
Chci denně nabízet
oběti, které vyžadují mé 
každodenní povinnosti, 
modlit se svatý růženec, 
nosit hnědý škapulíř 
Panny Marie Karmelské 
a slavit pět prvních sobot 
v měsíci se smírným 
svatým přijímáním

„A NAKONEC 
MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE 
ZVÍTĚZÍ“ 
(Fatima 13. 7. 1917)
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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



SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, 
TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI. 

Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami 
se zasvěcujeme Bohu, 

ó, Panno Růžence z Fatimy a každý sám za sebe prosíme:

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, 

co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. 

Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí 

ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm 

a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil 

a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.

Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti 
Nejsvětější Trojici.

V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.
Amen.

A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!

Světový apoštolát Fatimy 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



Ó, svatá Filoméno, panno a mučednice, 
kterou Bůh oslavil tolika zázraky, 

a kterou zástupce Ježíše Krista na zemi 
ustanovil patronkou Živého Růžence 

a dětí Mariiných. 
Ukaž nám jasněji z nebeských výšin,

 že hlas tak svatý jako je Tvůj 
nemůže být nevyslyšen 

a že můžeme právem spoléhat na Tvou pomoc. 
Vypros nám milost, abychom byli věrni 

Ježíši Kristu až do smrti. 
Amen


