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„MODLETE SE RŮŽENEC KAŽDÝ DEN“ 

Ave Maria et Joseph!  

Toto téma se v tomto krásném měsíci nabízí zcela samo. Je to pozvání, výzva, 

řešení. Každopádně v této době je velká škoda – neuslyšet, nepřijmout, nezkusit. Co 

všechno za den stihneme. Práci, rodinu, přátele, zájmy, nákupy, výlety, seriály… 

„Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války“ 

(13.5.1917) zní z úst Panny Marie ve Fatimě, která se malým dětem představila jako 

Královna Posvátného Růžence. Tak proč to nezkusit? Tak jako Lucie, Hyacinta a 

František toto pozvání přijali, můžeme se o to pokusit i my. A to nejen tak, že doběhnu 

rychle na poslední desátek v kostele před zahájením mše svaté. Ale s jasným vědomím, 

že růženec je mocná zbraň, můžeme se společně pomodlit doma, s rodinou, ve 

společenství, s mladými i dětmi. Připravit si růžencovou slavnost. Je možné jej obohatit 

i krásnou písní. A není zdaleka pravda, že je to nuda či dlouhé.  

Dostáváme také ještě další dar. A to jsou první soboty. Letos 25.3. papež František obnovil zasvěcení Ruska, které 

již vyslovil jeho předchůdce sv. Jan Pavel II. v roce 1984. Je zcela pochopitelné, že také připojil Ukrajinu, v prosbě 

za mír. V jednotě s biskupy a Církví na celém světě. 13.7.1917 Panna Maria hovořila o tom, že Bůh potrestá svět 

za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého otce. A hned na to dodává zcela jasně. “Aby 

se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o 

prvních sobotách v měsíci. Jestliže lidé mé přání splní, Rusko se obrátí a bude mír. Jestliže ne, bude Rusko šířit 

své bludy po světě a vyvolá tak války a pronásledování církve….“ Jak vidíme, druhá část se týká každého z nás. 

První soboty v měsíci jsou velkým darem. Kéž uslyšíme tuto naléhavou výzvu naší Nebeské Maminky, která má 

starost o své děti.  

„To je tvá matka.“ (Jn 19,27) Vezměme si ji také my jako apoštol Jan k sobě. 

Na první říjnovou mariánskou sobotu jsme v Koclířově byli svědky velké události, na kterou jsme se připravovali 

a těšili. I když poslední dny dokončování byly velmi napínavé, pro poslední práce moc nepřálo počasí, ale právě 

1.10. vše utichlo a obléklo se do slavnostního šatu. Apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo a otec biskup 

Mons. Jan Vokál v doprovodu kněží, řeholnic a přítomných poutníků se vydali slavnostním procesím za krásnou 

Paní v bílém ke Capelinhě, aby byla slavnostně korunována a uložena na připravené čestné místo. A přesná replika 

Capelinhy z portugalské Fatimy byla požehnána a předána pro země střední a východní Evropy. Koclířovský 

údolím zavládlo zvláštní ztišení a mezi mraky vysvitlo slunce. Byla dokončena 2. etapa a nyní je před námi ještě 

to nejdůležitější. Srdce pro Evropu – znamení smíru, pokání a výzvy – navraťte se k Milosrdnému Bohu. Čeká nás 

ještě kus cesty. I přes obrovské finanční náklady a navýšení cen materiálu i služeb bychom rádi ještě zastřešili celý 

prostor nad Capelinhou, aby to bylo opravdu útočiště i úkryt v Neposkvrněném Srdci, a to i v nepřízni počasí. 

Celkové zakončení a předání i zemím střední a východní Evropy je připraveno na první sobotu 2.9.2023. První 

říjnový víkend přítomní členové Fatimského apoštolátu a důvěrníci-volitelé rozhodli o výsledku volby národního 

prezidenta WAF ČR pro roky 2022-2026. A tak s důvěrou v přímluvu Panny Marie, sv. Josefa, svatých fatimských 

pasáčků, sv. Jana Pavla II. a dalších patronů našeho hnutí svěřuji svou službu i s nadějí na dar nových duchovních 

povolání ke spolutvůrcovství. 23. října se vydáváme na mezinárodní valnou hromadu Světového apoštolátu Fatimy 

do Domus Pácis ve Fatimě. Se dvěma delegáty za ČR – P. Martinem Hönigem a Jiřím Chválkem, společně 

s pozorovateli nás bude 6, tak prosím, provázejte nás i mezinárodní setkání modlitbou, Budeme vás také 

informovat. Připravujeme shrnutí z národní mariánské konference. Přijměte pozvání do Cova da Koclířov. Areál 

je otevřený. Program najdete vždy aktuálně na našem webu a můžete zde prožít i svůj, duchovní obnovu farností, 

společenství, nebo třeba jen přijet nabrat síly pro další cestu. Těšíme se na vás. Každý den pamatujeme v modlitbě 

a děkujeme každému z vás za duchovní doprovázení i požehnání pro naši službu a poslání.     Zdrávas, Maria…. 
 

Hanka Frančáková, s požehnáním otce Pavla a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 
 

P.S. 12.10. a 13.10. – Fatimská vigilie a Fatimský den se smírnou modlitbou „Srdce pro Evropu“. 13.10. je den Dětí 

Eucharistie. Zveme na duchovní obnovu s laickým misionářem Václavem Čápem „vnitřní uzdravení“ – 14.-16.10.22. 

Měl zde s námi být v on line režimu otec Elias Vella. Pán jej povolal na věčnost, a tak v den jeho pohřbu, v sobotu 

15.10. v 10.30 h. bude v ČM Fatimě v Koclířově slouženo Requiem, s poděkováním za dar jeho života, služby, poslání. 

V úterý 18.10 se připojíme k celosvětové modlitbě sv. růžence Milion dětí. Své setkání zde mají ministranti z Dolního 

Újezdu 4.-5.11. budou s námi sestry Kongregace Matky Božího Milosrdenství a povedou duchovní obnovu. Pokud jen 

projíždíte kolem, zastavte se třeba jen na chvíli, poznejte Koclířov.  
 
 

 

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz   
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