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Úvodní slovo

Milí čtenáři,
bratři a sestry v Kristu,
drazí přátelé Fatimského apoštolátu,

dovolte mi, abych co nejsrdečněji poblahopřál Českomoravské Fatimě v Koclířově  
k jejímu požehnanému výročí. A abych při té příležitosti vyjádřil velikou radost nad 
tím, že toto hnutí s celonárodním dosahem, patřící do společenství celosvětového,
sídlí právě v naší diecézi. Koclířov je pro mne živým duchovním centrem, oázou 
modlitby a zejména domovem mariánské úcty v naší zemi, proto se tam vždycky 
rád vracím pro duchovní osvěžení a pro posílení víry, a věřím, že tak činíte také Vy. 
Velmi za toto úsilí děkuji všem, kdo se na dobrém díle podílejí, počínaje Mons. Pav-
lem Dokládalem, Ing. Hanou Frančákovou a týmu spolupracovníků, a žehnám kaž-
dému, kdo se k němu připojí svou prací, účastí na akcích, modlitbou či dobrodiním.

V Kristu a Marii Váš
+ Jan Vokál

biskup královéhradecký 
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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 duchov-
ní správě ve Šlapanicích u Brna na jaře roku 1990 a následně téhož roku, po přelože-
ní 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 
vznikající Českomoravské Fatimě na území diecéze. Již první programy v Koclířově 
nabízely formační cestu při exerciciích, seminářích a v nejširším měřítku pak při  
prvních mariánských sobotách, které začaly v Koclířově v listopadu 1995.

Fatimské centrum v Koclířově od samého začátku své existence bylo úzce spjato  
s diecézí, biskupem a aktivitami vycházejícími z nově otevřeného pastoračního cent-
ra 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 ro-
kem Ježíše 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 komuni- 
ta apoštolátu a mnoho spřízněných duší zapojovalo do programu diecéze, svato- 
vojtěšské novény na Libici, Roku Ducha svatého 1998 v naší svatodušní katedrále  
a roku 1999 – Roku Boha Otce, který nás už bezprostředně uvedl do roku 2000 
– roku Velkého jubilea. Zde Panna Maria mimořádně vstoupila do našich srdcí a ži-
votů. Při své „cestě z Nazareta do Betléma“ procházela všemi světadíly, aby v květnu 
1999 „prožila“ týden v České republice.

Datum 15. května 1999 bylo památným dnem, kdy otec arcibiskup Karel Otčenášek 
vepsal do srdce Panny Marie z Nazareta jméno České republiky, a to právě v přírod-
ním areálu Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav.

Za tuto akci a všechny předcházející jsme vždy úpěnlivě prosili při našich pravidel-
ných 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). 



– 3 –

Právě zahájení Velkého jubilea jsme prožili se Svatým otcem v Římě při předávání 
vánočního stromu z České republiky ve Vatikánu a při organizaci národní pouti do 
Říma v postní době roku 2000.

Zároveň během výjezdů do farností naší vlasti realizoval Světový apoštolát Fati-
my evangelizační pořady a programy v kostelích, kinosálech, kulturních domech, 
zkrátka všude, kde byl zájem a otevřená srdce. Prostřednictvím mnoha aktivit  
v Koclířově a Hradci Králové bylo formováno široké společenství tzv. marián-
ských ctitelů a přímo či nepřímo se připravovalo naplnění příslibu Panny Marie 
daného v roce 1917 třem malým pasáčkům: „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ 
SRDCE ZVÍTĚZÍ.“

Velký dar z Fatimy pro Českou republiku: 10 000 „fatimských knih“ – Sestra Lu-
cie 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 upozornil, že kniha k nám přichází proto, aby nás 
všechny Panna Maria připravila na její příchod k nám do ČR z Fatimy a na porozu-
mění jejímu poselství, spojenému s významem jednotlivých fatimských tajemství.

A to vše neuvěřitelné se stává skutečností. Česká biskupská konference slavnostně 
přebírá 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 Koclí-
řově a v Hradci Králové při sympoziu o Fatimě. Svoji cestu v ČR končí v Koclířově 
při odhalení „Memoriálu Fatimy“, stálého připomenutí významu Fatimy, třetí čás- 
ti Fatimského 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 Círk-
ve i vlasti, kam nás Pán posílá, abychom byli solí a světlem.
 
Je jisté, že Bůh po nás chce skutečnou spolupráci s milostí, a proto nás také vyzývá 
k tomu, abychom pro svou službu darovali všechny své intelektuální i pracovní 
schopnosti. Avšak běda, pokud bychom zapomněli, že bez Krista nezmůžeme nic. 
Právě modlitba nám dává prožívat tuto skutečnost.

Posláním našeho hnutí je na prvním místě formovat stávající modlitební skupiny  
v duchu biblického večeřadla a pomáhat při vytváření dalších modlitebních skupin 
v naší zemi.

Hlavní modlitba, kterou znovu objevujeme v její plné kráse a moci, je modlitba 
svatého růžence, která je součástí kultu, tj. úcty Mariina Neposkvrněného Srdce.  
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A o tomto kultu Maria 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 svatého růžence, který naše Fatimské hnutí  
v ČR tak mimořádně přijalo právě skrze Pannu Marii v Její cestě do naší vlasti s rů- 
žencem v rukou při akci „Díkůvzdání Fatimy“ na podzim 2003.

Cituji ze 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 pro-
střednictvím své vlastní osobní zkušenosti s krásou růžence stali jeho přesvědče- 
nými šiřiteli. Prosím zvlášť milovanou mládež: „Vezměte růženec s důvěrou opět 
do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kon- 
textu každodenního života. Kéž se má výzva setká s vaším přijetím!“

A při generální audienci 16. října 2002, při vyhlášení Růžencového roku, říká:  
„Je snad nějaký lepší prostředek k naplnění náročného a mimořádného úkolu kon-
templovat s Marií Kristovu Tvář, než je modlitba růžence?“

Panna Maria Fatimská zachránila život Svatému otci při smrtelném atentátu  
13. května 1981. Po analýze třetí 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.

Apoštolát Fatimy  
prohlubuje formaci a šíří  
mariánskou spiritualitu 

Českomoravská Fatima v Koclířově jako poutní mariánské místo a centrum hnutí 
Světového apoštolátu Fatimy v ČR ve stálém spojení s biskupstvím královéhradec-
kým 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 
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WAF. Jsou to všechno mimořádné dny, při kterých nás doprovází jednak emeritní 
arcibiskup Karel 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 Vatikánu přijal na první květnovou sobotu (7. 5.) roku 2011 
biskupské svěcení. Ve stejný den P. Elias Vella odhalil v Koclířově sochu blahoslave-
ného 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  
přítomnosti diecézního biskupa Jana Vokála a primase českého kardinála Duky  
3. března 2012 v Koclířově, realizovat památník Anděla pro ČR jako kopii jeho sochy  
z Aljustrelu ve Fatimě.

Rok 2013 přináší nečekané rozhodnutí papeže Benedikta XVI. uvolnit Petrův 
stolec v Římě. V únoru jsme provázeli poutníky z ČR na rozloučení a poděko- 
vání papeži Benediktu XVI. za jeho službu. O měsíc později vítáme Svatého 
otce Františka, který zahájil svůj pontifikát 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 Koclířo-
vě udělena výsada plnomocných milostí – odpustků Roku víry.

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

Rok víry 2013 s velkým darem udělení plnomocných odpustků pro národní cent-
rum Fatimy ČR v Koclířově nás přes jubileum 350 let královehradecké diecéze do-
vedl až k samotnému JUBILEU FATIMY – ve třech letech 2015 –2017.

Nejprve s blahoslaveným Františkem Marto v roce 2015, kde moderujeme přípravy 
a průběh NEK – Národního eucharistického kongresu, který vrcholí 17. října 2015 
v Brně na Náměstí Svobody a Zelném trhu obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem 
skrze tajemství Eucharistie. 

A rok 2016 s blahoslavenou Hyacintou Marto a rokem Anděla (trojí zjevení v roce  
1916) nás vede do náruče mimořádného Svatého Roku Milosrdenství, ve kterém pa-
pež František dovoluje otevřít i Svaté brány ve všech diecézích světa a také Koclířov 
má dar Svaté brány – Svatého roku 2016.
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A to už začíná rok 2017 pod patronací sestry Lucie de Santos a s rozhodnutím ČBK 
slavit toto Jubileum Fatimy na národní úrovni, opět se vydat do Fatimy na národní 
pouť a převzít 13. září 2017 sochu Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova 
d‘Iria a s ní pak 15. září 2017, na svátek Panny Marie bolestné, vstoupit do pražské 
katedrály a pak postupně do všech katedrál a na hlavní poutní místa ČR, abychom 
po sympoziu o Fatimě v Hradci Králové a Koclířově mohli na první sobotu v říjnu 
na svátek Panny Marie Růžencové svěřit náš národ Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie a skrze ni se zasvětit Bohu (7. říjen 2017).

Svěření a zasvěcení se Panně Marii 
a skrze ni zasvěcení naší země Bohu

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 přistává v Praze letadlo z Lisabonu a na palubě má své sa- 
motné sedadlo Panna Maria Fatimská – milostná socha přímo z místa zjevení  
v Cova d‘Iria ve Fatimě. Její první cesta po České republice s naším doprovodem 
vede do národní Fatimy do Koclířova, aby hned následující den za neuvěřitelných  
překážek (cestou postupně přestala fungovat tři auta, která ji vezla) přijela do ka- 
tedrály v Praze. Tam v roce 2003 při 1. národní pouti nesměla. Nyní je zde, více 
než důstojně, uvítána pražským arcibiskupem a následně také ve všech katedrálách  
a na závěr své pouti po ČR se opět vrací do Koclířova, kde za přítomnosti bisku-
pů, kněží a cca 8000 věřících pražský arcibiskup a primas český, kardinál Dominik 
Duka odevzdává a zasvěcuje v pravé poledne 7. října 2017 naši zem Panně Marii  
a skrze ni Bohu. V té chvíli, podobně jako ve Fatimě před 100 lety, se během oka-
mžiku trvalý déšť mění v zářivé slunce, které naplňuje promočené zástupy v areálu 
sv. Jana Pavla II. nadšením. Lidé pak v hodinových zástupech postupně přichází  
k této milostné soše poděkovat a prosit. Za naše rodiny, za naši zem.

FATIMA 100+1
Takový byl rok 2018, ve kterém Česká biskupská konference rozhodla, aby na zasvě-
cení naší země a jednotlivých diecézí navázaly také všechny naše farnosti v diecé-
zích Čech, Moravy a Slezska. 

Byla připravena metodika k zasvěcení farností. Některé pak pokračovaly ještě za- 
svěcením jednotlivých rodin a domácností.

Hlavním ovocem Jubilea, společně se zasvěcením, bylo připomenutí a výzva ke  
smírnému svatému přijímání o prvních sobotách v měsíci a především ke společné 
modlitbě svatého růžence, jak k tomu vybízí Matka Boží a Matka Církve.
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Život v Koclířově je spojený s mnoha požehnanými aktivitami, nejen při poutích 
do Svaté země, Medžugorje či Fatimy, ale také při setkáních rodin, dětí, seniorů, 
mladých a především každou 1. sobotu v měsíci, Fatimských dnech, aj. Začíná se 
také s generální opravou kostela svatého Josefa na Hřebči a při setkání na biskup-
ství v Hradci Králové v pondělí 24. 9. 2018 místopředsedkyně Senátu, velká ctitelka 
svaté Anežky České, paní Miluše Horská mi klade jasnou otázku: „Co chystáte  
v příštím roce? Bude 30. výročí sametové revoluce a svatořečení sv. Anežky sv. Ja-
nem Pavlem II. Bude listopad 2019!

Už na následné národní pouti ve Staré Boleslavi se daří oslovit s touto myšlenkou 
několik otců biskupů – všichni ji přijímají kladně a na PZ ČBK v lednu 2019 v Praze 
je představen plán národní pouti pokání, smíru a návratu ke křesťanským kořenům 
v listopadu 2019.

Do velmi náročných celkových jednání na dalších PZ ČBK k organizaci národní pouti 
do Říma svěřené otci biskupovi Mons. Janu Vokálovi ve spolupráci s P. Dokládalem  
a J. Uherem vstupuje dynamicky a nečekaně jeden z „Římanů“ a současně člen 
Správní rady Fatimského apoštolátu v ČR František Ševečka společně s mistrem Da-
nielem Ignácem Trubačem a představují záměr unikátního daru pro papeže Františ-
ka, Korunu sv. Anežky České, monument o váze 400 kg a velikosti 260 cm, propoje-
ný s otisky – jako podpisy veřících celé naší země. Tento mimořádný dar, Korunu sv. 
Anežky České představují Svatému otci při generální audienci v Římě, v den svátku 
sv. Anežky České 13. 11. 2019 společně otec biskup Jan Vokál a otec kardinál Dominik 
Duka i s autory díla, senátní delegací ČR, naší biskupskou konferencí, stovkami kněží, 
s řeholníky a bohoslovci, v doprovodu 4000 poutníků ze všech našich diecézí (viz. 
obrazová příloha uvnitř této publikace). S nebývalým nasazením aktivních členů WAF 
v ČR Fatimského apoštolátu, farností, především královéhradecké diecéze, ale také  
s podporou mnoha dalších se nejen uskuteční tato pouť i předání Koruny sv. Anežky  
České, ale také ražení tisíců medailí sv. Anežky s osobním poděkováním apoštolského 
nuncia, Mons. Charlese Daniela Balvo, který již na počátku května 2019 v pražské 
mincovně ve Vsetíně pod vedením pana Trtíka vyrazil společně s papežským radou 
Mons. Jean-Sylvain Emienem první pamětní medaile.

Naše sdělovací prostředky Tv NOE, rádio Proglas, Katolický týdeník a redaktoři  
veřejnoprávního vysílání byli velmi překvapeni bezprostředním sdělením, kte- 
ré jsem jim sdělil od papeže při předávání Koruny, že tento nevšední dar, přijatý 
jako naše vyznání a přihlášení se ke křesťanským kořenům, bude trvale umístěn 
ve Svatopetrské bazilice u hrobu sv. Petra v kapli evropských patronů. Této zprávě 
nikdo nechtěl věřit a ani ji sdělit všem v naší zemi. Až po 14 dnech zaslal JE. Václav 
Kolaja, velvyslanec ČR ve Vatikánu, který společně s plukovníkem Janem Zástěrou, 
vedoucím sboru hradní stráže a dalších hudebních těles, řádem Maltézských rytířů,  
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Štěpánem Policerem z brněnské SBMky a sborem mladých z Velehradu pod vede-
ním Martina Macka, kteří zajištovali za pomoci Nepomucena, otce rektora P. Ro-
mana Czudka a dalších úžasný kolorit celé národní pouti, že po rozhodnutí papeže 
je Koruna Anežky České ve Svatopetrské bazilice trvale umístěna. Aleluja.

Po Národním eucharistickém kongresu – EUCHARISTIE,  Jubileu Fatimy – PANNA  
MARIA – je tedy naplněn také třetí krok sounáležitosti s KATOLICKOU CÍRKVÍ. 
Osobně děkuji všem a za všechny jmenuji jáhna, ceremonáře pražského arcibisku-
pa, Mgr. Vojtěcha Mátla a Jiřího Uhera se sekretariátem ČBK.

Po tomto mimořádném daru jistého tridua už přichází další zadání, a to Mezi-
národní eucharistický kongres v září 2020 a storočí arcibiskupa Karla Otčenáška 
(1920 –2020).

Ale zde se o slovo přihlásí někdo nebo něco jiného... dostává název koronavirus...
A tak naše výročí 2020 – 30 let od založení Fatimského apoštolátu v ČR a 25 let 
Koclířova se nečekaně komplikuje... proměňuje...
Ale přesto – „bojujeme“ a chceme POKRAČOVAT... 
Jak a kde, to opět rozhodne Bůh.

Rád všem, kteří jsou „SPOLUTVŮRCI“ požehnaného díla Mariiny „Modré armády“, 
Světového apoštolátu Fatimy, v malé koclířovské dolince, v našich farnostech i s vel-
kým darem úcty svaté Filomény a svatého Josefa žehnám
v Kristu a Marii
váš Pavel Dokládal

V Koclířově, 1. srpna 2020
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Pandemie – karanténa 2020
Rok 2020 se stal mimořádným již na jeho počátku, kdy postupně celý svět zasáhla 
pandemie koronaviru a nevyhla se ani naší zemi a Českomoravské Fatimě.

Areál ČM Fatimy jsme uzavřeli s možností přístupu do kostela – Svatou branou –  
a naproti do kaple Panny Marie Nazaretské s Nejsvětější Svátostí Oltářní k soukro-
mé modlitbě.

V kostele všechny pravidelné modlitby, mše svaté či přednášky byly přenášeny pro-
střednictvím internetové kamery do mnoha a mnoha míst ve farnosti i celé naši 
zemi a 3× denně – ráno, v poledne a večer bylo možné okénkem ve Svaté bráně 
přijmout svaté přijímání a také přistoupit ke svátosti smíření. Některé reakce bratří  
a sester z celé ČR uvádíme, jako svědectví blízkosti a důvěry i pastorace.

Vše jsme začali zveřejněním následující zjednodušené analýzy i s hlavním tématem 
biblických hodin, ke kterým jsem se vrátil po 30 letech...

Téma: Hřích a jeho důsledky. Všech 11 hodin je v záznamu na našem webu.

STRUČNĚ – VĚCNĚ – JASNĚ: VYJÁDŘENÍ WAF ČR K PANDEMII
KŘÍŽ – ZNAMENÍ KŘESŤANA = VERTIKÁLA A HORIZONTÁLA

HORIZONTÁLA = PŘIROZENO 
Respektujeme a zachováváme všechny pokyny a nařízení vlády a krizového štábu, 
které mají zabránit šíření pandemie, i když z pochopitelných důvodů (stav šíření ko-
ronaviru a jeho klinická podstata není doposud jasná) – některé pokyny a nařízení 
působí chaoticky.

VERTIKÁLA = NADPŘIROZENO
Naprostá většina vzdělaných lidí ví, že existuje nadpřirozená síla – BŮH.
A to i přesto, že satan mate všemi způsoby a brání tak jasnému poznání pravého 
osobního Boha skrze jeho zjevení v Ježíši Kristu.
Evropa a naše země skrze věrozvěsty – svaté Cyrila a Metoděje toto poznání přijaly 
a přes všechny hříchy, rozdělení a slabosti se staly křesťanskými.

Ze zjevení Boha víme, že je stále platný a neměnný zákon Boží, platný jak ve Starém, 
tak Novém Zákoně, a to je DESATERO. Těchto 10 zákonů Boha ve vztahu k člověku 
tvoří vertikálu: Miluj Boha a horizontálu: Miluj člověka.
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Ve světě stále sílí jak přímý, tak i nepřímý odpor vůči zákonu Boha – Desateru. Ten-
to odpor s sebou přináší hřích = zlo, které má stejně jako dobro sociální charakter, 
kumuluje se a způsobuje pak v důsledcích různé podoby zla. A to buď lokální např. 
při zemětřeseních, povodních, požárech aj., tak kontinentálních či celosvětových, 
jako jsou války, mor, epidemie, pandemie a nyní PANDEMIE KORONAVIRU.

PROTO JAKO NÁRODNÍ PREZIDENT WAF ČR – HNUTÍ FATIMY – PROSÍM 
KAŽDÉHO, KDO JE KROMĚ ZODPOVĚDNÉHO PŮSOBENÍ V PŘIROZENU 
SCHOPEN VYTVÁŘET HODNOTY DOBRA A SMÍRU VE VERTIKÁLE NADPŘI-
ROZENA. (MODLITBA – SV. RŮŽENEC AJ.)
A každého, kdo toho schopen není, prosím o zamyšlení nad možností (stačí jen si tuto 
myšlenku aspoň připustit), zda přímý, ale také nepřímý odpor vůči Zákonu Boha 
– Desateru (především lhostejnost) – nemůže mít vliv na tuto podobu zla – celosvěto-
vou pandemii, ale také na další formy, které budou zcela jistě následovat. 

Konkrétně: 
1. Poznat a věřit – mít kladný vztah k Bohu. 
2. Nešířit hrůznou nákazu braním jména Božího: Ježíš – Maria – jak citoslovce úplně 

hromadně a bežně. 
3. Pamatovat na neděli – zvláště pokřtění. 
4. Zachovávat rodinu – otec, matka, dítě. Nenahrazovat jinými pravidly a seskupeními 
5. Nezabíjet, nepřipravovat o život sebe, kohokoliv druhého – od početí až po přiro-

zenou smrt a neubližovat nikomu – sobě – ostatním lidem i zvířatům. 
6. Nesesmilníš = nezneužívat pohlavního pudu k šíření zla. A to nejen u dětí (pedofi- 

lie), ale také u dospělých, pro katolické křesťany je jakýkoliv pohlavní styk mimo 
platné manželství závažným hříchem. Tedy i předmanželský pohlavní život muže  
a ženy i u mladých lidí. Samozřejmě také pohlavní styk muže s mužem a ženy s že- 
nou, pohlavní styk se zvířaty a jiné formy hromadného sexu.

7. Neopatřovat si jakýkoliv majetek či prospěch nepoctivým způsobem. 
8. Sdělovat pravdu – tj. skutečnost správně poznanou – tedy nelhat. 
9. a 10. Rodinné a majetkové vztahy.

Toto jasné stanovisko přijmi ve svém srdci a nabízej vhodně druhému „jako ochrannou 
roušku“ před již nyní nekontrolovatelným šířením zla.

V úctě ke svobodě každého, kterou respektuje i sám zákonodárce Bůh
vám děkuji a žehnám
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR

V Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav 20. 3. 2020
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Modlitba k svatým pasáčkům z Fatimy 
proti pandemii koronaviru 

P. Luca Roveda

Svatá Hyacinto a Františku Marto, malí vizionáři z Fatimy, 
které si jedinečnou milostí vybrala Panna Maria 

ve svém Neposkvrněném Srdci, abyste se stali velkými svědky Světla Kristova. 
Obracíme se dnes k vám, v okamžiku nouze zdraví, bolesti a zkoušky.

 
Svaté děti, před 100 lety jste sami trpěli hroznou epidemií Španělské chřipky 
a na vašem těle jste nesli znamení bolesti zla, kterému jste čelili tváří v tvář, 

až jste dosáhli v čisté víře křesťanské smrti. 

Naše Nebeská Matka oznámila vaši předčasnou smrt, 
ve spojení s utrpením Krista za spásu světa a vy v bolesti a agónii 
jste svědčili vytrvalou modlitbou o úplné oddanosti do vůle Boží. 

Dnes, o 100 let později, jsme ničeni další hroznou epidemií 
a obracíme se k vám s nekonečnou důvěrou,  že skrze Neposkvrněné Srdce 

Panny Marie, které vaše oči uviděly zde na zemi, nám můžete vyprosit zdraví 
duše i těla, pevnou víru a schopnost solidarity s těmi, 

kteří zakouší bolest a těžkosti. 

Vy, kteří jste s jemným úsměvem a srdcem plným pokory, přijali léčbu, 
provázejte a ochraňujte všechny lékaře a zdravotní personál 

v jejich nadměrném úsilí v boji proti tomuto zlu. 

Ochraňujte naše rodiny, aby znovuobjevily krásu společné modlitby, 
zvláště svatého růžence, který jste oba drželi ve svých rukou až do okamžiku 

posledního vydechnutí. 

S vámi, malí pasáčci a s Pannou Marií, naší Matkou a Ochránkyní, 
s důvěrou se obracíme k Ježíši Kristu, našemu Spasiteli, 

který ve Velikonočním Světle zvítězil nad zlem a smrtí. AMEN



– 12 –

Uzavření areálu Českomoravské Fatimy pro veřejnost v sobotu 21. 3. 2020 ve 12 hod. 
je bez přítomnosti poutníků. Zůstává jen komunita pod vedením statutára a preziden- 
ta Fatimského apoštolátu pro ČR Mons. Pavla Dokládala: Hana Frančáková, Václav 
Kašík, manželé Lenka a Martin Palkovičovi, Jana Palkovičová, Drahuška Nováková, 
Pavel Mikuš, Ludmila Přidalová a František Fábry.

Nyní můžeme zavzpomínat na tento čas z materiálů, které nám došly. Všechny telefony 
a smsky nebylo možné přesně zachytit, tak aspoň něco z toho, jak to bylo, den po dni:

23. 3. 2020 – Pondělí 
Zdravíme všechny v Koclířově, Pán s vámi.
Zkouška, kterou všichni procházíme, je pro nás všechny neznámou. Jen sám Bůh ví, 
proč to tak je. Včera večer jsem vyšel ve 23:00 před můj dům a na obloze jsem viděl 
hvězdy, které jsem dříve vidět nemohl. Již 1–2 stupně nad obzorem svítily hvězdy. 
Dříve to bylo minimálně 20 stupňů. To znamená, že se obloha vyčistila. Stačí jen 
mikroorganismus, který nás lidi ohrozí a ihned dáváme životní prostor ostatním 
tvorům, které Bůh stvořil. V kontextu moha úmrtí zaviněných tímto mikroorga-
nismem si nedovolím říct, že může být pro lidstvo požehnáním. Otázkou však je, 
když se s tímto mikrobem vypořádáme a nezměníme svoje požadavky a tužby, co 
přijde posléze. Není to snad varování? A dovolím si říct, není to snad Boží varování? 
V roce 1348 přišla do Evropy první vlna moru. Dodnes není vysvětleno proč zko-
sila celou Evropu a českým zemím se vyhnula. Tehdy na tuto nemoc zemřela celá 
třetina obyvatel Evropy. V nějakém pořadu jsem se doslechl, že tehdy při nás stála 
naše princezna Anežka Česká. Kéž při nás stojí i dnes a její přímluva za své „děti“ 
nechť je vyslyšena.
Drazí přátelé v Koclířově, fotky nemám. Jen jsem vám chtěl sdělit, že na vás na 
všechny myslíme i ve svých modlitbách. 

Ze srdce, František, Maruška a naše dospělé děti.

25. 3. 2020 – Středa – ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
1. hodina vyučování WAF
Vážený otče Pavle!
Velmi děkuji za dnešní „vyučování“. Jak by bylo potřebné jeho zveřejnění ve sdělo-
vacích prostředcích ! Ve všem s Vámi souhlasím, jak „sedí“ slova Starého i Nové-
ho zákona na dnešní situaci! Jak si musíme připomenout všechny vzkazy P. Marie  
z Fatimy! Kéž se lidé konečně „probudí“ a začnou se chovat jinak! 
Slova pana premiéra v parlamentu mám též zachycená – že by mu to také začalo 
„docházet“?
Přeji a vyprošuji pro vás všechny v Koclířovské Fatimce mocnou Boží pomoc  
a ochranu P. Marie ! S láskou a vděčností 

Helena R. a též i ostatní z našeho Obl. centra
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Chvála Kristu a Marii, zdravím srdečně od svého počítače v tento sváteční den  
Haničku, Otce Pavla a další fatimské přátelé v Koclířově......
„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků..............děkuji, 
že dnes o svátku Zvěstování Panně Marii začal Bůh promlouvat jedním z těch mnoha 
způsobů také k nám dětem Mariiným ústy Otce Pavla při vyučování přes internet. 
S velkou pozorností jsem naslouchala a zapisovala si odkazy na Písmo svaté......
abych se k nim mohla vracet. (protože ne všechno je tak tím přenosem dobře slyšet, 
a ne všechno to člověk hned pochopí)
Je to dobře, že právě v těchto dnech PANDEMIE KORONAVIRU víme, jak můžeme  
„duchovní ochrannou roušku“ používat my sami, ale také můžeme naučit druhé ji  
používat. Se svatými pasáčky, kteří nabídli svůj život za záchranu duší, kéž takto 
skrze společnou modlitbu růžence a oběti pomůžeme odstraňovat příčiny následků 
zla spojeného s urážením Boha. Těším se na další hodiny.  Vaše s v K Jana M.

V tento den ve Fatimě, v prázdné bazilice Růžencové Panny Marie, vyslovil kar-
dinál Antonio Marto i za dalších 22 zemí zasvěcení Panně Marii a my jsme byli 
alespoň na dálku spojeni.

27. 3. 2020 – Pátek
Posílám pozdravení z Hodonína :-). Ve středu jsem se snažila dívat na vyučování  
o. Pavla, ale bylo velmi špatně rozumět, proto jsem si dnes chtěla poslechnout znovu 
a bylo to podstatně lepší! Bylo krásné být s Vámi ve spojení, posílám emailové obe-
jmutí a všechny zdravím, S láskou a úctou Eva Ammerová

Milá Liduško,
děkuji za modlitbu k sv. pasáčkům. I Tvá slova mě potěšila. I já Tě nosím ve svém srdci. 
Musím říci, že se mi po Koclířově a koclířovských stýská. Mám co obětovat na smír za 
hříchy proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie a za obrácení hříšníků. Liduško, drž 
se, dávej na sebe pozor. Bůh Ti žehnej. Naše nebeská maminka ať Tě chrání a přimlou-
vá se za Tebe. :-) – Maruška nymburská :-)  Marie Kateřina Müllerová Nymburk

AVE MARIA!
Naši milí, milovaní z Koclířovské Fatimy, jsem s vámi ve spojení, jak jen to je možné  
a děkuji, děkuji, děkuji... Vyprošuji spolu s ostatními spolusestrami a spolubratry stálou  
Boží pomoc a ochranu naší Nebeské Matičky pro vás všechny, které vás máme tak rádi. 
Je to úžasný dar, když se nemůžeme setkat osobně, být ve spojení tímto způsobem  
v této náročné době.  Moc vás zdraví „Hradecké ovečky“ Helena Ryklová

Zdravíme vás všechny z Prahy!
Děkujeme za informace a obě přílohy. Průběžně se s vámi spojujeme přes webkameru 
při modlitbách, mši sv. a vyučování O. Pavla. Za tuto možnost v této situaci jsme moc 



– 14 –

vděčni, protože jsme s vámi rádi a nosíme vaše společenství v srdci (i když právě 
nebyl koronavir :-). Na Velikonoce v Koclířově jsme se těšili (ještě stále těšíme), ale 
samozřejmě přijímáme Boží vůli, rozhodnutí naší vlády a také zaměstnavatele.

Požehnaný postní čas přejí: Zdeněk a Ilona Groulíkovi

29. 3. 2020 – 5. Neděle postní
Chvála Kristu a Marii, chceme Vám moc poděkovat za Vaše vysílání přes internet,  
za vaše společenství. Sledujeme pravidelně mše svaté a modlíme se s Vámi společně 
růžence. Těšíme se na další vyučování a na každé slovo otce Pavla. Děkujeme za to, že 
můžeme být s Vámi ve spojení v tomto těžkém čase. Zdraví Vás     Ševčíkovi z Prahy

Dnes i s mezinárodní účastí – ve spojení s Betlémem a našimi drahými přáteli Petrem 
a Eliasem. Po mši sv. přišla zpráva:
  
It was a wonderfull mass... thank you and have a nice day                 Elias (Bethlehem)
  
Byla to krásná mše svatá... děkujeme a přejeme požehnaný den                (Elias, Betlém)

31. 3. 2020 – Úterý
začíná rozeslání mailů tohoto znění, které trvá do 4. 4. 2020

Přátelé v Kristu a Marii, 
realitu Velké noci vítězství Krista nad hříchem skrze výkupnou oběť na Kříží ve slávě 
Vzkříšení máme s Božím lidem slavit v roce 2020 především virtuálně. V tomto roce 
děkujeme za Světový apoštolát Fatimy (WAF) v České republice, který má 30 let a za  
Českomoravskou Fatimu v Koclířově – středisko a areál, který před 25 lety otevřel 
arcibiskup Karel Otčenášek, narozený před 100 lety, stejně jako jeho přítel – i nás 
všech – sv. Jan Pavel II. 
Dnes nevíme, co bude s každým z nás možné konat reálně a co jen – jako tyto Veli-
konoce – slavit virtuálně. 
Stavbu kopie fatimské kaple „Capelinha“ z Cova d‘Iria,  penzionu „Lucie“ či přípra-
vu na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti nelze konat jinak, než reálně. 
Koclířov měl a má velké milosti. Je nepatrný a přesto známý. P. Joseph Bill, na něj na-
vázal doposud působící P. James Manjackal a také muž Boží P. Elias Vella. Tato troji-
ce, ale i mnozí další, přivedli do Koclířova tisíce lidí. Věřících a hledajících, společně  
s poutníky na 1. soboty (v říjnu bude již 300.) – mnozí nalezli pomoc v poznávání 
Pravdy skrze Boží Slovo i stálou ochranu Matky Boží Panny Marie, objevili význam 
poselství Fatimy pro tento čas, při svých návštěvách se setkali s pomocí a přímluvou 
svaté Filomény, svatého Josefa. Některé adresy jsou z adresářů již hodně zastaralých  
a virtuálně už asi ani není možné všechny oslovit, ale kdyby jen jednomu z vás po-
mohlo, tak díky Bohu. 
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V tomto zcela netradičním velikonočním přání jsou 3 přílohy. První je z našeho 
webu, to, co jsme se učili a učíme chápat – i díky službě charizmatických kněží či  
Fatimským zjevením. Název je: Stručně – věcně – jasně. 
Obsahem druhé přílohy je modlitba místopředsedy ČBK, otce arcibiskupa Jana 
Graubnera. Protože chápat je dobré, ale modlit se ještě víc. 
Ve třetí příloze naleznete konkrétní manuál, který možná někomu pomůže. 
Každý měsíc jen u nás v Koclířově vyzpovídáme stovky penitentů. A je hodně far-
ností a míst, kde to v současném stavu nouze ani na Velikonoce nebude možné.  
A virtuálně slavit svátost smíření možné není. Tak to je ta 3. příloha. 
Jsme zde s vámi v tomto Svatém týdnu ve vzájemnosti, spojeni modlitbou i přá-
ním, aby vertikála i horizontála Kristova Kříže se dotkla našich životů, v naději 
velikonočního rána i otevřeného hrobu, jistotě Vítězství Krista, Církve i Mariina 
Neposkvrněného Srdce ...

S připomínkou pozdravu 
– NEBUĎME SAMI – BUĎME S BOHEM – vás všechny zdraví vás naše koclířovská 
fatimská komunita  
 otec Pavel, Hanka, Martin, Lenka, Liduška, Vašek, 
 Pavel, Drahuška, Jana a František

Českomoravská Fatima Koclířov, 2. dubna LP 2020, 
v den 15. výročí, kdy byl sv. Jan Pavel II. povolán na věčnost 
 
Jéééé! DĚKUJEME! DĚKUJEME! HNED JE LÉPE :-) Dagmar Wormová

Dobrý večer,
díky za pozdravení i přílohy.
Přeji Vám ať jste všichni zdraví a máte stálou radost. „Na oplátku“ posílám milé video.
 Eva Fleischerová

Z celého srdce z Plzně děkuji. 
V loňském roce jsem Fatimu navštívila v rámci pouti Lourdy, Santiago, La Sallete 
apod. Vzpomínám. I na požehnané dny u vás.
Ať vám Pan žehná a těším se na viděnou. Hana Dvorská

Děkuji moc za mail, opravdu ráda vzpomínám na Koclířov, na vás všechny... byly to 
pro mne vždy silné zážitky velké Boží přítomnosti a milosti. Bůh vám všem žehnej  
i vaší práci! Eva Hrdinová

Zdravím Liduško. Jsem ráda, že jsi v pořádku a všichni se držíte. Jsme s vámi. :-) 
Michaela Řeháková
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Velmi vám děkuji a modlím se za vás ač

1. 4. 2020 – Středa
2. hodina vyučování WAF (opakování opět v pátek ve 20 hod.)

Moc děkuji. V modlitbách zůstává  Pavel Krč 

Vážení přátelé, děkuji, že na mě  na všechny účastníky setkávání v Koclířově myslíte 
ve zprávách a modlitbách. Srdečně všechny zdravím a přeji hodně sil k překonání 
této tíživé situace.  Helena Doubravská

Děkujeme za zprávu a přejeme celé koclířovské fatimské komunitě krásné prožití 
velikonočních svátků.  Uherkovi z Karviné

Chvála Kristu i Marii, děkuju, že na nás myslíte  Jana Pavelcová

Chvála Kristu,
děkuji za zprávu. Vaše zpráva mě potěšila, ráda na exercicie u vás vzpomínám. 
Modlitbu otce arcibiskupa se už modlím. 
Přeji vám všem požehnaný čas a pevné zdraví.

S pozdravem Iva Přikrylová 

2. 4. 2020 – Čtvrtek 
Chvála Kristu,
děkuji za dopis. V této době potěší každé dobré slovo. 
V modlitbě, s přáním pevného zdraví, Boží ochrany i ochrany Panny Marie 
 Magda Černá

Milá fatimská koclířovská komunito,
srdečně vás zdravím, děkuji za přílohy k Velikonocům a možnost být tak navzájem 
spojeni v modlitbě. Ať Bůh žehná vaši službě, a v tomto čase vás provází a chrání  
Panna Maria, a posiluje vzkříšený Ježíš. V modlitbě spojena Anna Kabilková

Chvála Kristu, děkuji moc za vaše povzbuzení v téhle pohnuté době. Zůstáváme pro- 
pojeni v modlitbě se všemi věřícími na celém světě. Jsme slabí a zranitelní a o to víc 
vkládáme naší naději a víru do Božích růk našeho otce. Velebí duše mého Hospodina.
Boží požehnáni a ochranu Panny Marie naší matky Dagmar Kopřivová

Děkuji za návod jak si vykonat sv. zpověď v tuto vážnou dobu i pobožnosti ve sv. týd- 
nu. Přeji Vám všem hodně Boží milosti a požehnání.  M. Nováková Chotoviny
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Děkuji za tuto zprávu je to cenný zdroj informací a potvrzení toho co jako laik i po- 
ciťuji v těchto dnech. Zdraví  Martin Baranovič

Ve večerních hodinách posílány smsky s pozváním na modlitební hodinu 
s Janem Pavlem II.

„V tomto zmatení zpráv a výzev vztahujících se ke konkrétnímu času WAF ČR – Fatim- 
ský apoštolát v Koclířově už nereaguje. Trvale a věrně pokračujeme vytrvale dle poky-
nů na vašem webu. Nyní však činím absolutní výjimku a přijímáme výzvu kardinála 
Stanislava Dziwisze, který byl s Janem Pavlem II. stále. A také v tento den – 2. 4. – před 
15 lety ve 21.37 hod. při jeho smrti.
Budeme v Koclířově dnes v čase 21–22 hod. v modlitbě spojeni i přenosem on-line na 
webu www.cm-fatima.cz. 
V modlitbě budeme prosit. Sv. Jan Pavel II. je v nebi a ví, co se děje a jak jsme na tom.  
S Pannou Marií budeme prosit o pomoc. Zda bude v tom, že koronavirus odstoupí a my 
se vrátíme k tomu, co jsme vytvářeli doposud nebo můžeme ještě hlouběji klesnout, to 
nebudeme žádat. Jen se svěřovat Bohu, Panně Marii a jeho přímluvě. Úžasnému muži, 
ještě když byl s námi na zemi a nyní je mimořádně aktivní a jistě i vynalézavý v nebi.
Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás
Za celý WAF ČR vybízí Mons. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy v Koclířově“

3. 4. 2020 – 1. Pátek
Milý otče Pavle a koclířovští,
děkuji za povzbuzení i návody, použiju dál. Včera jsem se s radostí modlila s vámi 
na adoraci k výročí odchodu sv. Jana Pavla. Bylo to pro mě velice dojemné a připadla 
jsem si, že jsem v lavici spolu s vámi. Moc děkuji.
Také náš pan farář se snaží vysvětlovat a radit, kterak na to. I my v Prostějově máme 
online přenosy bohoslužeb a každý večer modlitbu před Nejsvětější svátostí za 
uzdravení. A účastní se jich nyní mnohem víc lidí, než by byli normálně v kostele. 
S prosbou o pomoc a ochranu k naší milé Panně Marii za vás v Koclířově srdečně 
pozdravuji Jana Tobolová, Prostějov

Zdravím,
díky za cenné informace a rady a přeji vše dobré a krásné prožití Velikonoc celému 
Fatimskému apoštolátu Petra Štěpánová

Chvála Kristu, moc děkuji za hodnotný a posilující e-mail. Přeposlala jsem ho také 
přátelům. Přeji Vám všem požehnané nadcházející velikonoční svátky a ochranu 
Pána Ježíše a Panny Marie v následujícím období. Jana Osladilová
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Vážení, 
přejeme pěkný den a děkujeme za zaslané informace k Velikonocím. 
I když v nezvyklých podmínkách – budeme se snažit Velikonoce oslavit virtuálně 
co nejhlubším spojením se svatou rodinou. 
Přejeme celému Vašemu týmu požehnaný svatý týden a radost ze vzkříšeného Kris-
ta, který je našou nadějí i v těch nejhorších situacích.
S pozdravem Kántorovi

Dobrý den, 
Děkujeme za zaslání informací i připomínku Karla Otcenáška. 
Znala jsem ho osobně, jezdila k němu a v době puberty mne učil modlitbě naslouchání 
Jsem mu za to velmi vděčná. 
Ať Vám Bůh žehná.  Marie Nováková

Milí a drazí rytíři z Koclířova,
moc vám děkuji za milou zprávu, kterou jste mi zaslali a za pozdrav celé komunity. 
Vážím si toho a jak virtuálně tak pouty modlitby jsme spojeni.
Přeji všem požehnanou květnou neděli a radostný vstup do Svatého týdne.
V Lásce, Irena Krejčová

Chvála Kristu a Marii,
moc děkuji za Váš e-mail, bylo to pro mě radostné překvapení a povzbuzení. Já tady  
v Praze mám velké štěstí – včera jsem byla u sv. zpovědi a mohu přijímat i Tělo Páně. 
Jsem však asi z celého příbuzenstva jediná, kdo o to vůbec stojí. Nejvíc mě trápí má 
18letá dcera, s kterou jsem v Koclířově také párkrát dříve byla. 
Děkuji za všechno, zdravím Vás a celou koclířovskou fatimskou komunitu :-)

Milena Štefková

Tisíceré díky a Pán Bůh zaplať jsme s vámi on-line přenosech a dáli Pán budeme dál         
pozdrav vám všem do Koclířova Moravcová a spol.

Poslal jsem *dar (* pozn. recepce – neuvádíme částku)
buďte dále pod ochranou Krista a Panny Marie celý Koclířov
Pán Bůh zaplať, že můžeme od vás sledovat přenosy ... 
u přenosů ... vlevo nahoře by to chtělo přeladit čas ... opatruj se a měj se fajn ve zdraví 
 Lumír a Maruška Apeltauerovi

Otče Pavle, 
děkuji Vám nejen za tento email a přeji všem do Koclířova požehnaný, milostiplný 
čas – postní i velikonoční.  Tereza Mackova
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Děkuji za Vaše sdělení a přílohy. Vzpomínám na přednášky P. Billa, P. Manjackala 
a P. Velly. Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví a hodně Božích milostí. S pozdravem

MUDr. Pavel Štěpánek

Veliké díky. Mons. Jan Paseka

Chvála Kristu a Panně Marii!
ráda bych, pokud je to možné, tímto způsobem, poprosila o vložení mého úmyslu 
do džbánu milostí:
...
Děkuji a zejména děkuji za možnost sledování přenosů bohoslužeb a vyučování  
z Vašeho kostela, je to veliká duchovní posila pro nás nyní!

V modlitbě s Vámi spojena E. Kubů s rodinou

4. 4. 2020 – První Mariánská sobota
Jsem dnes s vámi spojena celý den. Je to velká milost, že můžeme prožívat mše, 
první sobotu, atd... Dnes mě velmi oslovilo povídání hlavního hosta (nepamatuji si 
jméno) o sv. Filoméně. Svatá Filoménka opravdu vyslyší prosby. Jsem její ctitelka. 
Jsem na tom podobně jako náš host. Nejprve jsem byla skeptická, ale dnes ji miluji. 

Oslovuje mě i vyučování. Je dobré rozumět Písmu. Bez vyučování to nejde... 
Děkuji vám všem, že můžeme být spojení alespoň virtuálně. Je to smutné, ale obětu-
jí to na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu a za obrácení hříšníků. 
Amen.
Ať vám Pán žehná a Panna Maria spolu se sv. Filomenkou ať vás chrání. 
Maruška nymburská :-)  Marie Kateřina Müllerová

5. 4. 2020 – Květná neděle
Chvála Kristu a Marii,
děkuji za email, přiznám se, že mě potěšil a překvapil. Děkuju za návod ke svátosti 
smíření, určitě se hodí. Zrovna tyto dny se v mé emailové schránce objevil email, 
svědectví ženy také z Koclířova. Je docela čtivý. Pokud už ho znáte, tak se omlou-
vám, že ho přeposílám.
Mějte se krásně Petra Čacká

Děkujeme za Vaše mše sv. 
Od začátku této doby jsme s Vámi stále ve spojení – jak při nedělních mších svatých, 
tak při růženci. Jsem ve spojení s Maruškou Štěrbovou, také na Vás vzpomíná, jen 
nemá internet. Příští měsíc oslaví 80. narozeniny, vzpomeňte na ní.

Zdraví Věra Štefanová s Klárkou i celou rodinou (z Květné u Lanškrouna)



Koclířov 1995 –2020  ·  Dar a poslání
„Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás...“ (Jan 20,21)

Českomoravské Fatimě a jejímu poslání v Církvi a vlasti žehná biskup Karel Otčenášek, 
následně Dominik Duka a nyní Jan Vokál... poslání od Krista s Ježíšovou Matkou Ma- 
rií a spiritualitou WAF – Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu v ČR.

Historický pohled na koclířovské údolí

První kroky v Koclířově 29. 6. 1995 Předávání kláštera

Otevření poutního místa arcibiskupem 
Karlem Otčenáškem 5. 8. 1995



Posluchárna a přednášková místnost

„Nyní má Českomoravská Fatima v Koclířově kvalitní ubytování ve 44 pokojích, 
vlastní recepci s prodejnou upomínkových předmětů a devocionálií Pastýř, spole-
čenské klubovny a přednáškové sály, klášterní kavárnu a cukrárnu s výrobou domá-
cích zákusků, zastřešené posezení na nádvoří a spoustu dalších zajímavých míst.“

Posezení u Dvou Srdcí na nádvoří

Klášterní cukrárna a kavárna

Recepce s prodejnou Pastýř Ubytování pro poutníky a hosty

Klášterní cukrárna a kavárna



„Nadpřirozeno předpokládá přirozeno, a tak v otevřenosti Božímu požehnání a pod 
ochranou Panny Marie Fatimské a následně krůček po krůčku se mění podoba celého  
5 hektarového přírodního areálu Českomoravské Fatimy a navíc objevujeme a před de-
molicí je zachráněn i farní kostel a poutní areál sv. Filomény, patronky dětí Mariiných  

a Světového živého růžence a nakonec i kostel sv. Josefa nad tunelem na Hřebči.“

Společná fotografie u sv. Jana Pavla II. Poutní areál s tribunou

Memoriál Fatimy

Národní centrum Fatimského apoštolátu v ČR s kostelem sv. Alfonse 
a Panny Marie Fatimské

Sousoší fatimských pasáčků a Anděla Míru



Kostel sv. Josefa na Hřebči před rekonstrukcí

Průvod se sochou sv. Filomény obcí Koclířov Pouť ke sv. Filoméně

Kostel sv. Jakuba a Filomény 
před rekonstrukcí

Posvěcení opraveného kostela
sv. Jakuba a Filomény

Slavnost znovuotevření kostela

Posvěcení kostela biskupem Mons. Janem Vokálem



Poslání je spojeno především s Církví v královéhradecké diecézi a celé ČBK, která je 
také zřizovatelem a ČM Fatima společně s poutním centrem doprovází i organizačně 
zajištuje již počátkem roku 1997 domácí i zahraniční – převážně národní poutní akce  

v Římě, Svaté zemi, ve Fatimě. Nejpodstatnější jsou:

Národní eucharistický kongres – NEK – vrcholící 17. 10. 2015 v Brně obnovou nové  
a věčné smlouvy s Bohem skrze dar Eucharistie.

Nástěnka NEK Náměstí Svobody v Brně 17. listopadu 

Eucharistický průvod na Zelný trh

Národní eucharistický kongres 2015 

Stvrzení věčné smlouvy s Bohem

Organizační přípravy



V roce 2017 jsme s celou Církví slavili významné jubileum 100 let od zjevení Panny Ma-
rie ve Fatimě v Cova d‘Iria. Při tomto výročí byla vykonána národní pouť do Fatimy, 
kde 13. září 2017 ve výroční den zjevení, Česká republika předává sanktuáriu ve Fatimě  
sošku Pražského Jezulátka a přijímá putovní sochu Panny Marie Fatimské. Ta násled-
ně putuje českými a moravskými katedrálami a poutními místy jako jsou např. Svatý 
Hostýn, Svatá Hora, Velehrad, Stará Boleslav atd. Při této cestě jsou jednotlivé diecéze 
zasvěceny Panně Marii. Putování s Pannou Marii vrcholí zasvěcením České republiky 
Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, které vykonal Dominik kardinál Duka  

7. 10. 2017 v národní Fatimě v Koclířově. 

Zasvěcení pražské arcidiecéze Panna Maria na Svatém Hostýně

7. říjen 2017 v Koclířově u Svitav

Národní mše svatá v Kapli Zjevení

Rozloučení s putovní sochou Panny Marie

Předání putovní sochy Panny 
Marie Fatimské



Po dvou základních pilířích, z kterých čerpá a žije Církev – EUCHARISTIE A PANNA 
MARIA – rozhodují naši pastýři o vykonání národní pouti pokání, smíru a návratu 
ke křesťanským kořenům do Říma a 13. 11. 2019 u příležitosti 30. výročí svatořečení  
sv. Anežky České a předání daru v podobě Svatoanežské Koruny papeži Františkovi 
při generální audienci. Tvoří ji tisíce otisků – „podpisů“ věřících z celé ČR, na znamení 
sounáležitosti se Svatým otcem a celou Církví. A byl to právě papež František, který 
sám dává pokyn, aby tento dar a znamení, Koruna sv. Anežky České byla trvale ulo-
žena ve Svatopetrské bazilice, v blízkosti hrobu sv. Petra, v kapli Evropských patronů.

Zahájení národní pouti v Římě Národní mše svatá v bazilice sv. Petra

České sbory v Římě

Představení projektu daru Koruny sv. Anežky České papeži Františkovi 

Národní pouti se zúčastnilo 4 000 poutníků



Generální audience 
se Svatým otcem Františkem 

a předání daru Koruny 
sv. Anežky České 

s následným umístěním 
v kapli evropských patronů 
v bazilice sv. Petra v Římě
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Ahoj milá Lidko, a celý milý Koclířove, milá Filomenko i s Aničkou Bohuslavou 
Tomanovou, Pán Bůh zaplať, že vás máme a můžeme sledovat přenosy z kostela ...  
i vás vidět a slyšet naživo ...
je to pro nás velká pomoc a těšíme se na Velikonoce s vámi ...
buďme stále pod ochranou Krista a Panny Marie 
a stálé ZDRAVÍ vám i nám všem Lumír a Maruška Apeltauerovi

Chvála Kristu a Marii!
Přijměte od nás srdečný pozdrav pro celé vaše společenství a upřímné poděková-
ní za velmi hodnotný, povzbudivý duchovní program. Květná neděle byla krásná!! 
Jsme již 14 dní kvůli nákaze spolu doma a ve vaší spolecnosti :). Jsme rádi, že se 
můžeme každý den připojit k modlitbám a účastnit se mše svaté. Zajímavé jsou  
i vyučovací hodiny Otce Pavla. Vůbec neuškodí, když je obohatí svým osobitým 
humorem :). Doba je sama o sobě vážná, takže humoru je také zapotřebí.
Jelikož Velikonoce budeme s vámi trávit virtuálně, rozhodli jsme se vám poslat pří-
spěvek, malou postnicku :) jako bychom u vás byli přímými hosty. Snad se vám  
i tato malá kapka hodí.
S velikým Pán Bůh zaplať za všelikou vaši obětavou činnost a službu se loučí 
 Zdeněk a Ilonka z Prahy.
P.S. Modlíme se a myslíme na Haničku a jejího tatínka!!!
Moc děkujeme za poslané informace!

6. 4. 2020 – Pondělí
AVE MARIA!
Naši milí, milovaní v koclířovské dolince!
Vzpomínám – dnes jsme se měli s vámi sejít v Hradci na společných modlitbách, 
mši svaté, sdílení... Socha P. Marie Fatimské je opuštěná u mě v kanceláři a smutně 
se dívá na prázdné židle. Já již od 17. 3. pracuji z domu, spojení maily, telefony, 
potřebné doklady mi jedna z kolegyň přinese domů. Protože jsem sama, je mi občas 
dost smutno. Velkým povzbuzením je mi spojení s vámi všemi – prožití mší sva-
tých, modliteb, vyučování... Díky Bohu a Panně Marii! Kéž toto fyzické odloučení 
netrvá dlouho!
Moc vás všechny zdravím jménem svým i všech ostatních hradeckých i z okolí. 
Též vyřizuji pozdravení od Naděnky Veverkové, která je také izolována od svých 
blízkých v domově pro seniory v Úvalech u Prahy. Přeji a vyprošuji stálou Boží 
pomoc a ochranu P. Marie pro vaše konání pro nás! Díky, díky za vše    
 Helena R.

P.S. Vždy když je nějaká hezká písnička v podání Haničky a Martina, vytočím číslo 
na Věrušku Sk. a dám jí to tímto způsobem poslechnout. Je za to moc vděčná a ra- 
duje se společně se mnou. 
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7. 4. 2020 – Úterý
Vřelé díky. Zdravíme vás všechny. Stále se modlíme a v duchu jsem u vás hodně 
často. Díky za vás.  Terezka

8. 4. 2020 – Středa
Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie – J. Em. 
kardinál Dominik Duka, kaple arcibiskupství pražského. (Záznam je na kanálu 
YouTube.)

Vyučování WAF 3. přednáška

AVE MARIA!
Naši milí, milovaní v Koclířovské dolince!
Díky za tolik světla, které vnášíte do našich domovů! Přejeme hodně síly, zdraví  
s velkou Boží pomocí a ochranou Panny Marie! Dnes opět ta posila se Zasvěcením 
naší vlasti Bohu skrze Mariino Neposkvrněné srdce. Díky, že jsme mohli vidět i pře-
nos z kaple arcibiskupství, naživo s o. kardinálem. Požehnané svátky velikonoční!
Díky, díky, díky ....... vaši hradečtí 

Milý pán dekan Mons Pavel Dokládal,
v prvom rade Vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme. Navštivili sme Vás s Rodinou 
Nepoškvrnenej z Vrícka. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať za priame preno-
sy z Vašej stránky ČM Fatimy.
K nastávajúcim Veľkonočným Sviatkom:
          Silu Veľkého piatku
          Pokoj Bielej soboty
          Radosť Veľkonočnej nedele
          od Krista víťaza nad smrťou
          želá a vyprosuje

Helena Ravingerová z Nitry a Anna Sakáčová z Tesárskych Mlynian.

Liduško, posílám Tobě i všem ostatním členům Vaší komunity moc pozdravů a přá-
ní k svátkům, abychom se ještě víc letos radovali, že máme pevný základ v Ježíši, 
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který vstal z mrtvých a dal nám za maminku Pannu Marii.
Stýská se mi. Ale mám kousíček do farního kostela, kde je adorace každý den 2 ho-
diny dopoledne a 2 hodiny odpoledne, kněží se střídají. A ke sv. přijímání chodívám  
v pondělí na začátku nového týdne. Tak se mám královsky.

Pokoj a dobro přeje Anička Charouzová

Chvála Kristu a Marii,
Liduško, zdravím Tebe i celou fatimskou koclířovskou „rodinku“ a moc děkuji za 
vaše živé vysílání, vždy se cítím jako bych tam byla s vámi. Přeji vám všem po-
žehnané Velikonoce a ať radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista naplní váš život... 
protože „když je Bůh s námi, kdo proti nám“. Pokojné dny  Jarka Veselá

9. 4. 2020 – Zelený čtvrtek
Chvála Kristu, 
moc děkuji za zaslání krásných textů.
Přeji POŽEHNANÉ VELIKONOCE, Ať vás Pán zahrne milostí, dá vám sílu do 
života a klid do srdíčka. Prosecká Petra

10. 4. 2020 – Velký pátek
Milý otče Pavle a celá vyjmenovaná koclířovská komunito, 
moc Vás všechny zdravím a vzpomínám na požehnané dny prožité při různých 
exerciciích v krásném koclířovském prostředí spolu
se všemi Vašimi ochotnými a přátelskými pracovníky. Děkuji za ně aspoň dodateč-
ně, teď také za tento pěkný a poučný mail, který je právě aktuální, a zvláště příloha 
3. bude pro nás důležitá vždy. Přeji Vám všem i přes všechna prozatímní omezení  
požehnané a naplno prožité velikonoční svátky ve zdraví a blízkosti Vzkříšeného  
Krista. Ať Vám všem Pán žehná a chrání Vás.         S poděkováním Eliška Daňková

 Vyučování WAF 3. přednáška 
- opakování, které bylo více autentické

11. 4. 2020 – Bílá sobota
Vyučování WAF 4. přednáška

Chvála Kristu!
Zdravím všechny v ČM Fatimě Koclířov. V roce 2018  jsme se s manželem zúčastnili 
nejen „Národní pouti“ v portugalské Fatimě, ale v rámci naší třídenní farní pouti, 
kterou jsme pomáhala organizovat, jsme také navštívili nezapomenutelný Koclířov. 
Velmi obětavě se o nás tehdy starala p. Ludmila Přidalová. 
A tak dnes večer, kdy jsme s manželem prožívali obřady „Bílé soboty“ a modlili se 
společně s Vámi v Koclířově přes internet, znovu se mi vrátily vzpomínky na milé 
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lidi, prostředí a celou atmosféru Koclířova. Bohužel, letošní připravenou třídenní 
farní pouť na Slovensko jsme museli kvůli pandemii zrušit.
Při obřadu dnešního večera  jsem si znovu připomněla, jak jsme vhazovali  „prosby“ 
do „vázy“. A pak přišla slova a výzva Mons. Pavla Dokládala o možnosti zaslání 
úmyslu na mši svatou na pondělí velikonoční. Dovoluji si Vás poprosit o připojení 
mého úmyslu za zemřelé příbuzné z mé strany i manželovy. ...
Posíláme na účet i malý příspěvek na Vaši velice prospěšnou a záslužnou činnost.  
Mockrát děkuji za Vaši ochotu a odsloužení mše svaté i na náš úmysl.
„Ať radost ze zmrtvýchvstání Páně prozáří tmu a smutek dnešní doby
a zapálí ve Vás oheň jeho věčné lásky a pokoje“.
Požehnané Velikonoce všem přejí a s pozdravem
„AVE MARIA“ Marie a Bohumil Pavlíčkovi
 
Chvála Kristu, srdečně zdravím a srdečně děkuji za Velikonoční vigilii. Jsem Vám 
za to moc vděčná, že můžeme sledovat mše sv. online a tak i Vás vidíme. V této 
smutné době jsme s Vámi více semknutí a doufám, že tak to i zůstane, jak otec Pavel 
měl na kázání. Ať je slavení Velikonoc pro nás pramenem naděje, radosti a klidu. 
Požehnané Velikonoční svátky Vám ze srdce přeje 

Borsutzká Hedvika ze Štěpánkovic 
Zdravím otce Pavla a také Hanku. 

Vážený otče Pavle a všichni v Koclířově, moc vás všechny zdravím a děkuji, že jsem 
mohla prožívat s vámi dnešní mši sv. Moc se už těším na osobní setkání. 

L. Michálková

12. 4. 2020 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Vážení a milí ve farnosti v Koclířově :-)
VÁŽENÝ PANE FARÁŘI, 
velmi rádi posloucháme Mše svaté, konající se ve Vašem kostele v Koclířově. Vzhle-
dem k nynější situaci, jsme s Vámi alespoň virtuálně. 
…
Děkuji za přímluvu.
S PÁNEM BOHEM.  Vaše posluchačka... Pavla

Drahý Otče Pavle! 
Chtěli bychom Vám vyjádřit velké, opravdu velké díky, za mimořádné prožití Tri-
dua. Nevěřili jsme, že bychom mohli být tak intenzivně duchovně vtaženi, díky 
Vám, do tajemství naší Spásy. Manželka v pláči prožívala opětovně svoji Velikonoč-
ně Fatimskou konverzi. Nutno říci, že v současné církvi je opravdu mnohdy zcela 
protikladný postoj k duchovním pravdám, výkladu desatera atd. I když neradi, ale 
pro duchovní naplnění, jsme nuceni vyhledávat zde v Praze kněze, kteří tyto pravdy 
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dokážou neohroženě věřícím připomenout a na nich stavět. Není jich mnoho, 
mnohdy zde homílie připomínají přednášku sociologa nebo psychologa, o hříchu 
a jeho následcích se vůbec nemluví (moc se proto těšíme a těšili jsme se na Vaše 
vyučování – je to pro nás vždy duchovní mana). Uvědomili jsme si, jak je v této roz-
hodující době životně důležité, být nablízku takovému společenství, jako je to vaše. 
Proto bychom Vás chtěli požádat, o vložení naší prosby do džbánu Milosrdenství: 
za ukázání naší další cesty, případně možné přestěhování do blízkosti Koclířova. 
Děkujeme!!!  Vděční Zdeněk a Ilona Groulíkovi z Prahy

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Panna Maria,
chtěla bych Vám vyjádřit obdiv a poděkovat za překrásné velikonoční svátky. Coko-
liv bych teď napsala, slovy  by se asi správně nevyjádřilo, tak alespoň prostě 
D Ě K U J I. Vaše posluchačka – Marie Burešová

Milí přátelé, aleluja!
Požehnané, radostné Velikonoce s naším vzkříšeným Pánem!

Za celou rodinu přeje Jana ze Svitav.
PS: Díky za všechny modlitby, díky za sdílení se vašeho společenství prostřednic-
tvím internetu nám ostatním lidičkám. Ať vám všem dá Pán svůj pokoj a zdraví.

Jste skvělí! Strávila jsem s vámi Velikonoce a bylo to požehnané!!! Budu vás sledo-
vat i nadále a jen co to půjde, dorazím osobně, děkuji za odpověď! 

Vlaďka Andreasová, Tábor

Zdravím otče Pavle, Haničko, Liduško, Janičko, Vašku, Lenko, Martine, Pavle, 
Františku, Drahuško. Požehnané Velikonoce a radost z Pánova vzkříšení přejeme. 
Oslava svátků s vámi všemi byla skvělá a úžasná a moc za vše děkujeme. Nadále  
s vámi budeme v nepřetržitém spojení a těšit se budeme na každý den. Děkujeme.
Mám prosbičku. Bylo by možno zařadit před večerním růžencem vždy 2 nebo 3 pís-
ně k Panně Marii, abychom si společně zazpívali, po celém dni co jsme přidušeni 
pod rouškami si naplnili plíce vzduchem a srdce radostí. Pokud by výběr písní byl  
z kancionálu, stačí říct číslo a pokud z jiných zdrojů, mohla by nám je Liduška poslat 
do e-mailu. Všem nám chybí koclířovská pospolitost a jsme za vše rádi.  
Zdravím a mávám.  MŘ

13. 4. – Pondělí velikonoční – Fatimský den

Dnes si připomínáme 100. výročí od narození arcibiskupa Karla Otčenáška.

Chvála Kristu! Děkuji za podání úmyslů do džbánu milosti. Byla jsem s vámi na 
internetu. Marie Večerková
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AVE MARIA!
Naši milí v Koclířovské dolince! Díky za překrásnou dnešní slavnost. Za normál-
ních okolností bychom slavili o. arcibiskupa Otčenáška u nás v Hradci. Byli bychom 
zapojeni v organizaci, v pohoštění...
Snad se to povede někdy na podzim (?)
Otci Pavlovi děkujeme za „mrskačku“, desátek za ním posíláme. Všem přejeme po-
žehnaný čas Velikonoční, stálou Boží pomoc a ochranu P. Marie! Těšíme se na další 
virtuální setkávání! Vděční hradečtí ... ;-)

Pěkný den! Zdravíme Vás z Bánova a chceme velice poděkovat za nádherně prožitý  
dopolední čas strávený, i jen když na dálku, v Koclířově. Velké Pán Bůh zaplať za  
modlitbu růžence, mši svatou, adoraci, požehnání, vzpomínky... Stejně jako před 
časem s Vámi, dnes jsme znovu procházeli (tentokrát sice jen vzdáleně) areálem 
Fatimy v Koclířově, obdivujeme i nádherný zpěv Haničky Frančákové. Doufám, že 
při dnešní mši svaté jste to byla Vy – Liduška, na kterou moc vzpomínáme. Díky ní 
naše nedávná pouť v Koclířově je nezapomenutelnou.
Jak zaznělo od Mons. Pavla Dokládala, jemuž rovněž mockrát děkujeme za vše,  
zůstává „Džbán milostí“ ještě s možností dalších úmyslů do 13. května. 

Pavlíčková Marie

Požehnané Velikonoce vám všem, Aleluja! Děkujeme ještě jednou mockrát za krás-
né společenství. Připojujeme se občas také na růžence či korunku. Dostali jsme 
během karantény mnohé dary, děti (hlavně Danielek) se na růženec každý den těší, 
už umí nazpaměť všechny „tajnosti“ :-). Žehnáme.  Hebronovi

Chvála Kristu a Panně Marii,
děkujeme za krásné prožití postní doby a svatého týdne před Velikonocemi, díky sle-
dování Vašeho virtuálního vysílání všech obřadů a mší svatých. Díky tomu jsme moh-
li prožít postní i velikonoční dobu svátečně a opravdově. Vřelé díky Pán Bůh zaplať  
a sledujeme Vás i nadále. Díky, byli jste velikou posilou a stále jste v této těžké době.  
 Manželé Lolovi

Pozdrav Pán Bůh, chtěli bychom poděkovat za dnešní překrásnou bohoslužbu a ado-
raci. Otci Pavlovi přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám a vyprošujeme 
mu hodně Božích milostí. Vám všem přejeme hodně zdraví a Božího požehnání. 

Rita a Václav Velartovi Ostrava
Milí naši přátelé,
srdečně vás zdravíme a přejeme neutuchající radost z Pánova vzkříšení!
Hodně sil, trpělivosti, hlavně však Božího požehnání, které vše zahrnuje, vám úpl-
ně všem přejí a často na vás myslí a vzpomínají v této těžké zkoušce pro nás všechny

Zuzana a Pavel Břečkovi z Plzně
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15. 4. – Středa velikonoční
Vyučování WAF 5. přednáška
Poprvé jsem u Vás strávila několik dnů v loňském létě a od té doby mi Vaše Moravská 
Fatima přirostla k srdci. Teď vás sleduji online a jsem za vás všechny Bohu vděčná, za 
vaši trpělivost, modlitby, přímluvy a v neposlední řadě statečnost. Pouze od vás pro-
běhla také informace o uskutečněném zasvěcení a svěření Bohu skrze Neposkvrněné 
srdce Panny Marie. Díky této informaci jsem danému zasvěcení mohla být skrze  
monitor přítomna.
Posílám Velké díky a prosím o vyřízení srdečných pozdravů celé Vaší komunitě

Renata Juráňová

Chvála Kristu a Panně Marii
dovolujeme si tímto Vás všechny co nejsrdečněji pozdravit. Prosím vyřiďte blaho-
přání otci Pavlovi k jeho narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání  
a hlavně dlouhou výdrž při jeho Bohulibé činnosti. Vyřiďte mu poděkování za nád-
hernou oslavu velikonočních svátků, které jsme si hlavně díky jemu opravdu užili  
a prožili. Po dlouhé době jsme se nemohli zúčastnit osobně, ale na druhé straně 
jsme si svátky užili celé od zeleného čtvrtku až do velikonočního pondělí. (Agapé 
jsme si udělali sami a vzpomínali na Vás) Ještě jednou děkujeme a těšíme se na naše 
osobní setkání – kdy? To necháme na Pánu Bohu.
Ještě jednou Vás všechny zdravíme a modleme se a zbytek nechme na Pánu Bohu

manželé Marta a Arnošt Grossovi

16. 4. – Čtvrtek velikonoční
Přenos pro Slovenský dohovor za rodinu v 21 hod. na FACEBOOKU
Online vo svete cirkvi – https://www.youtube.com/watch?v=SrchZZvvumA

19. 4. – Neděle Božího Milosrdenství
Chvála Kristu a Marii.
Srdečně zdravím ze Štěpánkovic a moc děkuji za možnost sledování mší sv. Prožili 
jsme s Vámi celou velikonoční vigilii, byli jsme víc semknutí a připadala jsem se, 
že jsem s Vámi v Koclířově, který jsme několikrát navštívili a vždy jsme s Vámi byli 
obohacení po duševní stránce.
Pán Bůh Vám to zaplať Otče Pavle a Vám Hanko taky.
Srdečně Vás zdravím a přeji Boží požehnáni ať se Vám daří a doufám, že se ještě 
někdy setkáme i když mi zdraví moc již neslouží. Ráda na Vás vzpomínám a jsem 
Vám za to vděčná.

S pozdravem Borsutzká Hedvika

20. 4. – Pondělí
Díky za milé ranní zamávání všem vám deseti Jerry (Jirka) Chválek
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22. 4. – Středa
Vyučování WAF 6. přednáška
Biblické vyučování pokračovalo až do konce května, kdy bylo zakončeno 11. biblic-
kou hodinou – vše je zachyceno na našem webu www.cm-fatima.cz
   
24. 4. – Pátek 
Obecní rozhlas v Koclířově oznamuje všem občanům, že počínaje pátkem 24. 4. 
2020 se mohou podle vyhlášky bod č. 3 Vlády ČR již konat bohoslužby pro veřej-
nost. Počty možných účastníků jsou omezeny, ale skladba kostela a celého středis- 
ka včetně dvou prodejen – Cukrárny a Pastýře – umožňují konat nedělní mše sv.  
a další bohoslužby.

2. 5. probíhá již program první mariánské soboty a lidé přijíždějí, i když jen auty 
bez poutních autobusů, v kapli se celý den zpovídá a lidé se účastní čtyř mši svatých  
s modlitbami sv. růžence a v cukrárně nakupují dobroty prodejem přes okénko a sle- 
dují i mimo kostel bohoslužby a pak před kostelem přijímají venku sv. přijímání. 
Aleluja. Cestovat do regionů, jak tomu bývá pravidelně v květnu, možné nebylo, ale 
1. červnová mariánská sobota už byla témeř bez omezení i s otcem biskupem Kro-
čilem, naším generálním vikářem, Mons. Pasekou, s účastí scholy a Večerem chval 
s mladými – SBMkou z Brna. Následně proběhl týden P. Eliase Velly, a to s velkým 
požehnáním, i když samotný otec Elias nám kvůli zavřenému letišti mohl požehnat 
jen ze své země Malty prostřednictvím přenosu.

A 1. 7. už legálně nenosíme roušky a začínají prázdniny... programy běží... pro děti, 
mládež, rodiny, seniory... Vše svěřujeme Pánu Bohu a ochraně Panny Marie... jak 
vše bude pokračovat, nevíme... ale sloužíme... a modlíme se.
Bohu díky

Mons. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima v Koclířově
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Jak pokračovat? 
Jako Církev: Charisma a instituce

PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY 
3. 2. 2005 a definitivou 7. 10. 2010 JAKO MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ 
VĚŘÍCÍCH S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, PŮSOBÍCÍ V UNIVERZÁLNÍ KATO-
LICKÉ CÍRKVI. 

Byl založen ve 30. roce zjevení ve Fatimě (1947) Mons. Haroldem Colganem a Johnem 
Haffertem, a to jako „Blue Army“ – „Modrá armáda“, ale protože se rychle rozšířil 
do světa, stalo se mezinárodním hnutím s miliony členů a národními centry ve 110 
zemích světa a přijalo nový název: Světový apoštolát Fatimy. Mezinárodní centrum 
je ve Fatimě.

V České republice Fatimský apoštolát a jeho poslání potvrzuje Česká biskupská  
konference jako samostatnou církevní právní osobu katolické církve (potvrzené 
MK ČR 2. 2. 2004) s národním centrem a poutním místem Fatimy pro ČR v Česko-
moravské Fatimě v Koclířově a se 17 regionálními centry, která moderují ve svých 
regionech jednotlivé modlitební skupiny ve farnostech.

Logo Světového apoštolátu Fatimy 
„Orbis unus orans“ – „Modlitba sjednocuje 

svět – svět sjednocený v modlitbě“
Toto logo se používá po celém světě a je vyjádřením touhy, 
abychom všichni, sjednoceni s naší nebeskou Matkou, tvořili 
jednu modlící se rodinu, tedy svět sjednocený modlitbou. Je  
to symbol pokoje prostřednictvím modlitby, jak to přislíbila 
Fatimská Panna Maria. Dvě holubice vytvářející modlící se  
ruce a současně držící růženec. Jsou obklopené škapulířem  

z hory Karmel, který je znakem zasvěcení Neposkvrněnému Srdci. Panna Maria, 
dle slov sestry Lucie, se zjevila jako Panna Maria Karmelská při slunečním zázraku 
13. října 1917 ve Fatimě. Tento veliký zázrak se stal proto, aby každý mohl uvě-
řit. Latinská slova ORBIS UNUS ORANS v symbolu doslova znamenají: Modlitba 
sjednocuje svět. Význam je pak v tom, že pokud je svět spojen v modlitbě, panuje 
v něm jednota a mír. Pokud splníme požadavek Panny Marie – MODLIT SE A ČI-
NIT POKÁNÍ, zakusíme naplnění jejího příslibu: Období míru pro lidstvo.
Stalo se při několika příležitostech, že přiletěly bílé holubice k podstavci sochy 
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Panny Marie Fatimské a zůstaly tam celé hodiny, dokonce i když socha byla nesena 
v procesí. Symbolika holubic ve Světovém apoštolátu Fatimy tedy zdůrazňuje vstup 
Boha do lidských dějin.

Jak se stát součástí Světového apoštolátu Fatimy? 

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých mís-
tech světa a následují zásady hnutí. 
Podmínkou vyžadovanou pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:
• přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k na-

plnění Božího zákona 
• denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence
• nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Kar-

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

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

Informace k možnosti připojení se ke Světovému apoštolátu Fatimy v regionál-
ních centrech WAF ČR a nebo přímo v národním centru v Koclířově: 
E-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz 

Výhody plynoucí ze členství:
• vědomí, že naplňujete podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, 

jak to ve Fatimě sdělila Panna Maria
• získání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a hnědý škapulíř
• způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, 

v hodině smrti a po smrti
• vaše jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení
• sdílení se v modlitbě s miliony členů
• stanete se duchovním synem (dcerou) sv. otce Pia
• spoluúčast na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, 
je obeznámen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto 
členství pro jeho duchovní život a vyplní přiloženou přihlášku, kterou předá v regionu 
svému vedoucímu nebo přímo v národním centru v Koclířově. Členové v šíření po-
selství Fatimy mají být v jednotě se Svatým otcem a biskupy. V případě jednání 
jménem Světového apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy 
a autorizované způsoby apoštolátu.
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Modlitební charisma:
Posláním Světového apoštolátu Fatimy je „nová evangelizace“ prostřednictvím ší-
ření autentického fatimského poselství. Panna Maria ve Fatimě žádala o modlitbu 
a pokání, které vede ke změně života. Žádala o oddanost Eucharistii a zasvěce-
ní jejímu Neposkvrněnému Srdci, které je útočištěm a cestou vedoucí k Bohu.
Naléhavá nutnost odpovědi na toto poselství i jeho celosvětové šíření, v zájmu spásy 
duší, uspíšení vítězství Neposkvrněného Srdce a míru ve světě, to je posláním Svě-
tového apoštolátu Fatimy po celém světě.
„Fatima je ve svém poselství a požehnání obrácením k Bohu.“ – Jan Pavel II., 12. 5. 
1991 ve Fatimě.
Členové Světového apoštolátu Fatimy podle příkladu tří malých pasáčků, Lucie, 
Františka a Hyacinty se snaží žít a šířit toto poselství naděje.

Model, jak vést modlitební skupinu 
Světového apoštolátu Fatimy:

Příklad – model animace večeřadla
Začít zpěvem
Je ideální, podobně jako je tomu při bohoslužbě. Zpívá se z kancionálu, Hosany či ji-
ných 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 Ma- 
rii, 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 ce- 
lou 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 odpuště-
ní; 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 kni- 
hy Lucie hovoří k světu.
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Svatý růženec
Jelikož se jedná o mariánské večeřadlo, nejvhodnější mariánskou modlitbou je sva-
tý růženec. Vědomi si obrovských příslibů Matky Boží a výzev k modlitbě svatého 
růžence, zařazujeme ve večeřadlech modlitbu pěti desátků svatého růžence. Tajem-
ství radostná, Světla, bolestná, nebo slavná. Průběh: animátor(ka) nebo jiná pově-
řená osoba, může mezi jednotlivými 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. 
(Pozn. v den První soboty nezapomeňte na 15 min. rozjímání)

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. Mohou 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, zásvět-
nou modlitbou k Panně Marii a modlitbami Anděla.

Organizační sdělení
Po ní následuje příležitost na různá sdělení a oznámení pro členy modlitební sku-
piny. Animátor průběžně seznamuje s materiály, které dostává z centra apoštolátu 
z Koclířova a zároveň reaguje na potřeby farnosti, ve které se večeřadlo schází. Do-
mlouvá 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 setrvá- 
vat dále v rozhovorech, či podle možností v dalších modlitbách a pobožnostech, kte- 
rých 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 získá- 
vání dalších, kteří se k vám připojují. Uvědomujme si, jak je důležité se modlit ve veče-
řadle otevřeni působení Ducha svatého. Pořadí a průběh je možné měnit. Méně zku-
šený animátor může mít předem všechno doslova napsané a jen číst a vést večeřadlo. 
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Modlitby členů Světového apoštolátu Fatimy:
 
Modlitba Anděla:
„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuště-
ní pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ (3×) 

„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 sva-
tostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. 
A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Marii-
na Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

Modlitby Panny Marie ve Fatimě:
„Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe 
všechny duše, zvláště ty, které Tvého Milosrdenství nejvíce potřebují.“ 

„Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště, když přinášíte nějakou oběť: Ježíši,  
z lásky k Tobě, za obrácení ubohých hříšníků a na smír za hříchy proti Neposkvrně-
nému Srdci Panny Marie.“ (13. 7. 1917)

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! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj 
za nás! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!

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 každo-
denní 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 15 minutovým rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence. Tento slib 
budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení. 
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Pozn. Tento slib nezavazuje pod hříchem. Nicméně, je to slib, tvé slovo Matce Boží.
(lze obnovovat každý den)

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 ne- 
bezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zacho-
val čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která 
mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a oběto-
val 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!

Modlitba ke svatým fatimským pasáčkům, sv. Hyacintě a Františkovi Marto
Otče Svatý, ty jsi zjevil svou moudrost maličkým, skryl jsi svatého Františka a Hya-
cintu v soucitném Srdci svého Syna a zapálil v nich oheň své lásky. Prosíme Tě, dej 
nám, abychom mohli objevit a napodobovat způsob, jak se nechali poučovat od tvého 
Anděla Míru, jak vstoupili do důvěrného vztahu s Paní Neposkvrněného Srdce a jak 
se otevřeli světlu Tvého Milosrdenství a viděli ve všech, kteří trpí, skrytou tvář Ježíše. 
Dej nám, abychom mohli také objevit a napodobovat způsob, jak se nechali přetvářet 
skrze Eucharistii, jak se nechali vést Duchem Svatým, jak nabídli sami sebe jako oběť  
k utěšení Ježíše, modlili se za Svatého otce a přiváděli zpět k Tobě mnoho bratří 
a sester, kteří potřebují Tvé Milosrdenství. Dej nám, Otče, na jejich přímluvu milost, 
o kterou Tě prosíme, abychom se i my pro slávu Tvého jména a dobro svaté Církve 
stávali svatými. Otče náš. Zdrávas, Maria. Sláva Otci

Modlitba za blahořečení služebnice Boží Marie Lucie od Ježíše a Neposkvrněné-
ho Srdce Marie Lucie od Ježíše a Neposkvrněného Srdce, OCD
Milosrdný Otče, Ty jsi naučil sestru Lucii, aby se s pokorou a v poslušnosti k Tvé svaté 
Církvi nechala vést Duchem Svatým, a svěřil jsi ji poslání, aby připomínala světu sílu 
odpuštění, kterou nabízíš všem lidem v Těle a Krvi svého vzkříšeného Syna: dej, aby-
chom se od ní naučili důvěřovat Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, aby také naše 
srdce, přetvořené Duchem Svatým, bylo připodobněno Srdci Ježíšovu. Učiň, abychom 
byli očištěni a mohli pozdvihnout své oči k Tobě a celým svým srdcem se Ti klanět,  
a tak se stali svědky Tvého slitování a šiřiteli pokoje, který nabízíš svým dětem.
Uděl nám na přímluvu sestry Lucie milost, o kterou Tě prosíme, a k slávě svého jména  
a našemu dobrodiní blahořeč svou věrnou služebnici.    Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás
Svatý Josefe, oroduj za nás
Svatá Hyacinto a Františku Marto, orodujte za nás
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Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie de Santos, oroduj za nás
Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás
Svatá Matko Terezo, oroduj za nás
Svatý otče Pio, oroduj za nás

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) 

Další doporučení pro členy WAF:
Pravidelná účast na mši svaté, je-li možné, každý den 
Každodenní modlitba svatého růžence
Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci
Svátost smíření – 1× za měsíc
Pravidelná četba Písma svatého
Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství
Adorace
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Zaslíbení prvních sobot v měsíci:
Zjevení v Pontevedra

Dne 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě 
Panna Maria 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 o prvních sobotách 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 Rus- 
ka mému Neposkvrněnému 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) 
sestře Lucii v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Dítě Ježíš hovoří jako první: 
„Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je ne- 
vděční lidé neustále probodávají, 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 rou-
háním 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 smrti 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 první soboty, ale jen několik jich do-
končí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. 
Těšilo by mě 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 je-
jího 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 uctíváno Neposkvrněné Srdce Panny Marie.“
Mariino srdce „otevřené slovy ,Ženo, hle tvůj Syn‘ (Jan 19,26) je duchovně sjednoce-
no se srdcem jejího Syna, otevřeného kopím vojáka“, řekl papež Jan Pavel II. ve své 
homilii ve Fatimě 13. května 1982.
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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 pět prvních, a ne sedm nebo devět?
Existuje pět důvodů.
Je pět 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, po sobě jdoucích sobot
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. Mnozí budou chtít vy- 
konat tuto pobožnost pro svůj osobní užitek. „Všem, kdo po pět po sobě následují-
cích 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 
jakýchkoliv 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 všech-
no pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“ V dopise své matce Marii Róze z 24. červen- 
ce 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. Svatá zpověď; je možné vykonat před nebo po první sobotě s úmyslem smíru za 
urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
Další tři podmínky musí být splněny v den první soboty.
2. Svaté přijímání na smír;
3. Modlitba svatého růžence (pět desátků);
4. Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut).
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, pět po 
sobě jdoucích prvních sobot. 

(Pozn. V národním centru Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově se konají pravidelné 
programy prvních sobot v měsíci. Aktuální informace najdete vždy na www.cm-fatima.cz)
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Stanovy Fatimského apoštolátu v ČR
Institucionální stránka jako součást katolické Církve:

Název: Fatimský apoštolát v České republice
IČO: 73632996
Sídlo: Koclířov u Svitav, č.p. 195, PSČ  569 11 
Telefon: +420 731 598 752; +420 731 646 800
E-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
URL: www.cm-fatima.cz

Právní povaha
Fatimský apoštolát v České republice (dále jen stručně hnutí) je hnutí zřízené jako 
soukromé sdružení křesťanů podle kánonu č. 321 – 326 Kodexu kanonického práva 
jako církevní právnická osoba. Činnost hnutí na území ČR byla schválena dekretem 
České biskupské konference č.j. 96/2004 ze dne 2. února 2004.

Zakladatel
Zakladatelem hnutí je World Apostolate of Fatima – Světový apoštolát Fatimy, Do-
mus Pacis, Rua S. Vicente Paulo 32, 2495–438 Fátima, Portugalsko. Fatimský apoš-
tolát v České republice je částí Světového apoštolátu Fatimy.

Cíl a zaměření činnosti
Světový apoštolát Fatimy, jehož částí je Fatimský apoštolát v ČR, si klade za cíl šíření 
autentického učení katolické Církve a věrnost zásadám Evangelia, osobní posvě-
cování skrze věrné následování a šíření autentického poselství Fatimy a také hle-
dat svou apoštolskou činností správnou odpověď katolických křesťanů v otázkách 
mariánských zjevení. Svou činností chce odpovídat Matce Boží a s ní Boží lásce, 
a tak působit v naprosté jednotě s Církví, která miluje Pannu Marii jako svou mat-
ku. Dále chce vyvíjet publikační a ediční činnost, podporovat a realizovat charita-
tivní a humanitární akce, jakož i konat společenské, kulturní a náboženské akce. Za 
tímto účelem provozuje nákup a prodej upomínkových předmětů a literatury. Dále 
organizuje poutě na známá poutní místa v tuzemsku i zahraničí.

Členství v hnutí
Členem se stává ten, kdo vyplní přihlášku, na které jsou uvedeny podmínky k přijetí 
za člena Světového apoštolátu Fatimy a tím i Fatimského apoštolátu v ČR. Národní 
prezident vystaví stálý průkaz člena Světového apoštolátu Fatimy a tím i Fatimského 
apoštolátu v ČR a předá jej novému členu. Vždy l× ročně předá národní prezident 
Fatimského apoštolátu v ČR seznam nově přijatých členů apoštolátu do světového 
ústředí v „Domus Pacis“ ve Fatimě v Portugalsku.
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Platné Stanovy hnutí schválené Českou biskupskou konferencí v Praze najdete v pl-
ném znění na www.cm-fatima.cz. Hnutí Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského 
apoštolátu v ČR – vede zvolený prezident WAF ČR společně se Stálou radou hnutí. 
Správní rada spravuje hmotný majetek patřící Fatimskému apoštolátu v ČR.
Důvěrníci jsou vždy jednou za 4 roky voliteli prezidenta WAF v ČR.

Závěrem už jen několik nových výzev, které přijímáme právě letos v roce 2020:

1. Velkou výzvou je vnímat současnou pandemii koronaviru. Zdravotní i ekono-
mické dopady pandemie neseme stejně s celou společností. K tomu však z Božího 
zjevení v Kristu i aktualizované Pannou Marií právě ve Fatimě víme, že jakékoliv 
zlo (a vzniklá celosvětová pandemie je pořádné zlo) je vždy důsledkem hříchu. 
Jedinou cestou ke změně a záchraně jednotlivce i světa, ať to zní jakkoliv nereál-
ně, je pokání. Což je rovněž základní výzva – nejen Panny Marie ale i samotného 
Ježíše Krista – pro nás všechny.

2. Stavba kopie Kaple zjevení – Capelinha, tak, jak byla v Cova d‘Iria ve Fatimě 
postavena na pokyn Panny Marie. Po pěti prvních sobotách má její základní ká-
men v Koclířově požehnat otec biskup Mons. Jan Vokál 3. 10. 2020 při výroční 
mariánské konferenci.

3. V současnosti je další výzvou ustanovení Institutu třetího věku v našem hnutí  
s následným pozváním a nabídkou bydlení v zamýšleném domově Lucie.

4. Mezinárodní rada WAF s naším současným prezidentem, Prof. Américo Pablo Lope-
zem Ortiz pracuje na projektu potvrzení konání prvních mariánských sobot Sva-
tým Stolcem a na zřízení institutu zasvěceného života pro žadatele ze členů hnutí.

5. Největší výzvou však zůstává „být hrází“ mezi oběma krajními extrémy v ka-
tolické církvi, které stojí proti sobě a nejen, že Církev polarizují, ale také téměř 
trhají – rozdělují.
Jít k samotným kořenům Církve Kristovy (Sk 2,42) – apoštolské učení, bratrské 
společenství, lámaní chleba a modlitba. S odpovědí na otázku, co máme v Církvi 
dělat, s níž uvedl sv. Jan Pavel II. 6. ledna 2001 list Novo millennio ineunte – jak 
žít v novém tisíciletí. Je stálá a neměnná, tak, jak ji položili Petrovi na Letnice 
po jeho prvním kázání na hoře Sionu (Sk 2, 38–40): „Obraťte se a každý z vás ať 
přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar 
Ducha svatého. Neboť toto zaslíbení platí vám a vašim dětem a všem daleko a ši-
roko, které si povolá Pán, náš Bůh... Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
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Děkujeme s Pannou Marií a každý den ráno, v poledne i večer s růžencem v rukou 
na každého z vás pamatujeme a také velmi děkujeme za vaše modlitby, věrnost, roz-
vahu, vzájemnost, za vaše všestranné oběti a pomoc. A otevíráme náruč i vám, kteří 
chcete a můžete trvale či jednorázově jakkoliv v Koclířově pomoci v cestě dalších 25 
let....bude-li svět ještě v takové podobě, jak je dnes...
Díky, Ježíši, díky, Maria... AVE!

Koclířov u Svitav
Nové poutní místo – Českomoravská Fatima (1995)
Starobylé poutní místo – sv. Filomény a sv. Jakuba st. (1846)
Poutní místo Českomoravská Fatima v Koclířově založené roku 1995 je národním cent-
rem WAF – Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu v ČR. Současně se za- 
ložením tohoto nového poutního místa Panny Marie Fatimské bylo postupně obnove-
no i významné poutní místo ke cti patronky dětí Mariiných a Světového živého růžen-
ce sv. Filomény, panny a mučednice ve farním kostele a areálu v centru obce Koclířov.
Poutní dům s kapacitou 44 pokojů, s vlastním sociálním zázemím, společenskými  
a přednáškovými sály a klubovnou, vlastní cukrárenskou výrobnou a kavárnou, re-
staurací, dvěma kostely a poutním areálem je otevřený po celý rok. Poutní bohosluž- 
by jsou v ČM Fatimě každou sobotu po celý rok dopoledne a každou 1. sobotu v mě- 
síci s celodenním, tedy i hlavním odpoledním programem. Každého 13. v měsíci je 
program Fatimského dne od 9 hod. a večer, vždy s vigilií 12. v měsíci v 18 hod. V ne- 
děli mše sv. vždy v 9 hod. Každý den je možné prostřednictvím internetové kamery 
spojit se společnou ranní, polední a večerní modlitbou a bohoslužbami.

Ke cti sv. Filomény probíhají každou 1. sobotu odpolední pobožnosti a hlavní poutní 
slavnost vždy o víkendu v blízkosti 11. 8. (liturgický svátek k uctění světice). 
Další významné dny sv. Filomény si připomínáme 10. 1. – narození sv. Filomény;  
25. 5. – svátek nalezení ostatků (1802); 10. 8. svátek její mučednické smrti (302)  
a přenesení sv. ostatků do Mugnana (1805).

S Boží pomocí se také podařilo po generální opravě otevřít kostel sv. Josefa v místní 
části Koclířov Hřebeč, kde se konají pravidelné bohoslužby každou 3. sobotu v měsící 
v 16:30 hod.

Fatimský apoštolát v ČR – Českomoravská Fatima
569 11 Koclířov č. p.195 · tel.: +420 731 646 800

e-mail: recepce@cm-fatima.cz · Fb: Fatimský apoštolát ČR · www.cm-fatima.cz
Číslo bankovního účtu: 1156529001/2700
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WAF – Světový apoštolát 
Fatimy – Fatimský apoštolát 

v ČR v roce 2020
Především děkujeme Bohu, Panně Marii a každému „spolutvůrci“:

• za dar ustanovení v roce 1990 ve Šlapanicích u Brna
• za rozvinutí celého hnutí v Třebíči v letech 1990 –1995

• za přijetí kláštera v Koclířově – daru Školských sester sv. Františka 
• za celou cestu 25 let od požehnání biskupem Karlem Otčenáškem

• za obnovu poutního místa,  
kostela sv. Filomény a Jakuba st. a kostela sv. Josefa

• za mimořádnou ochranu a pomoc při službě v Církvi a vlasti ČR

Současně s vámi prosíme Boha a Pannu Marii se všemi svatými patrony:

• za realizaci kopie Kaple zjevení CAPELINHA s cestou pokání v Koclířově
• za spojení se seniory v institutu a možném domově LUCIE

• za nová duchovní povolání i přijetí výzvy k pokání
• za všechny naše dobrodince a pomocníky i úmysly džbánu milosti

• za obnovu úcty k malé velké světici sv. Filoméně a modlitbu sv. růžence
• za Církev a naši vlast, Evropu i svět a poznání cesty záchrany
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