj Ježíši, toužím dnes získat všechny milosti, které jen 
mohu a obětuji je spolu se mnou Neposkvrněné Panně Marii – aby je mohla nejlépe využít 
pro potřeby Tvého Nejsvětějšího Srdce. Drahocenná Krvi Ježíšova, zachraň nás! Neposkvr-
něné Srdce Panny Marie, oroduj za nás! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA: 
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem  

a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Po-
máhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše  
i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vy-
pros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na 
smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé 
oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN. 

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! 

VÝHODY PLYNOUCÍ ZE ČLENSTVÍ:
1. Vědomí, že naplňujete podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, jak to 

ve Fatimě sdělila Panna Maria 
2. Získání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a hnědý škapulíř
3. Způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, v ho-

dině smrti a po smrti
4. Vaše jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení
5. Sdílení se v modlitbě s miliony členů
6. Stanete se duchovním synem (dcerou) sv. otce Pia
7. Spoluúčast na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec

REGIONÁLNÍ STŘEDISKA WAF V ČR V ROCE 2013 

PRAHA – Vlasta Tatíčková, mob.: +420 736 245 439
OSTRAVA – Marie Nováková, mob.: +420 731 258 292, e-mail: dooci@centrum.cz
ČESKÝ TĚŠÍN – Jana Machandrová, mob.: +420 605 983 218
e-mail: jana.machandrova@email.cz
OPAVA – Marie Šrajerová, mob.: +420 732 985 948, e-mail: srajerova.marie@seznam.cz
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Václav Chládek, mob.: +420 731 621 222, 
e-mail: zabradliaschody@seznam.cz, 
Miloslav Sezima, mob.: +420 603 383 373, e-mail: m.sezima@seznam.cz
VLČNOV – Mgr. Antonín Válek, mob.: +420 736 731 539, e-mail: valek.43@seznam.cz,
Jaroslav Niče, tel.: +420 571 110 806
HODONÍN – Ing. Libuše Tesaříková, mob.: +420 724 203 063
e-mail: tesarikova.libuse@muhodonin.cz · Marie Strašilová, mob.: +420 737 456 660
TŘEBÍČ – Marie Nováková, mob.: +420 739 616 414
BRNO – Eva Prokešová, mob.: +420 737 618 354, e-mail: e-prok@seznam.cz
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Michal Řehák, mob.: +420 733 550 127, e-mail: michalfatima@seznam.cz
Marie Duchoňová, mob.: +420 736 214 787, e-mail: duchonova@atlas.cz
JESENÍK – Václav Dvořák, mob.: +420 605 724 404, e-mail: vaclavdvorak@wo.cz  
Petr Dvořák, mob.: +420 775 200 810, e-mail: dvorak@mikulovice.cz
SVITAVY – Ivanka Štěpánková, mob.: +420 737 684 033, 
e-mail: reznikstepanek@seznam.cz
HRADEC KRÁLOVÉ – Helena Ryklová, mob.: +420 723 262 381
e-mail: ryklovah@seznam.cz, Anna Havelková, mob.: +420 608 737 630
ÚSTÍ NAD LABEM, TEPLICE – Marie Masopustová, mob.: +420 604 147 894
e-mail: maria1277@seznam.cz, Miloslava Pražanová, mob.: +420 776 892 338,
e-mail: mijoma@seznam.cz
VESELÍ NAD LUŽNICÍ – Ing. Jiří Bradáč, mob.: +420 777 124 098, 
e-mail: jvbradac@centrum.cz
LIBEREC – Jiří Horák, mob.: +420 721 986 324
DOMAŽLICE – Jana Palkovičová, mob.: +420 605 183 117
KROMĚŘÍŽ – Mgr. Vlasta Machalová, mob.: +420 737 135 716
MLÁDEŽ WAF ČR – David Hebron – mob.: +420 736 442 539, e-mail: Otecbill@email.cz 
Lucie Ortiz – mob. +420 777 794 311, e-mail: lubu78@hotmail.com

Část III. DALŠÍ MODLITBY
1. MODLITBA KORUNKY ANDĚLA

(Imprimatur: kardinál Ricardo J. Vidal, arcidiecéze Cebu, Filipíny)

Anděl ve Fatimě pasáčkům a skrze ně i nám říká:
„Přinášejte Bohu za oběť, všechno, co můžete, na smír za hříchy, které Boha zraňují 
a jako prosbu za obrácení hříšníků. Přivolávejte tak mír do vaší vlasti 

KORUNKA ANDĚLA:
Nejsvětější Trojice, klaním se Ti!  
Můj Bože, můj Bože, miluji Tě v Nejsvětější Svátosti Oltářní“ (3x)
Věřím v Boha…

Na velkých zrnkách: Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním 
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech 
svatostáncích světa na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro 
nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím 
za obrácení ubohých hříšníků. (1x)

Na malých zrnkách: místo modlitby Zdávas Maria: Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se 
Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Místo modlitby Svatá Maria: Prosím za odpuštění pro ty, kdo  
v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí a v Tebe nedoufají. (10x)

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
Jako bylo na počátku i nyní i vždycky a navěky věků. Amen
To celé se opakuje 5x (jako 5 desátků růžence – vždy Nejsvětější Trojice (1x)…, Můj Bože 

(10x), Sláva Otci…
Na závěr: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi (3x)
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MODLITBA ZA SVATOŘEČENÍ FATIMSKÝCH PASÁČKŮ BLAHOSLAVENÝCH 
HYACINTY A FRANTIŠKA MARTO:

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý! V úctě se Ti klaním a děkuji Ti za zje-
vení Nejsvětější Panny Fatimské. Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to ke Tvé cti a slávě  
a k spáse duší, abys blahoslavené pastýřské děti Františka a Hyacintu před celou církví osla-
vil a udělil na jejich přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen. Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...

MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ SESTRY LUCIE DE SANTOS:
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení 

Nejsvětější Panny Fatimské, aby jsi ukázal světu bohatství jejího Neposkvrněného Srdce.
Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostřednictvím Neposkvrněné-

ho Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to k Tvé větší cti a pro dobro našich duší, abys sestru 
Lucii, pastýřku z Fatimy, před celou církví oslavil a udělil na její přímluvu milost, o niž Tě 
prosím. Amen. Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA PIA XII. NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
(zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v roce 1942)
Královno posvátného růžence, Pomocnice křesťanů, Útočiště lidstva, Vítězkyně ve všech 

bitvách Božích! Snažně prosíme, vrháme se před Tvůj trůn. Přicházíme plni důvěry, že do-
sáhneme milosrdenství, milosti a pravé pomoci ve svých tísních. Nespoléháme na své zá-
sluhy, ale jedině na nekonečnou dobrotu Tvého mateřského Srdce.

Svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému Neposkvrněnému Srdci v této osudové ho-
dině lidských dějin. Při tom se spojujeme se svatou Církví, tím mystickým (tajemným) tě-
lem Tvého božského Syna, které tolik trpí a krvácí a je tolik postiženo. Spojujeme se také s 
celým světem, který je obětí svého vlastního hříchu, rozerván strašnou nesvorností a hoří 
plameny nenávisti. Tebe, ó Matko, prosí tolikeré trosky světa a duší, tolik bolestí, tolik úz-
kostí otců a matek, manželů, sourozenců a nevinných dětí. Tebe prosí tolik v květu mládí 
zlomených lidských životů, tolik mučených a umírajících lidí, tolik duší, které jsou v nebez-
pečí, že navždy zahynou.  Ty, ó Matko milosrdenství, vypros nám u Boha mír. Vypros nám 
především těch milostí, které mohou v okamžiku duše obrátit! Vypros nám těch milostí, 
které mír  připravují, přivádějí a zajišťují! Královno míru, pros za nás a dej světu ve zbraních 
mír, po kterém národy touží, mír v pravdě, spravedlnosti a lásce Kristově! Dej světu mír 
zbraní a duší, aby se rozrůstalo v pořádku a pokoji království Boží!

Dopřej své ochrany nevěřícím a těm, kteří ještě dlí ve stínu mrti!
Dej, ať pro ně vyjde slunce pravdy!
Dej, ať s námi volají k jedinému Spasiteli slova: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 

lidem dobré vůle!
Prosíme za ty národy, jež omylem a nesvorností byly rozdvojeny, obzvláště za ty, které tě 

zbožně uctívají. Dej jim mír, veď je zpět k ovčinci Kristovu pod jediným a pravým pastýřem!
Vyprošuj mír a plnou svobodu svaté Církvi Boží! Zadrž rostoucí příval nového pohanství! 

Rozmnož ve věřících lásku k čistotě, k svědomitému zachovávání náboženských povinnosti 
a apoštolskou horlivost! Dej svornost těm, kteří Bohu slouží, ať se jejich zásluhy a počet 
množí!

Srdci Tvého Božského Syna, Ježíše Krista, byla zasvěcena Církev a všechno lidstvo. Kéž    
v něj složí všichni své naděje! On bude pro ně znamením a zárukou míru a záchrany. Tak se 
zasvěcujeme navždy také Tobě, Tvému Neposkvrněnému Srdci, ó, Matko a Královno světa! 
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Tvá láska a ochrana kéž urychlí vítězství Království Božího! Kéž Tě uctívají všechny národy  
v míru mezi sebou a s Bohem! Kéž zazní s Tebou z jednoho konce světa na druhý to slavné  
a věčné Magnifikat slávy, lásky a vděčnosti k Srdci Ježíšovu: Jen v něm můžete nalézt prav-
du, život a pokoj. Amen

ZASVĚCENÍ SVĚTA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
(24. března 1984, Sv. otec Jan Pavel II. zasvětil slavnostně Jejímu Neposkvrněnému Srdci 

Rusko a celý svět, v přítomnosti sochy Panny Marie z Kaple zjevení ve Fatimě)

„Pod ochranu Tvou se utíkáme, Svatá Boží Rodičko!“
Matko lidí a národů, Ty, která znáš všechny jejich bolesti a naděje, Ty, která mateřsky 

zakoušíš všechny boje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, které otřásají dneš-
ním světem, přijmi naše volání, jímž se z vnuknutí Ducha Svatého obracíme k Tvému Srdci 
a obejmi jako milující Matka a Služebnice tento náš svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, 
hluboce znepokojeni o pozemský i věčný osud lidí a národů.

Zvláštním způsobem Ti „svěřujeme a zasvěcujeme“ ty lidi a národy, kteří toho mají nej-
víc zapotřebí.

„Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Nepohrdej prosbami nás, kteří jsme se ocitli v těžké zkoušce! Nepohrdej!
„Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl věčný život“ (Jan 3,16).
A právě tato láska přiměla Božího Syna, aby se nám zasvětil: „Pro ně zasvěcuji sebe sama, 

aby i oni byli skutečně posvěceni“ (Jan 17,19).
V síle tohoto zasvěcení jsou všichni Jeho učedníci povoláni, aby usilovali o spásu světa 

a aby připojili něco ke Kristovu utrpení ve prospěch jeho Těla, jímž je Církev (srov. 2 Kor 
12,15; Kol 1,24).

Před Tebou, Matko Kristova, před Tvým Neposkvrněným Srdcem chci se dnes společně  
s celou Církví spojit s naším Spasitelem v tomto Jeho zasvěcení pro svět a pro lidstvo, neboť 
toto zasvěcení má v Jeho Božském Srdci moc, dosáhnout odpuštění a smír.

Síla tohoto zasvěcení trvá po všechny časy a objímá všechny lidi, národy a státy a pře-
máhá každé zlo, jež duch temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež 
skutečně zasadil i do našich časů.

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení pro lidstvo a pro svět: pro současný svět 
ve spojení se samotným Kristem. Svět se totiž musí podílet skrze Církev na vykupitelském 
díle Kristově.

Jakou bolest nám působí vše to, co se v Církvi a v každém z nás vzpírá svatosti a zasvěcení.
Jakou bolest nám působí, že výzva k pokání, k obrácení a modlitbě nebyla přijata tak, 

jak tomu mělo být.
Jak nás bolí, že se mnozí jen chladně podílejí na vykupitelském díle Kristově. Že se tak 

málo doplňuje na našem těle, co ještě zbývá z utrpení Kristova.
Ať jsou požehnány všechny ty duše, které jsou poslušny volání Věčné Lásky. Ať jsou po-

žehnáni ti, kdo den co den s nevyčerpatelnou velkomyslností přijímají Tvou výzvu, ó Matko, 
a činí to, co jim říká Tvůj Ježíš a dávají církvi a světu tiché svědectví života v duchu Evangelia.

Buď požehnána nade vše Ty, Služebnice Pánova, která jsi nejdokonaleji poslechla Božího 
volání!

Buď pozdravena Ty, která ses bezvýhradně spojila s vykupitelským zasvěcením svého Syna!
Matko Církve! Osvěcuj Boží lid na cestách víry, naděje a lásky! Pomáhej nám žit v celé 
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pravdě Kristova zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.
Když Ti, ó Matko, nyní svěřujeme svět, všechny lidi a všechny národy, svěřujeme Ti i toto 

zasvěcení za svět a klademe je do Tvého Mateřského Srdce.
Ach, Neposkvrněné Srdce! Pomáhej nám přemoci hrozbu zla, které se tak často zakoře-

ňuje v srdcích dnešních lidí a jež ve svých nedozírných následních už tíží naše dny a zdá se 
zahradit cesty do budoucna.

Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od nevypočitatelného sebezničení, od každé války, vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu už od jeho počátku, vysvoboď nás!
Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dítek, vysvoboď nás!
Od jakékoliv nespravedlnosti národní a mezinárodní, vysvoboď nás!
Od lehkomyslného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!
Přijmi, Matko Kristova, toto volání, plné utrpení všech lidí, plné utrpení celých společenství!
Kéž se znovu ukáže ve světových dějinách nekonečná moc milosrdné Lásky!
Ta ať nezastaví zlo! Ať přemění svědomí!
Ve Tvém Neposkvrněném Srdci ať se odhalí pro všechny světlo Naděje.
        AMEN.

SVĚŘENÍ 3. TISÍCILETÍ PANNĚ MARII, VATIKÁN 8. 10. 2000
(Jan Pavel II. ve spojení s biskupy světa v přítomnosti originální sochy Panny Marie z Kaple 

Zjevení ve Fatimě)
„Ženo, to je tvůj syn!“ zaznívají pro nás zvlášť sladce tato Ježíšova slova, kterými nás 

odkazuje Tobě a dělá Tě naší Matkou: „Ženo, to je tvůj syn!“
Tím, že Ti svěřil apoštola Jana a s ním všechny syny církve, ba všechny lidi, Kristus nijak 

neoslaboval svou výlučnou úlohu Spasitele světa, ale spíše je zdůrazňoval. Ty jsi zář, která 
nic neodnímá Kristovu světlu, protože existuješ v Něm a pro Něho. Všechno v Tobě je „FIAT“ 
(staň se): Ty jsi Neposkvrněná, Tys průzračnost a plnost milosti.

Dnes Ti chceme svěřit budoucnost, která nás čeká, a prosit Tě, abys nás doprovázela 
našem putování. Jsme mužové a ženy mimořádné epochy, tak úchvatné, ale i tak bohaté na 
protiklady. Lidstvo dnes vlastní neslýchaně mocné nástroje: může vytvořit z tohoto světa 
zahradu, nebo z něho udělat hromadu trosek. Získalo mimořádné schopnosti zásahů do 
samých pramenů života: může je užívat k dobru v rámci mravního zákona, nebo může pod-
lehnout krátkozraké pýše vědy, která nepřijímá hranice, takže pak pošlapává úctu, jakou 
vyžaduje každá lidská bytost. Dnes více, než kdy jindy, je lidstvo na rozcestí. A ještě jednou, 
svatá Panno, spása je všechna a jen ve Tvém Synu, Ježíšovi.

Právě proto Tě, Matko, chceme vzít do svého domu jako apoštol Jan (srov. Jan 19.27), 
abychom se od Tebe naučili připodobnit se Tvému Synu. „Ženo, to jsou Tvé děti!“ Jsme 
tu, před Tebou, abychom svěřili Tvé mateřské starostlivosti sami sebe, Církve, celý svět. 
Naléhavě pros za nás svého milovaného Syna, aby nám v hojnosti uděloval dary Du-
cha Svatého, Ducha Pravdy, která je pramenem života. Přijmi ho pro nás a s námi jako  
v prvním společenství v Jeruzalémě, které se tísnilo kolem Tebe v den Letnic. Kéž Duch ote-
vře srdce pro spravedlnost a lásku, kéž přivede osoby a národy k vzájemnému pochopení 
a pevné vůli po míru.

Svěřujeme Ti lidi, počínaje těmi nejslabšími: děti, které ještě nespatřily světlo světa, i ty 
narozené v poměrech chudoby a strádání, mladé, kteří hledají smysl života, osoby bez prá-
ce a ty, které trýzní hlad nebo nemoc. Svěřujeme Ti rozvrácené rodiny, staré osoby, o které 
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nikdo nepečuje a všechny osamocené a ty, kteří ztratili naději.
Ó Matko, která znáš utrpení a naděje církve i světa, pomáhej svým dětem v denních 

zkouškách, které život přináší každému a učiň, aby díky nasazení všech nepřevládly tem-
noty nad světlem. 

Tobě, jitřenko spásy, odevzdáváme své putování v novém tisíciletí, aby pod Tvým ve-
dením všichni lidé objevili Krista, Světlo světa a jediného Spasitele, který vládne s Otcem  
a Duchem Svatým po všechny věky věků. 

        AMEN

Při národní akci Díkůvzdání Fatimy byla k této modlitbě Svatého otce Jana Pavla II. připojena 
modlitba „Panno Maria, Matko Boží..“. (str. 15) a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie byly zasvě-
ceny naše diecéze v katedrálách a celá ČR pak 4. 10. 2003 v centru Fatimy v Koclířově.

 
Velký význam měla návštěva papeže Benedikta XVI. ve Fatimě ve dnech 12. – 13. 5. 2013.             

V Roce víry požádal Svatý otec František o zasvěcení jeho pontifikátu Panně Marii Fatimské. Toto 
zasvěcení provedl ve Fatimě kardinál patriarcha Lisabonu J.Em. José Policarpo 13. 5. 2013, v den 
96. výročí zjevení Panny Marie. 13. 10. 2013 v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské z Kaple 
Zjevení v Cova d´Iria ve Vatikánu zasvětí papež František Jejímu Neposkvrněnému Srdci celý svět.

Litanie k Panně Marii Fatimské
Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.
(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira, 30. 11. 1938)

Litanie k blahoslaveným Františkovi a Hyacintě
Pane, smiluj se...
Kriste, smiluj se...
Pane, smiluj se...
Panno Maria Růžencová z Fatimy,     oroduj za nás
Panno Maria Bolestná,...
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Panno Maria Karmelská,...
Blahoslavený Františku Marto,...
Blahoslavená Hyacinto Marto,...
Děti, které povolal Kristus,...     orodujte za nás
Děti, které jste byly povolány abyste kontemplovaly Boha v nebi,...
Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství nebeského Království,
Maličcí, které si vybral Bůh,...
Vy, kteří jste dokonalou chválou Božích zázraků,...
Dokonalé vzory synovské odevzdanosti,jako děti v lůně matky...
Oběti smíru pro užitek Kristova Těla,...
Důvěrníci Anděla Pokoje,...
Spolu s Andělem adorující Eucharistii,..
Vy, kteří jste viděli Pannu oděnou sluncem,...
Vy, kteří jste viděli Světlo, kterým je Bůh,....
Milované děti Panny a Matky,...
Vy, kteří jste pozorně naslouchali mateřským prosbám Panny Marie,...
Obránci poselství, které vám sdělila Paní, jasnější než slunce,...
Hlasatelé slov Matky Boží,...
Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie...
Vy, kteří jste naplnili úmysly Nejvyššího,...
Věrní strážci poselství,...
Vyslanci Panny Marie Růžencové,...
Misionáři proseb Mariiných,...
Poslové výzev z nebe,...
Ochránci Kristova nástupce na zemi,...
Vyznavači hrdinského života v pravdě,...
Těšitelé Ježíše Krista,...
Vzory křesťanské lásky,...
Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,...
Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,...
Přátelé lidí před trůnem Panny Marie,...
Lilie nevinnosti, vonící svatostí,...
Perly, zářící nádhernou blažeností,...
Serafíni lásky u nohou Pána,...
Oběti předložené Bohu přinášející utrpení na smír...
Obdivuhodné vzory rozdělení se s chudými,...
Neúnavné vzory v přinášení obětí za obrácení hříšníků,...
Vzory odvahy v časech protivenství,...
Duše Bohem v Ježíši milované,...
Malí pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,...
Učedníci ve škole Mariině,...
Tazatelé lidstva,...
Plody stromu svatosti,...
Dary pro Světovou Církev,...
Boží znamení pro Boží lid,...
Svědkové Boží milosti,...
Vy, kteří jste vyzývali k zachování křestní nevinnosti,...
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Vzory zkušenosti milující přítomnosti Boha,...
Výmluvné duše v blízkosti Boha,...
Přímluvci za hříšníky před Bohem,...
Tvůrci civilizace Lásky a Pokoje,...
Lampy, které osvěcují lidstvo,...
Laskavá světla osvěcující mnohé,...
Lucerny zářící na cestách lidstva,...
Plameny žhnoucí v temných a neklidných časech,...
Svíce Bohem rozžaté,...

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Závěrečná modlitba:
Bože nekonečně dobrý. Ty miluješ nevinné a vyvyšuješ pokorné; prosíme Tě, dej, aby-

chom na přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, napodobením blahoslavených Fran-
tiška a Hyacinty, Ti mohli sloužit v prostotě srdce, a tak vejít do Nebeského království. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který je Bůh s Tebou v jednotě s Duchem Svatým. 
Amen.

2. ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI 
Zjevení v Pontevedra:
13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Ma-

ria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se 
ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém 
přijímání v první soboty v měsíci…

„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh 
ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, 
mnoho duší se zachrání a bude mír…přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvr-
něnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí 
mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na 
nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

O osm let později, 10. prosince 1925 se Panna Maria zjevila (s Dítětem Ježíšem) Lucii  
v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Dítě Ježíš hovoří jako první: „Měj soucit se srd-
cem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probo-
dávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“

Velký slib
Panna Maria poté řekla:
„Dcero, pohleď na mé srdce ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouhá-

ním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu 
pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec 
a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smr-
ti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“

15. února 1925 se Lucii znovu zjevil Ježíš v Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí: 
„Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí  
a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě 
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víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, 
než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly...“

Důležitost této úcty
Znamená vnitřní jednotu Mariina Neposkvrněného Srdce s Nejsvětějším Srdcem Jejího 

Syna. I proto se památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie od roku 1969 slaví v sobotu 
po páteční slavnosti Božského Srdce. Před odchodem do nemocnice řekla Hyacinta Lucii: 
„ Řekni všem, že Bůh nám uděluje milosti skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, že lidé 
je musí prostřednictvím tohoto Srdce vyprošovat, že Ježíšovo Srdce chce, aby spolu s Jeho  
bylo uctívané Neposkvrněné Srdce Panny Marie.“ 

Mariino srdce „otevřené slovy, „Ženo, hle tvůj Syn“ (J 19, 26) je duchovně sjednoceno 
se srdcem jejího Syna, otevřeného kopím vojáka“, řekl papež Jan Pavel II. ve své homílii ve 
Fatimě 13. 5. 1982.

V této úctě Ježíš sám touží po odčinění za hříchy, které probodávají bolestné srdce Jeho 
Matky, mateřský symbol její milosrdné lásky a touhy po spáse celého lidstva.

Proč tedy 5 prvních sobot a ne 7 nebo 9?
Existuje 5 důvodů. Je 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: (1) 

Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie; (2) Rouhání proti Jejímu Panenství; 
(3) Rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství; (4) Rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do 
srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží; (5) urážky těch, kteří ji hanobí  
v jejích obrazech a sochách.

VELKÁ PŘISLÍBENÍ DANÁ K POBOŽNOSTI PĚTI PRVNÍCH SOBOT
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. Mnozí budou chtít vykonat 

tuto pobožnost pro svůj osobní užitek. „Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních 
sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti 
se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.“ S nezměrnou velkorysostí slíbila 
Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce. 
A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení: „Všem, kdo splní... 
slibuji.“ „NIKDY JSEM NEBYLA TAK ŠŤASTNÁ, JAKO KDYŽ PŘIŠLY PRVNÍ SOBOTY,“ řekla 
Lucie. „Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat 
všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“ V dopise své matce Marii Róze z 24. července 
1927 Lucie píše: „Potěš mě tím, že se zapojíš do této pobožnosti, o které vím, že se líbí 
Bohu, a kterou si žádala sama Panna Maria. Očekávám, že mi napíšeš, že jsi ji přijala 
a že se snažíš podnítit k této pobožnosti i druhé. Uděláš mi tím nesmírnou radost.“

 
Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci: 1. Sv. zpověď. Je možné 

vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie. Další 3 podmínky musí být splněny v den 1. soboty. 2. Svaté přijímání na smír;  
3. 5 desátků svatého růžence; 4. Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více 
tajemstvích (15 minut). Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Pan-
ny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.
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3. MODEL JAK VÉST MODLITEBNÍ SKUPINU – VEČEŘADLO WAF 
Příklad – model animace večeřadla
Začít zpěvem
Je ideální, podobně jako je tomu při bohoslužbě. Zpívá se z kancionálu, Hosany či jiných 

zpěvníků, s kytarou. Jedna píseň či sloka; je možné zařadit i několik písní – slok.

Zahájení křížem
Nikdy neopomenout. Každé večeřadlo vždy zahajujeme křížem a končíme prosbou  

o požehnání a požehnáním. Je-li přítomen kněz či jáhen, pak žehná on.

Zpytování svědomí, chvály, díky, prosby
Může být zařazena jistá forma sjednocení s Bohem a s lidmi. Vědomí vlastních hříchů. 
Je možné zařadit i modlitbu Vyznávám se …, jako při bohoslužbě.
Je možné Pána Ježíše chválit za to, že jsme s ním spojeni. Chválit jeho Matku Pannu 

Marii, že s ní můžeme tvořit večeřadlo. Je tak možné činit monologem animátora, který 
má v tomto duchu napsaný, nebo výzvou animátora: nyní se sjednoťme s Kristem a s celou 
církví, chvalme Pána a Jeho Matku Marii a uznejme, co všechno nás navzájem dělí.

Na tuto výzvu členové večeřadla vlastními slovy děkují nebo prosí Pána za odpuštění; 
navodit atmosféru společenství – večeřadla, jehož základem je jednota.

Četba 
Je vhodné zařadit jeden odstavec – úryvek – z Písma svatého (třeba i evangelium na daný 

den) a po něm chvíli ticha. Pak animátor (kdo vede večeřadlo), přečte duchovní slovo WAF 
ČR na daný měsíc (najdete na www.cm-fatima.cz) popř. i úryvek z knihy Lucie hovoří k světu.

Svatý růženec
Jelikož se jedná o mariánské večeřadlo, nejvhodnější mariánská modlitba je svatý růže-

nec. Vědomi si obrovských příslibů Matky Boží a výzev k modlitbě svatého růžence, zařa-
zujeme ve večeřadlech modlitbu pěti desátků svatého růžence. Tajemství radostná, světla, 
bolestná, nebo slavná. Průběh: animátor(ka) nebo jiná pověřená osoba, může mezi jednot-
livými desátky přečíst meditaci z jakékoliv vhodné knížky, nebo ji říci vlastními slovy. Po 
každém desátku je možné zpívat vhodnou píseň nebo mariánské pozdravení Ave. Může se 
také modlit růženec s rozjímáním, kde za každým Zdrávasem je myšlenka z Písma svatého.

Přímluvné modlitby
Po růženci může následovat vlastní aplikace modliteb. Nejvhodnější je vlastními slovy, 

kdy každý řekne co má na srdci a co potřebuje na přímluvu Panny Marie od Pána Boha. Mo-
hou však být také modlitby napsané na různé úmysly, nebo použít ty, co jsou v kancionálu. 
Za Sv. otce, biskupy, kněze, rodinu atd.

Modlitba Páně
Přímluvy je vhodné zakončit zpěvem či recitací modlitby Páně – Otče náš, zásvětnou 

modlitbou k Panně Marii a modlitbami Anděla.

Organizační sdělení
Po ní následuje příležitost na různá sdělení a oznámení pro členy modlitební skupiny. 

Animátor průběžně seznamuje s materiály, které dostává z centra apoštolátu z Koclířova  
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a zároveň reaguje na potřeby farnosti, ve které se večeřadlo schází. Domlouvá plán poutí 
a aktivit. Po dohodě se členy večeřadla je možné, aby zde pustil audio nebo video záznam. 

Požehnání
Zakončení prosbou o požehnání či vlastním požehnáním. Na závěr lze zpívat píseň. 

Zpěv může být zařazen i na jiná místa večeřadla
Tento program lze různě upravovat; je však třeba stále dbát na jeho přesný začátek 

a přibližný konec. Základní čas trvání je cca jedna hodina. Po ukončení lze setrvávat dále  
v rozhovorech, či podle možností v dalších modlitbách a pobožnostech, kterých se účastní 
všichni členové, nebo jen někteří.

Poznámka: doporučujeme brát ohled podle našeho vidění na méně zbožné, kteří by se 
rádi k večeřadlu připojili, ale nejsou schopni či ochotni setrvávat na delších modlitbách. 
Pamatujte také na získávání dalších, kteří se k vám připojují. Uvědomujme si, jak je důležité 
se modlit ve večeřadle otevřeni působení Ducha svatého. Pořadí a průběh je možné mě-
nit. Méně zkušený animátor může mít předem všechno doslova napsané a jen číst a vést 
večeřadlo.

Memoriál Fatimy
13 pohledů Panny Marie ve Fatimském poselství

POHLED PRVNÍ:
Maria, Ty jsi se zjevila celému světu prostřednictvím tří malých pasáčků ve Fatimě. Dnes 

se chceš zjevit mně, který přicházím k Tvému memoriálu. Dáváš mi uvidět a v srdci uslyšet 
jediné slovo: „Pokání!“ Není nikdo, kdo by byl od této výzvy osvobozen, je skutečně pro celý 
svět. Je nyní i slovem pro mne. Prosím Tě, Maria, ať na Tvou přímluvu tato moje cesta Me-
moriálem Fatimy pomůže přijmout pokání jako součást mého života i jako trvalou snahu 
napravovat v mém životě vše, co není v souladu s vůli Boží. AMEN.

POHLED DRUHÝ:
Při tomto druhém pohledu Tvého Memoriálu, Maria, vidím několik historických dat. Pat-

ří minulosti. Hrozné a těžké minulosti, kterou jsi Ty znala dřív, než nastala. Známe ji už i my. 
Při Tvém příchodu na tuto zem ve Fatimě jsi nám odhalila tajemství. Ne pro naši zvědavost 
nebo senzaci. Ale pro nutnost nás oslovit a přivést k modlitbě.

Prosím Tě, Maria, ať na Tvou přímluvu dostanu od Pána světlo porozumět poselstvím. 
Nevidět je jako něco zbytečného, ale abych je přijal v jejich podstatě. Pomoz mi, být nástro-
jem, který právě nyní modlitbou a úctou Tvého Neposkvrněného Srdce zachraňuje duše 
před peklem. AMEN.

POHLED TŘETÍ:
Dvě hrůzná období nedávné historie lidstva a naší země. Obě spojuje ostnatý drát. Ost-

natý drát, který ničí lidskou důstojnost a činí z ní bezcenného zajatce určeného k likvidaci. 
To jsou totalitní režimy : nacismus, komunismus a jiné. To je přání a záměr satana. Omotat 
a znehodnotit člověka ostnatým drátem materiální i konzumní závislosti, znehodnotit lid-
skou důstojnost. Ve jménu falešného pokroku pokračovat skrytým způsobem ve zločinech 
totality. Znevážit lidský život. Tam, kde lidé umírají hlady, či tam, kde jsou zabíjeni ještě dřív, 
než se mohou narodit.
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Prosím Tě, Maria, na Tvou přímluvu, kéž se mi dostane milosti, uvidět zlo ničící lidskou 
důstojnost v mé přítomnosti. Požehnej novodobým nositelům ostnatých drátů ať uvidí  
a obrátí se. AMEN.

POHLED ČTVRTÝ:
Malým dětem, fatimským pasáčkům, jsi Maria ukázala muže v bílém, jak padá mrtvý  

k zemi. A oni pochopili, že jim ukazuješ Svatého otce. A navíc polorozbořené město. To 
vše jsou útoky na Církev Tvého Syna. Ale Ty jsi Matka Církve. Vždyť Církev je Mystické Tělo 
Tvého Syna, je to Tvůj Syn sám. A Ty jsi Matka. Při pohledu na znamení kulky vystřelené na 
Jana Pavla II. Tě prosím, tak jako jsi jeho zachránila pro tolik požehnanou  službu, tak chraň 
stále celou svou Církev před všemi ohnivými šípy a střelami protivníků. Ať i naše trpící údy 
pomáhají obnovovat vše, co je v naší Církvi i naší vlastní slabostí a útoky zlého polorozboře-
né. Ať se stále naplňuje slovo Tvého Syna „moci pekel ji nepřemohou“. Kéž se i já zasloužím  
o naplnění tohoto příslibu. AMEN.

POHLED PÁTÝ:
Fatimské děti vidí pod dvěma rameny kříže stát dva anděly, každý s křišťálovou nádo-

bou v ruce, jak zachycují krev… Dnes mi dáváš znovu v tomto pohledu uvidět, že utrpení je 
součástí našeho života. Bojíme se obětí a přitom jsou tolik potřebné. Vždyť andělé krví za-
lévají duše, které se přibližují k Bohu. Nikdy nebudu moci porozumět tajemství a významu 
utrpení a oběti. Ale Tvé poselství mě, Maria, učí. Modlit se o přijetí kříže, který mne potkává.

Dnes tu stojím na tomto místě a nabízí se mi pohled na kalich pod křížem. Chci do něj 
dobrovolně odevzdat všechno, co mne v životě potkalo a co ještě dodnes poznamenává 
mou duši jako neodpuštěné a neodevzdané. Chci do tohoto kalicha dát to, co mne tíží prá-
vě v tuto chvílí i to, co mi Pán pošle v budoucnu. Pomoz mi v tom, Maria. AMEN.

POHLED ŠESTÝ:
Nyní mně, stejně jako fatimským dětem, ukazuješ anděla s ohnivým mečem, který jakoby 

chtěl  svými plameny, které z něho šlehají, zapálit a zničit svět. Ale jsi zde Ty, Maria. Mohu 
dnes pochopit, co pro nás konáš Ty, naše Matka? Uvidět Tvou zář, Prostřednice všech milostí. 
Proto se toužím dnes při této modlitbě znovu dobrovolně svěřit do díla Tvého mariánského 
apoštolátu. Abys mohla použít mých modliteb, mých obětí, mého postu, mé ubohé lásky  
k uhašení plamenů zla světa. Maria, pomoz, přišel čas. Milostná Matko, slyš náš hlas. AMEN.

POHLED SEDMÝ:
- kříž s ramenem, které bylo ožehnuto granátem na konci druhé světové války.
Maria, zjevila jsi se Lucii ještě i v roce 1929 při modlitbě u Tvé sochy klášteře v Tuy.  

V noci 13. 6. jsi jí ukázala kříž a celé tajemství Nejsvětější Trojice a Božího Milosrdenství. Je 
to skutečný vrchol celé „pedagogiky“ zjevení ve Fatimě. Pokračuje nyní v celém světe. I já, 
který nyní stojím pod tímto křížem jsem důkazem, že Ty ukazuješ kříž jako vrchol Boží Lásky 
k nám. Dávám se nyní Ježíši pod křížem v aktu víry. V sebeodevzdání se nám se odevzdá-
vajícímu Spasiteli.

Odevzdávám vše, co jsem skrze Tebe Maria, Ježíši a na znamení Této velké chvíle zní 
zvon naděje a radosti nad křížem. Díky Maria, díky Ježíši. AMEN.
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POHLED OSMÝ:
Maria, mohu nyní jít cestou Tvých zjevení ve Fatimě. Není to jen minulost, ale jde o stá-

lou přítomnost. 13. květen a další fatimské dny jsou požehnáním pro církev i svět.
Prosíme Tě, Maria, doprovázej naši životní cestu stále. Modli se s námi i za nás. Ať zvláště 

fatimské dny a velký dar úcty k Tobě na 1. mariánské soboty posvěcují nás všechny. AMEN.

POHLED DEVÁTÝ:
Při tomto pohledu je zastavení nad třemi daty, která změnila svět. Ne vnější silou, ale 

Tvým prostřednictvím Boží milosti skrze dar zasvěcení Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Poslední říjnový den v klíčovém roce druhé světové války, v roce 1942, to je den výkřiku 

Svatého Otce Pia XII. skrze rozhlas do celého světa „Maria, zachraň svět!“
Zasvěcení Ruska a celého světa na svátek Zvěstování Páně v roce 1984 bylo jasným 

znamením, skrze které přišly neuvěřitelné změny v Rusku a následně v celé zóně komuni-
stických satelitů. Díky za Jana Pavla II., díky za to, že znovu poklekl ve Vatikánu před Tebou  
8. října v roce Velkého Jubilea – 2000 – a dal tobě do ochrany celé nastávající třetí tisíciletí.

Děkuji Ti, Maria a prosím Tě, vyprošuj nám milost naplňovat odkaz zasvěcení v naší dneš-
ní cestě životem. AMEN.

POHLED DESÁTÝ:
Zde stojím, Maria, v tvém memoriálu nad datem jednoho  dne, kterým byla 1. sobota  

v říjnu, v Mariánském Roce růžence – 2003. Jak úžasná to milost, že Ty jsi přišla z Fatimy do 
naší vlasti. Naše církev si přišla pro Tebe. Naši pastýři, biskupové, vedení předsedou naši 
biskupské konference arcibiskupen Janem Graubnerem, místopředsedou a biskupem 
diecéze tohoto místa Mons. Dominikem Dukou, dalšími biskupy našich českých a morav-
ských diecézí, spolu se zástupcem sv. otce, otcem nunciem Erwinem Enderem přijeli pro 
Tebe do Fatimy, přijali Tě ve svých diecézích a zde v Tvém národním středisku Fatimy do 
Tvého Srdce zasvětili celou naši zem.

Maria, prosím tě zde, ať síla tohoto zasvěcení mě právě nyní posvěcuje. Spojuji se se 
všemi v naší zemi, kteří patří Tobě a modlím se s Tebou za ně. Tobě patří naše vlast, Tobě, 
Panno Maria Fatimská. AMEN.

POHLED JEDENÁCTÝ:
Stojím zde, Maria, v Tvém Memoriálu. Na cestě s Tebou zvlášť prosím za tuto zem, kam 

jsem Kristem poslán být solí a světlem. Při pohledu na památný den, kdy mladí lidé v naší 
zemi v roce 1989 toužili po změně a s odvahou se postavili proti totalitě, prosím za tuto 
zem. Za ty, kdo v ní mají politickou a výkonnou zodpovědnost.

Maria, na Tvou přímluvu prosím, aby milosti Boží skrze sílu zasvěcení Tobě nebyly v naší 
zemi promarněny. AMEN.

POHLED DVANÁCTÝ:
Padla Berlínská zeď, zlomily se přehrady mezi národy Evropy, neuspěl pokus o návrat 

komunismu v Rusku v srpnu roku 1991. Nyní je jen na nás, aby Tvůj Syn Ježíš byl celým 
naším světadílem a celým světem přijat jako jistá a Jediná Naděje.

Prosíme s Tebou, Maria, za celý svět. Ať mu přinášíme Ježíše, modlitbou, růstem poznání 
víry, odvahou hlásit se k  Tobě, posvěcováním svátečního dne, ochranou života a naší vzá-
jemnou solidaritou se s Tebou stáváme posvěcením světa. AMEN.
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POHLED TŘINÁCTÝ:
Tvé Srdce, Maria, je vítězné. Nyní jen záleží na mém srdci. Když nyní vstupuji do Tvého 

Neposkvrněného Srdce, vstupuji na další cestu mého života, prosím Tebe a zasvěcuji sám 
sebe Tvému triumfu. Posvěcení mého rozumu, tvým Neposkvrněným rozumem, posvěcení 
mé vůle, temperamentu i citu tvým vítězným Neposkvrněným temperamentem, vůlí, ci-
tem. Celým srdcem. AMEN.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem  
a co mám. Přijmi mě pod svou Mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Po-
máhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše  
i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mě vede k Bohu. Vypros 
mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír 
hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.

Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V Ni věřím, Jí se kla-
ním a Ji miluji. Amen! A nakonec Tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

5. Svátostné spojení s Kristem

Kdo nepozná Boha, nepozná sebe
Základní otázka je otázka smyslu lidského života. Známe život od narození po smrt. Ale 

nevíme, odkud a kam směřuje. A právě na tyto otázky odpovídá Kristus. Co se stane ve 
chvíli smrti? Tělo a duše tvoří jednotu během našeho pozemského života. Ale co se stane 
ve chvíli, kdy tělo přestane fungovat? Srdce se zastaví, mozek přestane pracovat. Člověk 
umírá. Zůstane tělo, mrtvola bez duše. Pietně se spálí nebo pohřbí. Nemá už žádnou cenu. 
Ale člověk? Jeho duše, to, co činí člověka člověkem? Co ho odlišuje od nižších živočichů?

Ateisté se domnívají, řekněme věří, že duše přestává existovat, že zaniká. Nemají pro 
to jediný důkaz. Jen svou víru. Křesťan přijímá Kristovo svědectví, svědectví Boží. Ve chvíli 
smrti existuje člověk již nezávisle na svém pozemském těle. Tato existence je již zcela závis-
lá na Bohu. Je to život v nových dimenzích.

Proto je velice třeba, abychom mysleli na svou duši. Mnoho lidí investuje celý život do 
hmoty, do těla a věcí tohoto světa. Ve chvíli smrti o vše přicházejí a do nového života vstu-
pují jako úplní žebráci.

Kristus nás vede k tomu, abychom spojili svůj život s ním a tím investovali do své duše 
základní milosti.
1. Základní investicí je přijetí svátosti křtu. Křtem jako by se otevřela cesta mezi člověkem 

a Bohem. Je to opravdové znovuzrození.
2. Svátost smíření neboli svatá zpověď je návratem ke křtu. Spojení života s Bohem. 
3. Svátost oltářní neboli svaté přijímání Kristus jasně ustanovuje při Poslední Večeři jako 

pokrm pro duši. Tak jako chléb je pokrmem pro tělo, tak přepodstatnělý, tedy proměně-
ný chléb je pokrmem pro duši. Podobně víno. Tedy Tělo a Krev Krista.

 Spojení našeho života s Kristem ve svátosti smíření – svaté zpovědi
Podstatou není jen pouhé Boží odpuštění toho, co jsem udělal špatně. Každé zlo je dluh 

vůči Bohu. Nikdo z nás nemá čím svůj dluh zaplatit a zbavit se této závislosti. Žádný hřích 
nemůžeme sami plně odčinit. Je tu však Ježíš Kristus, který zaplatil cenu smíru svou láskou, 
která za nás dokázala jít až na smrt. Proto se svými hříchy jdu ke Kristu, aby za mne zaplatil 
a sňal vinu, dluh z mé duše. Abych pak, takto spojen s Kristem opravdu investoval do své 
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duše to základní, tedy uzdravení nebo lépe řečeno, zmrtvýchvstání. Je to opravdový návrat 
ke křtu. K dobré svaté zpovědi potřebuji poznat svůj hřích. Poznat sám sebe. Poznat, co mě 
od Krista oddělilo.

Svědomí
To je jako hodinové ručičky. Když ukazují správně, mohu se na ně spolehnout. Přijít včas 

nebo opozdit se, jsem si toho vědom. Hodinky mi to jasně ukazují. Když se hodinky zpo-
žďují, nejen že přicházím pozdě, ale ani o tom nevím. I svědomí mnohých lidí není v po-
řádku, zpožďuje se. Tito lidé chodí všude pozdě a neví o tom. Jsou přesvědčeni, že jednají 
dobře a opak je objektivní pravdou. Proto nechme promluvit Krista do našeho života. Aby 
nám On řekl, co děláme špatně, nebo naopak, co dobrého opomíjíme. Kdybychom se spo-
lehli jen na svůj úsudek a zvláště tehdy, kdybychom nebyli s Bohem spojeni, bude jisté, že 
se mýlíme. A co nám pomůže, když budeme přesvědčeni, že jednáme dobře, ale nebude 
to pravda. Kolik lidí má svou subjektivní pravdu. Je třeba poznat skutečnou pravdu. A jen 
potom mohu opravdu přijít a poprosit Krista za odpuštění svých hříchů.

Nechme tedy nejprve promluvit své vlastní svědomí. O čem se domnívám, že je hříchem, 
že jsem udělal špatně. Napiš si toto svoje poznání, podle svého vlastního svědomí. Dobře 
se zamysli nad celým svým životem. A potom ti již pomůže Kristus sám skrze tuto službu 
církve. Nabídne ti několik dalších poznatků. Když ti některý připomene, co jsi také dělal, 
připiš si také tento hřích. Hříchy nejsou všechny stejné. Jsou ty, které jsi konal nevědomky 
a až teď se dozvíš, že je to zlo, že je to hřích, jsou jiné, které jsi konal s plným vědomím, ze 
slabosti. Jsou hříchy závažné a méně závažné.

Jak působí svatá zpověď
Jsem-li si vědom toho, že kromě těla mám na starosti také duši, tj. věčný život, potom 

dbám na to, aby i moje duše byla zdravá. Diagnózu mi poví nebeský lékař Kristus, který 
nejlépe určí stav mé duše. Hřích je zlo, které působí jako onemocnění duše a těžký hřích 
způsobuje duchovní smrt duše. Boží život v duši je těžkým hříchem zničen.

Přirovnání:
Tak jako naše tělo produkuje jedy, které zachycují ledviny a krev čistí, tak i náš život, naše 

přirozenost se rozhoduje pro hřích, který ničí či usmrcuje naši duši. Přestanou-li fungovat  
v lidském těle ledviny, je člověk odkázán na dialyzátor. To je přístroj, přes který se žene lid-
ská krev a do ní je přístrojem vháněna určitá chemická látka, která na sebe váže jedy z této 
krve a z dializátoru se potom do organismu vrací čistá krev a celý organismus znovu oživá.

K této skutečnosti můžeme přirovnat svatou zpověď. Ve svaté zpovědi se napojujeme 
na Krista, na Jeho utrpení, na Jeho kříž. On je jakoby tím dialyzátorem, který má vyčistit 
naše srdce od všeho zla a všeho hříchu. Tou chemickou látkou je jakoby Jeho Krev, Kris-
tova Krev, která snímá hříchy celého světa. Kristova Krev na sebe „váže“ všechnu ubohost 
lidského života. Ten, kdo se spojí s Kristem ve svátosti smíření a celý svůj život na Něho na-
pojí, z toho Kristus sejme všechen hřích a vrací mu křestní nevinnost. Je to vlastně „koupel“  
v Kristově Krvi. I po tzv. smrtelném, těžkém hříchu je možné na základě tohoto napojení 
znovu přijít k životu duše. Stav své duše a potřebu spojení s Kristem, tedy očištění od zla, 
neposuzuj sám. Tvé svědomí není zřejmě v pořádku.  Ale nech promluvit Krista a Jeho slo-
vo, tak, jak je svěřuje Církvi, která ti ukazuje, co je opravdu zlo, co působí zranění či smrt 
ve tvé duši. Jsou hříchy tzv. lehké, které jakoby ušpinily tvoji duši – zatížily tvůj duchovní 
organismus. Není dobré je podceňovat a je správné se z nich vyzpovídat. Nejzávažnější 
jsou však hříchy těžké, tedy smrtelné. Svatá zpověď je vlastně návratem ke křtu, k očištění 
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od všeho zlého, k napojení na Krista, k návratu nového života duše. Pamatuj na to, abys 
duchovně žil a snaž se tento Boží život v sobě rozmnožovat pravidelnou modlitbou, svatým 
přijímáním alespoň při nedělních mších svatých a otevřením se pro veškeré dobro.

Co přesně vykonáš doma při přípravě na svatou zpověď?
Zůstaň chvíli úplně sám, jen s Bohem. Udělej kříž a krátce popros: „Pane Bože, dej mi 

poznat v mém svědomí, jaké hříchy jsem udělal a jaké zlo jsem jimi učinil, a dej, abych jich 
skutečně litoval.“

Chvíli vzpomínej na svůj uplynulý život a napiš si na jakýkoliv papír to, co jsi ve svědomí 
poznal, na co sis vzpomněl, že bylo hříchem.

Hned potom si začni číst hříchy, které jsou zde napsané a vzpomeneš-li si, že jsi je také 
udělal, přepiš si je na svůj papír buď doslovně, tak, jak je to zde napsané, nebo k nim můžeš 
něco připojit i vlastními slovy.

Čti pomalu a zapiš si i to, co jsi sice dělal nebo ještě děláš, ale nevěděl jsi, že je to hřích. 
Buď klidný, zde je napsáno jen to, co je skutečně jasný hřích, a to i tehdy, když s tím nemů-
žeš souhlasit, protože na tom ve svém svědomí (které není úplně v pořádku) nevidíš nic 
zlého. Zapiš všechno, co jsi udělal.
1. Dříve jsem v Boha nevěřil, nyní Ho již uznávám a chci věřit.
2. Vysmíval jsem se Bohu, církvi nebo svatým věcem.
3. Nadával jsem na Boha, vyčítal jsem Bohu, rouhal jsem se.
4. Spojoval jsem se se satanem přímo nebo v černé magii, spiritismu, aj.
5. Věřil jsem v moc pověr a jednal podle nich.
6. Říkal jsem mimo modlitbu jméno Boží, Ježíše, Marie. Bral jsem jméno Boží nadarmo ze 

zvyku, při úleku.
7. Když jsem nevěřil, tak jsem se nemodlil a do kostela nechodil, nyní v poslední době se 

už pravidelně modlím a chodím do kostela.
8. I když jsem v Boha uvěřil, ještě jsem se nezačal pravidelně modlit.
9. Nemodlím se vůbec. Modlím se jen velmi málo.
10.  I když jsem v Boha uvěřil, ještě jsem nezačal chodit v neděli na mši svatou.
11.  Některou neděli jsem vynechal mši svatou (uveď kolikrát asi od poslední zpovědi).
12.  Nezachovávám nedělní klid a porušuji sváteční den výdělečnou prací.
13.  Do dnešního dne jsem se nedokázal naučit zpaměti ani nejzákladnější modlitby Otče   

-náš a Zdrávas Maria.
14.  Ani tuto svatou zpověď nekonám pro odpuštění svých hříchu a spojení s Bohem, ale jen 

-proto, abych mohl mít svatbu v kostele či nechat pokřtít své dítě.
15.  Nechoval jsem se vždy správně ke svým rodičům (v závažné věci buď konkrétní).
16.  Nechoval jsem se vždy správně ke své manželce, dětem, sourozencům (u závažných    

-provinění buď konkrétní a uveď přibližný počet).
17.  Žil jsem v manželství uzavřeném jen na úřadě.
18.  Žil jsem dobrovolně v manželství neuzavřeném v kostele.
19.  Nevodil jsem svoje děti do náboženství a do kostela na mši svatou a doma jsem se  

 s nimi nemodlil.
20.  Vážně jsem ublížil jinému člověku (uveď, komu, jakým způsobem a kolikrát)
21. Nadával jsem druhým, hádal jsem se, rozčiloval se.
22.  Vyhrožoval jsem, posmíval se druhým.
23. Dal jsem souhlas k zabití nenarozeného dítěte (potrat).
24.  Pokusil jsem se o sebevraždu nebo jsem jen na to myslel, ale neudělal.
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25.  Mučil, trápil jsem zvířata.
26.  Měl jsem pohlavní styk mimo manželství (pravdivě upřesni a uveď, s kým a přibližný        

-počet a jestli partner byl svobodný, ženatý, vdova, vdovec, ale jméno neuváděj).
27.  Měl jsem intimní styk s osobou stejného pohlaví.
28.  Dopouštěl jsem se sebeukájení.
29.  Vzbuzoval jsem v sobě erotické představy četbou, obrázky, nemravnými filmy.
30.  Vlastními vzpomínkami a představami jsem si vyvolával tělesné vzrušení.
31.  Dopustil jsem se těžké zvrácenosti v pohlavním životě (buď konkrétní).
32.  Získal jsem majetek nepoctivým způsobem (uveď jeho přibližnou finanční hodnotu).
33.  Jsem lakomý.
34.  Neříkám vždy plnou pravdu, různě si ji přizpůsobuji.
35.  Říkal jsem o druhém něco, co nebylo pravda, pomlouval jsem.
36.  Podváděl jsem v podstatné nebo nepodstatné věci.
37.  Lhal jsem ve vážné věci (buď konkrétní – v jaké věci).
38.  Byl jsem pyšný, závistivý, žárlivý.
39.  Pomocí alkoholu, drog jsem se dostal do povznesených stavů.
40.  Škodil jsem si na zdraví kouřením.
41.  Škodil jsem si na zdraví nadměrnou poživačností.
42.  Nezachovával jsem postní sebezápor v pátek.
43.  Nebyl jsem v uplynulém roce ani jedenkrát u svaté zpovědi.

Prosím tě, všechno poctivě zapiš! Neubližuj knězi podezřívavostí, že by byl zvědavý na 
tvé chyby, zvláště na tvé nemravnosti. Pro kněze je zpověď moc těžká služba. Ale ty potře-
buješ uzdravení duše, a proto musíš vyznat každý závažný hřích, označit ho a uvést, kolikrát 
se stal. Kdybys jediný hřích ze strachu nebo studu zamlčel nebo byl nebyl konkrétní, budeš 
klamat Boha, který vše ví. Kněze snadno oklameš, ale Boha ne. A zpovídáš se proto, abys byl 
uzdraven na duši, spojen s Bohem. Satan ti bude našeptávat všechno možné proti upřímné 
a pravdivé svaté zpovědi. Nedopusť, abys neplatnou svatou zpovědí rozmnožil to zlo, které 
jsi udělal, a pak přijal ostatní svátosti svatokrádežně, tedy s živým tělem ale mrtvou duší.

Jak proběhne vlastní svatá zpověď? 
Kněz nejčastěji zpovídá ve zpovědnici, kde poklekneš na klekátko z boční strany. Může 

to být i v menší místnosti, kde se můžeš posadit. To je vedlejší.
Máš-li s sebou napsané hříchy a je-li kněz ve zpovědnici a nikdo jiný se nezpovídá, tak 

nečekej na pozvání, ale hned přiklekni ke zpovědnici. 
Jako první udělej kříž a hned potom řekni:
Jdu poprvé ke svaté zpovědi a vyznávám se z těchto hříchů.
Nebo: Naposledy jsem byl u svaté zpovědi před . . . lety a vyznávám se z těchto hříchů. 
Pak přečti všechny hříchy (nemluv příliš nahlas, aby tvé hříchy přijal pouze kněz, pro-

středník mezi tebou a Bohem, který je vázán zpovědním tajemstvím).
Kněz ti řekne, co máš vykonat za pokání. Nejčastěji je to modlitba. Vykonej pokání co 

nejdříve. Je to znamení toho, že se chceš změnit, opravdu pokání – tedy změnu ve svém 
životě – konat a že se budeš snažit napravit to, co je v tvých silách.

Když nebudeš něčemu rozumět, klidně se kněze zeptej.
Před rozhřešením vyznej lítost těmito nebo podobnými slovy: To jsou mé hříchy, srdeč-

ně jich lituji a chci se změnit. Pak ti kněz udělí rozhřešení. Když ti žehná, udělej také ty kříž 
a jdi vykonat uložené pokání.
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Když jsi všechno vykonal podle těchto pokynů, můžeš si být jistý odpuštěním hříchů. 
Tvoje duše žije, investoval jsi do ní velikou milost Boží. Jsi připraven, abys při nejbližší pří-
ležitosti přistoupil ke svatému přijímání a přijal proměněný chléb – Tělo Kristovo – pokrm 
pro tvou duši.

Přicházej často ke svatému přijímání a nezapomeň také na svatou zpověď. Zvláště, když 
bys udělal těžký (velký) hřích. To přijď vždy před svatým přijímáním. Ale i když žádný velký 
hřích neuděláš, přijď ke svaté zpovědi i s menšími hříchy.

Nejvíce získáš praxí. Při modlitbě, při mši svaté a mezi známými, kteří do kostela již delší 
dobu chodí. Překonej počáteční ostych a neznalost a brzo poznáš ovoce Boží milosti v ce-
lém tvém životě a v životě tvé rodiny.

Lítost a opravdové předsevzetí
Bez lítosti není odpuštění. Lítost je úkon rozvážné vůle; citová hnutí jsou vedlejší věc. 

Lítostí se duše odvrací od hříchu a obrací k Bohu. Proto lítost zahrnuje v sobě i předsevzetí 
rozhodně se varovat všech, zvláště těžkých hříchů i blízké příležitosti k nim a podle mož-
nosti napravit škodu způsobenou bližnímu; jinak lítost není účinná. Pomůckou ti může být 
i tato modlitba:

„Spravedlivý a Svatý Bože, ty právem trestáš každý hřích a já jsem tolik zhřešil. Bože, buď 
milostiv mně, hříšníkovi!“

„Dobrotivý a milosrdný Bože, ty jsi věčná Láska, nekonečná Krása a nejvyšší Dobro. A já 
jsem na Tebe tak zapomínal a dával přednost nicotným a pomíjejícím věcem před Tebou. 
Ty mne máš tak nevýslovně rád a zahrnuješ mě tolika dobrodiními a já jsem Tvou Lásku 
splácel lhostejností a nevděkem. Můj Bože, smiluj se nade mnou!“

„Pane Ježíši Kriste. Ty jsi z lásky ke mně nesmírně trpěl a za mne umřel na kříži a já jsem 
Tě tak bezcitně urážel. Upřímně lituji všech svých hříchů. Rozhodně se jich zříkám i všeho, 
co k nim vede. Chci se jich s Tvou pomocí opravdu varovat.“

„Beránku Boží, ty snímáš hříchy světa; smiluj se nade mnou! Panno Maria, Matko Milo-
srdenství a útočiště hříšníků, pros za mne, ať pokorným vyznáním svých hříchů dosáhnu 
odpuštění a Boží Milosti. Amen.“

      

Část IV.
1. Fatima Portugalsko – celoroční program

FATIMA – CELOROČNÍ PROGRAM A PLÁN POUTNÍHO MÍSTA V PORTUGALSKU 
Program pobožností v Cova d´Iria ve Fatimě od velikonoc do října:
7.30 hod.  Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové
8.00 hod.  Mše sv. v Kapli Zjevení v italštině; pondělí – pátek
9.00 hod.  Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové (ve čtvrtek od velikonoc až do
 října mezinárodní mše sv. v kapli Zjevení, v neděli – bazilika Nejsvětější 
 Trojice)
10.00 hod. Růženec v kapli Zjevení  (soboty a neděle)
11.00 hod. Mše sv. pondělí – bazilika Nejsvětější Trojice; o nedělích – oltář „Recinto“ 
 – prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové (od velikonoc do 
 října u oltáře před bazilikou se závěrečným procesím) 
12.00 hod. Růženec v Kapli Zjevení; pondělí – pátek
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12.30 hod. Mše sv. v Kapli Zjevení; pondělí – sobota; neděle
 – v bazilice Nejsvětější Trojice
14.00 hod. Modlitba smíru k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v kapli Zjevení 
15.00 hod. Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové; 
 Neděle – Bazilika Nejsvětější Trojice
 Během srpna, pondělí – pátek v bazilice Nejsvětější Trojice
15.30 hod. Mše sv. v Kapli Zjevení v angličtině; pondělí – pátek
16.00 hod. Růženec v Kapli Zjevení (pouze o nedělích a svátcích)
16.30 hod. Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové; 
 o nedělích v bazilice Nejsvětější Trojice 
17.00 hod. Pobožnost skupin poutníků jako pozdrav Panny Marie v Kapli Zjevení  
 (pouze o sobotách)
17.30 hod. Procesí s Nejsvětější Svátostí na prostranství před bazilikou 
 Panny Marie  Růžencové; pouze v neděli
18.30 hod. Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové. Ve čtvrtek , v adorační kapli 
 v areálu baziliky Nejsvětější Trojice
18.30 hod. Růženec v kapli Zjevení
 Tuto modlitbu, od pondělí do pátku přenáší Radio Renascença, Rádio 
 SIM, TV a rádio Canção Nova a Telepace. O sobotách a nedělích ji přenáší 
 rádio SIM a také Renascença.
19.15 hod. Mše sv. v Kapli Zjevení ve španělštině
21.30 hod. Růženec v Kapli Zjevení a světelné procesí. Ve čtvrtek procesí 
 s Nejsvětější Svátostí Oltářní.
Do adventu denně se světelným procesím.
Od adventu do postní doby se světelným procesím o sobotách a vždy 12. dne v měsíci 
Během postní doby bez světelného procesí
O sobotách, od poledne, ve spojení s duchem liturgie, se rozjímají 
slavná tajemství sv. růžence

Program pobožností v Cova d´Iria ve Fatimě od listopadu do října:
7.30 hod. Mše sv. v bazilice
9.00 hod. Mše sv. v bazilice. O nedělích, svátcích a vždy 13. v měsíci
 v Bazilice Nejsvětější Trojice
10.00 hod. Růženec v Kapli Zjevení, o nedělích a svátcích
11.00 hod. Mše sv. v bazilice. O sobotách, nedělích a svátcích 
 v bazilice Nejsvětější Trojice
 13. února a 20. února v bazilice Nejsvětější Trojice, 8. prosince 
 na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové (Recinto)
12.00 hod. Růženec v Kapli Zjevení, pondělí – sobota
12.30 hod. Mše sv. v Kapli Zjevení. Neděle, svátky a 13. dne v měsíci v bazilice
14.00 hod. Hodina smíru k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v Kapli Zjevení. 
 (o sobotách, nedělích a svátcích)
15.00 hod. Mše sv. v bazilice. O nedělích a svátcích v bazilice Nejsvětější Trojice
16.00 hod. Růženec v Kapli Zjevení. (O nedělích a svátcích)
16.30 hod. Mše sv. v bazilce. O nedělích a svátcích v bazilice Nejsvětější Trojice
17.30 hod.  Zpívané nešpory v bazilice. (O nedělích a svátcích, s výjimkou 1. ledna)
18.30 hod. Mše sv. v bazilice. Ve čtvrtek, v adorační kapli 
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 v areálu baziliky Nejsvětější Trojice 
18.30 hod. Růženec v Kapli Zjevení
 Tuto modlitbu, od pondělí do pátku přenáší Radio Renascença, Rádio SIM, 
 TV a rádio Canção Nova a Telepace. O sobotách a nedělích ji přenáší rádio 
 SIM a také Renascença.
21.30 hod. Růženec v Kapli Zjevení. Od adventu a každou sobotu 
 od prosince do letnic zakončeno světelným procesím.

Poutě 12. a 13. každého měsíce od května do října
každého 11. v měsíci
18.30 hod. Mše sv. v bazilice Panny Marie Růžencové

každého 12. v měsíci
14.00 hod. Setkání pro vedoucí pěších poutníků v exercičním centru 
 Panny Marie Bolestné (v měsících květnu, srpnu a říjnu)
MŠE SVATÉ v portugalštině v bazilice Panny Marie Růžencové:
7.30, 9.00, 11.00 a 12.30 hod.
7.30 hod. Křížová cesta ve Valinhos od Kaple Zjevení k maďarské kapli na Kalvárii, 
 eucharistická pobožnost. 
MŠE SVATÉ v různých jazycích v Kapli Zjevení:
7.30 hod.  německy
8.30 hod. anglicky
9.30 hod. francouzsky
10.30 hod.  španělsky
11.30 hod. holandsky
12.30 hod. italsky
13.30 hod. polsky
16.30 hod.  Mše sv. s účastí nemocných, modlitba, eucharistické procesí
18.30 hod. Oficiální zahájení mezinárodní poutě v Kapli Zjevení
21.30 hod. Slavnostní požehnání svící, růženec v Kapli Zjevení, světelné procesí
22.30 hod. Slavnostní mše svatá u oltáře před bazilikou Panny Marie Růžencové

každého 13. v měsíci
Noční slavnostní vigilie
0.00 – 2.00 hod. Adorace
2.00 – 3.30 hod.  Křížová cesta
3.30 – 4.30 hod.  Mariánská pobožnost
4.30 – 5.30 hod.  Mše svatá
5.30 – 7.00 hod.  Adorace, ranní chvály
7.00 hod.   Procesí s Nejsvětější Svátostí Oltářní
9.00 hod.  Mezinárodní růženec v kapli Zjevení
10.00 hod.  Procesí, slavnostní koncelebrovaná mše sv., žehnání nemocných, 
  zasvěcení Panně Marii a závěrečné procesí na rozloučenou „Adeus“
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Poutě 12. a 13. každého měsíce od listopadu do dubna
každého 12. v měsíci
21.00 hod.  Růženec v Kapli Zjevení, světelné procesí. V postní době bez procesí

každého 13. v měsíci
10.00 hod. Růženec v kapli Zjevení
10.45 hod.  Procesí 
11.00 hod. Mezinárodní koncelebrovaná mše sv. v bazilice Nejsvětější Trojice, 
 zasvěcení a závěrečné procesí na rozloučenou „Adeus“
15.00 hod. Mše svatá v bazilice Panny Marie Růžencové
 za dobrodince poutního místa 
 (Pozn. Mše sv. ve 12.30 hod. je v bazilice Panny Marie Růžencové)

2. Stručný průvodce po Fatimě – aneb snadná pomoc 
k orientaci poutníka

COVA D´IRIA (ÚDOLÍ POKOJE)
PŘED BAZILIKOU:
nad kolonádami, jsou vidět 4 sochy portugalských svatých 
(větší sochy): Vlevo sv. Jan z Boha  sv. Jan z Brito.
Vpravo sv. Antonín (z Padovy) a sv. Nuno de Santa Maria. Zleva doprava (z čelního po-

hledu) jsou vidět ještě tyto další (menší) sochy svatých:
Sv. Terezie z Avily, sv. František Saleský, bl. Narcelino Champagnato, sv. Jan de la Salle, sv. 

Alfonz Maria Liguori, sv. Jan Bosco, sv. Dominik Savio, sv. Ignác z Loyoly, sv. Pavel od Kříže, 
sv. Jan od Kříže a sv. Beatrix ze Silvy. 

VELKÉ PROSTRANSTVÍ:
(náměstí) před bazilikou, s monumentálním schodištěm, kolonádami a Křížovou cestou 

z barevné keramiky

KAPLE ZJEVENÍ:
skutečné srdce  Fatimské svatyně. V místě, kde se zjevila Panna Maria (Naše milá Paní), 

byla napřed vybudována kaple Zjevení.
Přesné místo zjevení je označeno mramorovým sloupem, na kterém stojí socha Naší 

Milé Paní. Tady vytvářejí jednotu 4 milióny poutníků, kteří každoročně navštíví Fatimu.

BAZILIKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ:
Se stavbou se začalo v roce 1928 a 7. října 1953 byla posvěcena. 15 oltářů v bazilice je za-

svěceno 15 tajemstvím svatého růžence. Obraz nad hlavním oltářem představuje poselství 
Naší Milé Paní vidoucím fatimským dětem (blahoslaveným Františkovi, Hyacintě a Lucii); ty 
byly na zjevení připravovány Andělem Portugalska.

Na levé straně jsou zobrazeni diecézní biskup a postava papeže Pia XII., který v roce 
1942 zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a jehož legát korunoval v roce 1946 
sochu Naší Milé Paní. Dalšími postavami jsou papež Jan XXIII. a Pavel VI.

Okenní tabule znázorňují scény z fatimského zjevení a prosby z Loretánské litanie. 
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Ve čtyřech rozích uvnitř baziliky jsou umístěny sochy  velkých „apoštolů“ sv. růžence  
a pobožností k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: sv. Antonína Maria Clareta, sv. Domi-
nika Guzmana, sv. Jana Eudese a sv. Štěpána, krále Uherského. V bazilice se rovněž nachá-
zejí hroby blahoslavených Fratiška a Hyacinty Marto  a ctihodné sestry Lucie de Santos.  
V prostoru hl. oltáře jsou uloženy tělesné ostatky Dona José Alves Correia da Silvy, prvního 
biskupa v Leirii po obnovení diecéze v roce 1920.

Obrovské varhany, instalované v roce 1952, mají cca 13.000 píšťal.

BAZILIKA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: 
19. 12. 1998 rozhodla mezinárodní porota o přijetí návrhu řeckého architekta Alexan-

drose Tombazise. Stavba začala v únoru 2004. Posvěcení základního kamene – 6. 6. 2004 
na slavnost Nejsvětější Trojice. Státní vatikánský sekretář kardinál Tarcisio Betone posvětil 
baziliku Nejsv. Trojice 12. 10. 2017, v předvečer 90. výročí zjevení Panny Marie. Papež Bene-
dikt XVI. navštívil baziliku při své návštěvě Fatimy v květnu 2010. Bazilika byla povýšena na 
baziliku minor v srpnu 2012. 

Kapacita 8.633 míst k sezení (76 sedadel pro handicapované osoby). V presbytáři až 
100 míst pro koncelebranty. Na čelní stěně je umístěna mozaika o délce 50 m. Hlavním 
tématem je nebe. V centru je Beránek Boží a nebeský trůn. Panna Maria, andělé a svatí 
jsou znázornění na obou stranách. František, Hyacinta a Lucie po levé straně. Zlatá barva 
představuje svatost Boha.

Oltář je vytvořen z kamene vážícího 16 tun. Do spodní části je vsazen kámen z hrobu 
svatého Petra z baziliky ve Vatikánu.

Bronzový kříž nad oltářem – výška 7,50 m – autorka Catherine Green z Irska
Socha Panny Marie – mladá žena s otevřenou náručí ukazující své Neposkvrněné Srdce 

a růženec. Socha měří 3 metry a je vytesána z bílého mramoru „carrara“. Autorem je Bene-
detto Pietrogrande z Itálie. Ve spodní části baziliky se nachází adorační kaple s 200 seda-
dly a další kaple pro slavení mše svaté a k udílení svátosti smíření. Je zde rovněž prostor  
k pořádání výstav. Baziliku obklopují 4 sochy představující Pia XII., Pavla VI., Jana Pavla II.  
a biskupa Jose de Silva. Do baziliky se vstupuje 13 bronzovými branami – každá je 8 metrů 
vysoká. Hlavní vstupní dveře představují Krista a ostatní 12 apoštolů. 

VELKÝ DUB:
Pod ním čekaly, modlíce se růženec, pasáčkové a první poutníci, než k nim přišla Naše 

Milá Paní.

SOCHA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA:
(1932): vztyčuje se uprostřed náměstí, nad studní tam vyhloubenou, jejíž voda způsobi-

la již mnoho zázraků a slouží k občerstvení poutníků.

ÚTULEK PANNY MARIE BOLESTNÉ:
Nachází se za kaplí Zjevení a slouží k příjmu nemocných ve dnech velkých poutí, ke 

konání exercicií a vůbec k přijetí poutníků. Má kapacitu cca 300 lůžek.

REKTORÁT: Budova po pravé straně náměstí v domě Panny Marie Karmelské.

EXERCIČNÍ DŮM PANNY MARIE KARMELSKÉ: stojí nad a za Rektorátem, cca 250 lůžek.
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BERLÍNSKÁ ZEĎ: 
U vchodu do Svatyně, na jižní straně Rektorátu, se  nachází památník Berlínské zdi. Tvoří 

jej část původní zdi, jejíž výstavba se uskutečnila během noci mezi 12. a 13. srpnem 1961.  
S jejím bouráním se začalo 9. listopadu 1989. Tato část zde byla umístěna jako projev vděku 
za Boží zásah při pádu komunismu tak, jak bylo ve Fatimě slíbeno. 

PASTORAČNÍ CENTRUM PAVLA VI.:
slouží studiu Fatimského poselství a jeho působení a studiu problému našeho moderní-

ho světa ve světle evangelia. Centrum má 2 posluchárny s kapacitou 2.124 a 700 sedadel, 
další konferenční místnosti a možnost ubytování pro 400 poutníků. Nacházejí se tam místa 
k ubytování a restaurace pro 400 osob. Otevřením podjezdu za bazilikou Nejsvětější Trojice 
v lednu 2013 se centrum stalo dostupné z poutního areálu. 

A na co by poutník ve Fatimě neměl zapomenout?
FARNOST FATIMA
Farní kostel: zde byly vidoucí děti pokřtěny a přijaty, do křesťanského společenství.
Hřbitov: Místo, kde byly původně pohřbeny děti.

ALJUSTREL A VALINHOS
Dva domy pasáčků: slouží k prohlídce poutníků, nyní nově rekonstruované.
Studna: v zadní části zahrady Luciina domu, kde se v létě 1916 podruhé zjevil „Anděl 

míru a „Anděl Portugalska“.
Etnografické muzeum: vedle domu, kde bydlela Lucie.
Valinhos: vzdálen cca 400 m od Aljustrelu: zde bylo 19. srpna 1917 čtvrté zjevení Panny 

Marie. Na tomto místě je nyní kaplička se sochou Panny Marie.
Loca do Cabeco: zde se dětem zjevil na jaře a na podzim roku 1916 poprvé a potředí 

Anděl Pokoje.
Křížová cesta a Kalvárie: Křížová cesta má 14 kapliček, tj. 14. zastavení, 15. znázorňuje 

Vzkříšeného Krista. Začíná na „okružní cestě“ sv. Terezie a pokračuje místem, kudy chodily 
ději z Aljustrelu do Cova d´Iria.  Na Kalvárii je postavena kaple sv. Štěpána Uherského.
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3. Přehledný průvodce Českomoravskou Fatimou a přírodním 
areálem blahoslaveného Jana Pavla II. v Koclířově 

Vystupujete kolem dětského hřiště, uzamčeného parkoviště pro osobní vozy a kolem 
HLAVNÍ INFORMAČNÍ TABULE celého střediska ČM Fatimy, dále procházíte kolem vchodu 
do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské (přes den bývá otevřen zadní hlavní vchod)  
a po pravé straně míjíte malou samostatnou kapli Panny Marie Nazaretské (bývá uzamčena 
- na požádání otevřeme)

Přicházíte NA NÁDVOŘÍ, které ohraničuje tzv. nová budova – ubytování a kotelna, na-
proti školní klubovna a vlevo vchod do cukrárny – kavárny. Od roku 2012 slouží zastřešená 
část zvláště pro posezení poutníků, letní pobyty pro rodiny s dětmi. Je zde příjemně za 
každého počasí. Na zdi nové budovy na nádvoří je soška Panny Marie z Medžugorje s mod-
rým křížem.

(Medžugorje leží v Bosně-Hercegovině, blízko Mostaru a od roku 1981 zde údajně probíhají 
zjevení Panny Marie)

Projdete nádvořím a vstoupíte do tzv. Lurdské zahrady s parkovou úpravou a pergolami. 
Uprostřed je malá kaplička – jeskyňka, připomínající události roku 1858 v Pyrenejích ve 
Francii na břehu řeky Gávy ve vesničce Lurdy, kde se Bernardetě Soubirous zjevila Panna 
Maria. (Lurdy jsou dnes nejznámějším mariánským poutním místem ve Francii)

Pokračujete ven ze zahrady, malou brankou, na jejíž stěně je tabule oznamující vstup  
k Memoriálu Fatimy.

Před Vámi je buková alej, kterou lze procházet, jsou zde lavičky ke klidnému odpočin-
ku vyhledávanému převážně v letních teplých dnech. Alej MINUTĚNKA je pojmenována 
podle nejznámější knihy, kterou zde napsal biskup ThDr. Josef Hlouch. V letech 1963-1968 
byl zde v Koclířově internován. Nad touto alejí je památník BISKUPA JOSEFA HLOUCHA, 
který jeho život na tomto místě připomíná.

V aleji je umístěn sochařský meditativní komplex – MEMORIÁL FATIMY
Dílo Milivoje Husáka, které ztvárňuje po ideové a obsahové stránce události související  

s obsahem zjevení Panny Marie v roce 1917 třem dětem v Portugalsku ve vesnici Fatima 
(asi 100 km severně od Lisabonu)

MEMORIÁL FATIMY se skládá:
- ze vstupní brány, kterou procházíte. V ní je v různých světových jazycích vyryté slovo 

POKÁNÍ. (Ústřední myšlenka zjevení Panny Marie ve Fatimě)
- pět samostatných kamenů zasazených podél chodníku, který vede ke kříži. Každý ká-

men nese dva symboly. Jeden vidíme cestou ke kříži a druhý vždy z druhé strany kame-
ne při cestě od kříže zpět.
Na straně 25 najdete modlitbu všech 13 pohledů memoriálu.

TÍM OPOUŠTÍME MEMORIÁL FATIMY – a můžeme vystoupit pod Horu Blahoslavenství, 
kolem památníku biskupa Hloucha, projít po chodníku zezadu kolem rekreační chaty (na-
bídka 6 dvoulůžkových pokojů ve dřevě) a dostat se až na
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HLAVNÍ TRIBUNU – DO AREÁLU BLAHOSLAVENÉHO JANA PAVLA II.
Zde na tribuně se odehrálo a stále odehrává mnoho významných akcí, nejen při progra-

mech bohoslužebných, ale také společenských.

Vedle tribuny směrem k hospodářským budovám je velký Památ-
ník blahoslaveného JANA PAVLA II – beatifikovaného 1. 5. 2011 
v Římě. Základní kámen požehnal 2. 4. 2011 polský katolický kněz 
P. Zbigniew Czendlik, sochu Jana Pavla II. odhalil 7. 5. 2011 P. Elias 
Vella (exorcista z Malty) a celý areál posvětil 1. 10. 2011 arcibiskup 
pražský Dominik Duka OP.

Za památníkem je možné pokračovat kolem hospodář-
ských budov a vystoupit alejí kolem oveček s modlitbou 
či prohlídkou lidových 14 zastavení křížové cesty až na 
vrchol hory blahoslavenství, odkud je překrásný výhled 
na celé údolí Koclířova a farní kostel sv. Jakuba st. a sv. 
Filomény se hřbitovem a přilehlým nově rekonstruova-
ným poutním areálem. Nebo se můžete již vrátit zpět na 
nádvoří – občerstvit se v CUKRÁRNĚ – KAVÁRNĚ či přímo  
v hlavní budově navštívit prodejnu s upomínkami, pohle-
dy, devocionáliemi, atd. (PASTÝŘ) a také sestoupit o patro 
níž do suterénu a kolem zpovědních místností projít až do 
poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské.

V nejvyšším patře hlavní budovy jsou kromě pokojů 
(celkem kapacita i s penzionem v restauraci na návsi je  
48 pokojů) je společenská místnost – POSLUCHÁRNA, 
naproti VIDEOKAVÁRNA. 

V parčíku před vchodem do hlavní budovy byl  
5. 10. 2013 slavnostně odhalen a posvěcen PAMÁTNÍK 
ANDĚLA pro ČR a pasáčků, kopie z Aljustrelu. Projekt  
v moderaci Milivoje Husáka realizoval Milan Kupkár  
z Tasovic.

Po prohlídce celého areálu Fatimy stojí za to přes sil-
nici projít k farnímu kostelu, který je poutním areálem ke 
cti sv. Filomény a také navštívit restauraci Fatima s pen-
zionem, kde je centrální recepce a sekretariát pro kontakt  
s návštěvníky.

4. Stálý celoroční program ČM Fatimy v Koclířově:

Každý den 
Společná ranní, polední a večerní modlitba svatého růžence, 

Modlitba breviáře a bohoslužba
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Každý týden 
Každou středu od 8.00 do 18.00 hod. celodenní adorace
Každou neděli v 8.30 hod. sv. růženec, 9.00 hod. mše svatá a setkání 
v klášterní kavárně a cukrárně ČM Fatimy. 17.30 hod. sv. růženec, nešpory, adorace

Každý měsíc:
Každou první sobotu v měsíci:
hlavní poutní a formační celodenní program pro širokou veřejnost.
Mše svaté: v 10.30 hod. na úmysly poutníků. Na závěr modlitba Anděla za ČR. 
V 17.00 hod. vedená hlavním hostem 1. soboty. Zakončení modlitbou Anděla za ČR. 
Přednášky: 14.00 – 16.00 hod.
Modlitba sv. růžence: 8.00 hod. radostná tajemství (na závěr celonoční adorace 
22.00 – 8.00 hod.); 10.00 hod. bolestná tajemství s žehnáním nemocných; 13.15 hod. 
slavná tajemství – rozjímavý růženec (s rozjímáním 15 minut – na smír Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie); 16.30 hod. tajemství světla (na úmysly poutníků)
Polední adorace za nová duchovní povolání.
15.00 hod. program pro děti
Svátost smíření ve zpovědních místnostech sv. P. Pia 14.00 – 16.30 hod.

Celonoční adorace: vždy v pátek před 1.sobotou od 22.00 do 8.00 hod. 

Fatimská vigilie a fatimský den:
Vždy 12. den v měsíci fatimská vigilie – v 18.00 hod. mše svatá
Vždy 13. den v měsíci fatimský den – v 9.00 hod. mše svatá na úmysly džbánu milosti; 
žehnání nemocných, zásvětný průvod, modlitby Anděla za ČR, Te Deum s uctěním 
relikvií blahoslavených pasáčků Františka a Hyacinty.

Pravidelné roční programy: 
Vždy na 1. říjnovou sobotu národní mariánská konference WAF ČR
Neděle kolem 11. 8. hlavní pouť ke svaté Filoméně - farní kostel

Kromě těchto pravidelných akcí po celý rok pořádá ČM Fatima ve spolupráci s poutním 
centrem královéhradecké diecéze poutě do zahraničí (Svatá země, Řím + Itálie, Fatima, 
Lurdy, Medžugorje, Czenstochowa, Turzovka aj. a zajišťuje účast i organizaci diecézních  
i národních poutí.

ČM Fatima organizuje exercicie a semináře s významnými charismatickými osobnostmi 
(P. James Manjackal, P. Elias Vella, P. Montfort Okaa, P. Denis O´Sullivan, aj.)

Organizuje velikonoční a vánoční pobyty a duchovně rekreační program během prázd-
nin pro rodiny, děti, seniory.

Své kapacity také pronajímá jiným hnutím a aktivitám v katolické církvi. Disponuje 50 
pokoji, přednáškovými sály (kapacita až 400 osob), vytápěnými kostely, kaplemi, společen-
skými prostory a přírodním areálem blahoslaveného Jana Pavla II. viz průvodce na str. 38. 
Stravování zajišťuje restaurace Fatima s kapacitou 150 míst ve třech sálech restaurace – vše 
s celoročním provozem. 
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5. Anděl míru a tři pasáčci

Jedním ze základních prvků poselství Fatimy je výzva k eucharistickému odčinění (smí-
ru). Anděl Míru učil tři malé pasáčky Františka, Hyacintu a Lucii, o zázracích, které působí  
adorace Nejsvětější Svátosti na smír za jejich vlastní hříchy a hříchy světa.

1. Anděl z Fatimy vštěpoval do srdcí tří malých dětí ÚCTU k VELIKOSTI Boha, tolik uráže-
ného; Jeho přítomnost a kontemplaci v MODLITBĚ.

2. Anděl z Fatimy je připravoval skrze POKÁNÍ, aby otevřeli svá srdce Boží milosti, učili se 
nenávidět hřích a hledat Boží království.

3. Děti přijaly Svaté Přijímání s prožitím mystické zkušenosti, ve dvou způsobách. Děti, 
kterým v té době bylo sedm, devět a deset let, v roce 1916 přijaly „Skrytého Ježíše“ podo-
bojí způsobou. Jejich svaté přijímání dané z nebe, bylo zvláštní milostí, která je uvedla do 
samotného Boha. Později, „byli ponořeni do Božího tajemství“ skrze přímluvu Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které jim ukázalo „světlo, kterým je Bůh sám.“ Nejsvětější Trojice 
se zjevila třem malým dětem a jejich životy byly navždy proměněny.

Blahoslavený František byl povolán ke kontemplativní modlitbě a odčinění, „utěšovat Boha“, 
léčit rány způsobené hříchy proti Mystickému Tělu Kristovu, odčiňovat škody způsobené hříchy 
a jejich hrozné následky v duchovním životě Církve. Tímto povoláním František raději nejprve 
utěšoval „Skrytého Ježíše“ před svatostánkem a pak se modlil za obrácení ubohých hříšníků.

František byl zaměřen na bolest a žal Blahoslavené Matky, Panny Marie, její otevřené 
srdce a samotu a melancholii Boží přítomnosti v eucharistii, obětoval svůj život, rozjímavou 
modlitbu, pokání, dobré skutky, lásku a utrpení jako smírnou oběť, „alter Christus“ (druhý 
Kristus), byl mladou obětí Věčnému Otci.

Blahoslavený František se stal vzorem eucharistického smíru, požadovaného Pannou 
Marií ve Fatimě, když dala velký příslib jejího Neposkvrněného Srdce skrze smírné svaté při-
jímání pěti, po sobě jdoucích prvních sobot, příslib spásy oddaným duším,  příslib jednoty  
a síly pro všeobecnou univerzální církev proti vnitřnímu rozdělení, příslib pro světový mír  
a obnovu víry.

Prostřednictvím napodobování tohoto ducha odčinění blahoslaveného Františka,  
Hyacinty a ctihodné Lucie bude z nebe uděleno mnoho milostí k překonání současné mo-
rální a duchovní krize. Skrze eucharistický smír  bude svět obnoven a Církev zakusí vzpla-
nutí nové evangelizace, aby mnoho duší bylo přivedeno k Ježíši Kristu. Musíme jen mít víru  
a zakusíme hlavní duchovní obnovu z Eucharistie .

Světový apoštolát Fatimy, mezinárodní veřejné sdružení věřících,  které bylo schváleno 
trvale Svatým Stolcem, se raduje z odhalení sochy Anděla Míru a pasáčků z Fatimy v říjnu 
2013. Toto posvátné místo bude připomínat velké Eucharistické souřadnice odčiňování ve 
Fatimě. Před deseti lety jsem také měl tu čest, zúčastnit se zde odhalení Memoriálu Fatimy 
a zasvěcení České republiky Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ať toto centrum slouží  
k šíření autentického poselství Fatimy v českém národě a stejně tak i v celé východní Evropě.
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Kéž se naše děti a mladí lidé klaní Nejsvětější svátosti ve „svatou hodinu“, připravenou  

a jimi konanou po vzoru blahoslaveného Františka, dítěte zamilovaného do Nejsvětější 
Svátosti, „Skrytého Ježíše“, nejlepšího přítele, kterého by kdo mohl mít. Kéž rodiny navště-
vují ve svých farnostech svatostánky tak často, jak je to možné, k „rozhovoru“ s Ježíšem  
v Eucharistii, aby se dotknul jejich srdcí čistou inspirací a útěchou ze své velké lásky k nim. 
Kéž všichni praktikují úctu prvních sobot v měsíci a přivádějí své přátele, příbuzné a souse-
dy ke sdílení v Boží přítomnosti .

Převezměte iniciativu a začněte ve své farnosti skupinu adorátorů Nejsvětější Svátosti  
a zakusíte hloubku spirituality poselství z Fatimy, které je schopno transformovat životy 
těch, kteří hledají Boha.

Prof. Américo Pablo López-Ortiz
Mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy

Pro více informací navštivte: 
www.childrenoftheeucharist.org; www.apostoladomundialdefatima.org; 
www.worldfatima.com; www.worldfatimatv.com

Modlitba (Prof. Americo López-Ortiz)

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení 
Panny Marie ve Fatimě.

Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na přímluvu Neposkvrněného 
Srdce Mariina, prosím. Uděl všem poutníkům, kteří navštíví toto posvátné místo milost 
obrácení, smíření a duchovní obnovy. Kéž skrze sdílení pokladů poselství z Fatimy jsou 
naplněni všichni poutníci na tomto posvátném místě duchem úcty, smíru a klanění se  
Boží Velikosti urážené tolika hříchy; kéž všichni jsou naplnění duchem hluboké modlitby 
v kontemplaci tajemství Boha, k nápravě škod, v Církvi způsobených tolika urážkami;  kéž 
vždy přijímají Svaté Přijímání v Boží milosti a obnovují nedotčený lesk Boží slávy ve tváři 
každé lidské bytosti. Kéž Svatý otec je provázen Boží milostí a všeobecná církev je silná  
v jednotě a míru.

Kéž Panna Maria Růžencová z Fatimy nám vyprosí Kristův pokoj, mír v našich srdcích, 
mír v našich rodinách, mír v našem národě, mír na celém světě! Ať všichni poutníci na tom-
to posvátném místě obdrží nezbytné požehnání k naplnění Boží vůle v jejich životě a skrze 
moc Ducha svatého se stávají blízkými přáteli Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. 
Amen.

WAF – Světový apoštolát Fatimy Česká republika; říjen LP 2013
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6. Kontakty:
 
Kontakt na rektorát ve Fatimě:
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
Apartado 31 
2496-908 Fátima (Portugal)   
Tel.: +351 249 539 600 
Fax: +351 249 539 605 
E-mail: reitoria@fatima.pt 
URL: www.santuario-fatima.pt
Webová kamera v Kapli zjevení – Capelinha: „TRANSMISSÕES“

Kontakt na mezinárodní sekretariát: 
APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA
Secretariado Internacional
Rua S. Vicente Paulo, 32
Apartado 1
2495-438 Fátima (Portugal) 

Tel.: +351 249 539 865
Fax: +351 249 539 864 

E-mail: info@worldfatima.com
URL: www.worldfatima.com

Kontakt na národní centrum WAF v ČR:
SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY
Českomoravská Fatima Koclířov
č.p. 195
569 11 Koclířov
Tel.: +420 461 543 164
Mob.: +420 731 646 800 (+420 731 598 752)

E-mail: recepce@cm-fatima.cz ; fatima@iol.cz 
URL: www.cm-fatima.cz
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