
PRAVIDELNÝ PROGRAM BĚHEM ROKU
I VY SE MŮŽETE STÁT ČLENEM WAF ČR
Sledujte přímý přenos: www.cm-fatima.cz 
po společných modlitbách pravidelně BOŽÍ SLOVO na každý den  
a aktuální informace

CELODENNÍ PROGRAM KAŽDÉ 1. SOBOTY:
Pravidelná celonoční adorace 

z pátku na 1. sobotu v měsíci od 22 do 8 h. 
Dopolední program: 

8 h. Modlitba radostných tajemství sv. růžence 
10 h. Adorace – žehnání nemocných a sv. růženec
10.30 h. MŠE SVATÁ na společné úmysly poutníků  
– Mons. Pavel Dokládal 

Odpolední hlavní program: 
13.15 h. Modlitba svatého růžence s rozjímáním
14 h. Přednáška hlavního hosta 1. soboty 
15 h. Dětský program se samostatnou katechezí 
15.30 h. Pobožnost ke sv. Filoméně ve farním   
 kostele a duchovní slovo – Mons. Pavel Dokládal 
16.30 h. Sv. růženec – modlí se zástupci farností
17 h. KONCELEBROVANÁ MŠE SVATÁ
hl. celebrant a kazatel – hlavní host 1. soboty

Příležitost ke svátosti smíření: 9 –11.30 a 14 –17 h.
1. MARIÁNSKÉ SOBOTY V ROCE 2020

˃ 4. 1. ˃ 1. 2. ˃ 7. 3. ˃ 4. 4. ˃ 2. 5. ˃ 6. 6. ˃
˃ 4. 7. ˃ 1. 8. ˃ 5. 9. ˃ 3. 10. ˃ 7. 11. ˃ 5. 12. 

V říjnu je sobotní program pozměněn dle tradice Mariánské 
konference 1.– 4. 10. 2020

FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN
• KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI tzv. „FATIMSKÁ VIGÍLIE“ 17.30 h.  

modlitba sv. růžence; 18 h. mše sv.; adorace 
• KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI (jako v portugalské Fatimě)

HLAVNÍ PROGRAM: 
8.30 h. sv. růženec 9 h. MŠE SVATÁ na úmysly džbánu milosti; 
žehnání nemocných a zásvětný mariánský průvod areálem se 
sochou Panny Marie Fatimské, obnova zasvěcení Neposkvrně-
nému Srdci – zakončení uctění relikvií svatých pasáčků – 17 h. 
Svatá Hodina; 18 h. mše sv.

DALŠÍ DNY
KAŽDOU STŘEDU celodenní adorace
KAŽDÝ PÁTEK 15–18 h. adorace zahájená Korunkou k Božímu 
Milosrdenství a ukončená modlitbou sv. růžence s požehnáním.  
V tuto dobu je příležitost ke svátosti smíření; 18 h. mše sv. (výjimka 
je Velký pátek)
KAŽDOU SOBOTU 10.30 h. MŠE SV.
KAŽDOU NEDĚLI – 9 h. MŠE SV. (ČM Fatima)

KAŽDÁ 3. SOBOTA V MĚSÍCI 
HŘEBEČ – nově opravený kostel sv. Josefa
OD KVĚTNA DO ŘÍJNA dle ohlášek
mše svaté ve farním kostele sv. Filomény

MŠE SVATÉ V KOCLÍŘOVĚ V TÝDNU: pondělí, úterý, čtvrtek 
v 8 h., středa, pátek v 18 h.

JUBILEA roku 2020 – 100 LET VÝROČÍ
sv. Jana Pavla II. a Karla Otčenáška

* 3. dubna 1920 – Karel Otčenášek
23. královéhradecký biskup (1989–1998, od 1998 do své smrti 
v roce 2011 osobní arcibiskup)
„Caritas Dei, patientia Christi, honorificentia populi nostri“ 
– „Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu“

Po celý rok budou probíhat různé programy k připomenutí 
a odkazu arcb. Karla Otčenáška. Hlavní den bude 18. 4. 2020 
v Hradci Králové. Podrobný přehled bude zveřejněn.
Bude vydán tak poslední díl Kamínků ze svědectví lidí, kteří otce 
arcb. Karla znali a setkali se s ním. Můžete zaslat i Vy.

sobota 18. 4. 2020 
HRADEC KRÁLOVÉ
VELKÝ DEN – DÍKŮVZDÁNÍ 
za život arcibiskupa Karla Otčenáška

Životní idea
„UNIVERZÁLNÍHO SPŘÁTELOVÁNÍ“,
kterou zpracoval
arcibiskup Karel Otčenášek
byla v roce 2006 také oceněna
Svatým Stolcem. 
    
Při těchto programech bude také připomínán život sv. Jana Pavla II 
a pouť v Polsku po jeho stopách, termín i program bude doplněn

* 18. 5. 1920 – sv. Jan Pavel II.
Svátek: 22. 10.
Rodné jméno: Karol Józef Wojtyła mladší
Papež Jan Pavel II. (1978–2005)
 „Totus Tuus“ – „Celý Tvůj“

1920 – sv. Hyacinta Marto (*11. 3. 1910)
Svátek: Při kanonizaci sourozenců Hyacinty 
a Františka Martových byla vyhlášena jejich společná 
památka v den 20. 2. – den, kdy byla povolána 
na věčnost.
Mezi její poslední slova patřilo: 
„Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci 
hodně trpět.“ „Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho 
hříšníků, protože tato oběť je moc veliká.“ 

PŘIPRAVUJEME
• V září, patrně těsně před Medžugorje pojedeme do Budapešti na 

MEK (Mezinárodní Eucharistický kongres) Připravujeme informace.
• Pouť do Fatimy na mezinárodní kongres WAF 
• Pouť do Polska – po stopách sv. Jana Pavla II. 
• Pouť na Maltu – po stopách sv. Pavla se slavením RHEMA
• Formační dny pro členy Fatimského apoštolátu

Pro bližší informace sledujte www.cm-fatima.cz

Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV u Svitav
poutní místo Fatimy v ČR, národní centrum 

Světového apoštolátu Fatimy,
Fatimského apoštolátu v ČR

POUTĚ REGIONŮ A FARNOSTÍ DO KOCLÍŘOVA
poutě regionů WAF ČR do Koclířova u příležitosti 25. výročí 
otevření Českomoravské Fatimy
možnost celodenního poutního programu:  
• Panna Maria Fatimská a svatá Filoména
• mše sv. (v sobotu pravidelně v 10.30 h.) 
• prohlídka přírodního areálu a farního kostela
• promítání „Fatima stále aktuální“
• Klášterní kavárna-cukrárna 
• prodejna Pastýř 

FARNÍ DOVOLENÁ V KOCLÍŘOVĚ
• je možné využít lokalitu na rozhraní Čech a Moravy, 

asi stejně daleko do Hradce Králové či do Olomouce
• prostě si odpočinout od běžných povinností a poznat se třeba  

i trochu jinak, než jen ve spěchu

EXERCICIE (duchovní cvičení)
• je možné se připojit, k těm, které jsou v programu 
• aktualizace během roku na  www.cm-fatima.cz 
• pro samostatné skupiny laiků i řeholníků při plném využití 

kapacity exercitátor + 1 osoba ubytování zdarma

SOUKROMÉ POBYTY „ORA ET LABORA“
Kdykoliv během roku můžete zakusit společenství, modlitbu, 
ztišení, rozhovor s knězem a také přiložit ruku k dílu
 

KONTAKT: 
Fatimský apoštolát v ČR, 569 11 Koclířov č. 195 
dopravní spojení – BUS zastávka „Koclířov-škola“
Tel.: +420 731 646 800; recepce@cm-fatima.cz 
nebo +420 731 598 752; cm-fatima@cm-fatima.cz
číslo účtu: 1156529001/2700 pro platbu v CZK
jsme i na FB: Fatimský apoštolát ČR – www.cm-fatima.cz
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SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY
Mezinárodní veřejné společenství věřících s právní subjektivitou, půso-
bící v univerzální katolické církvi.

Ohlédnutí
Hnutí Světový apoštolát Fatimy bylo založeno Mons. Haroldem  
V. Colganem v USA v r. 1947. Nyní působí ve více než 110 zemích 
světa a má více než 25 milionů členů. Mezinárodní centrum je  
v portugalské Fatimě – Domus Pacis. V ČR byl Fatimský apoštolát 
ustanoven v roce 1990. P. Beer z Německa, který byl zodpovědný 
za činnost Fatimského apoštolátu v bývalých východních zemích, 
navštívil v roce 1990 Brno a po přednáškách o Fatimě svěřil starost 
o šíření Fatimského apoštolátu P. Pavlu Dokládalovi, tehdejšímu fa-
ráři ve Šlapanicích u Brna. Toto mariánské hnutí se rozvíjelo od léta 
1990 do roku 1995 v Třebíči. Už 1. sobotu v srpnu 1995 o. arcibiskup 
Karel Otčenášek mohl zahájit činnost národní Fatimy v Koclířově.  
V současné době je Koclířov nejen národní Fatimou, ale i regionál-
ním centrem pro východní země Evropy.

2020 – 2025 Příprava na 100. výročí příslibů 1. sobot 
2020 – „ZDRÁVAS, MARIA, MILOSTIPLNÁ“ 
– Odčinění rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie
2021 – „PANNA POČNE“ 
– Odčinění rouhání proti Panenství Panny Marie
2022 – „DAJÍ MU JMÉNO EMANUEL“ 
– Odčinění rouhání proti Božskému Mateřství Panny Marie
2023 – „HLE, TVÁ MATKA“ 
– Odčinění rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí 
lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží
2024 – „DOBŘÍ BUDOU MUČENI“ 
– Odčinění rouhání těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách
2025 – „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“ 
– Odčinění a smír, úcta Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Přísliby prvních sobot v měsíci:
10. 12. 1925 – Pontevedra. Panna Maria řekla Lucii de Santos: 
„Dcero, pohleď na mé srdce ovinuté trny, kterými je nevděč-
ní lidé probodávají rouháním 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 přijí-
mání, 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.“

Členství ve Fatimském apoštolátu – slib: přijímat každodenní 
oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Bo-
žího zákona; denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžen-
ce; členové nosí hnědý škapulíř (medailku) Panny Marie Karmelské 
na znamení připomenutí osobního zasvěcení se Panně Marii; první 
sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na 
smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti 
smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků sv. růžen-
ce, 15 minut rozjímání.

TÉMATICKÉ POBYTY
• 27. 12. 2019–5. 1. 2020 – vánoční pobyt
• EXERCICIE pro kněze v postní době
• 9.–12. 4. Svaté Velikonoční Triduum 
• NOC KOSTELŮ – pátek 5. 6. 2020
• 12.–18. 6. 2020 – P. ELIAS VELLA OFM Conv.  

kdy také společně oslavíme Boží Tělo (11. 6.) – přeloženo  
na neděli 14. 6. 2020 
15.–18. 6. – exercicie / 12.–14. 6. – víkendový seminář

• 12.–19. 7. speciální program pro děti 7 – 14 let  
pod vedením animátorů

• 27. 7.–2. 8. 2020 – SLAVENÍ RHEMA  
Misijní evangelizační skupina z Malty „Gesu Salvatur“  
možno oba termíny i jednotlivě

 27.–30. 7. 2020      31. 7.–2. 8. 2020
• 3. – 9. 8. 2020 EXERCICIE pro mladé rodiny s dětmi
 pod moderací „Billáků“ s otcem Fr. Josephem Jilsonem z Ugandy
• VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE 1.–4. 10. 2020
• 2. 10. – Děti Eucharistie / 4. 10. Světový den modliteb WAF 

za ŽIVOT
• ORA ET LABORA Po domluvě je možné se připojit během roku. 

Panna Maria třeba potřebuje Tvoje ruce k pomoci – práci  
i modlitbě zde ve Fatimě

• FORMAČNÍ DNY pro členy Fatimského apoštolátu

LÉTO V ČM FATIMĚ
Po celé prázdniny – v červenci a srpnu k nám přijíždějí jednotlivci, 
skupiny, rodiny či senioři s dětmi, mladí lidé. Každý týden nabízíme 
našim hostům jak duchovní, tak společenské programy a širokou 
nabídku výletů, možnost koupání. Nabídka je vždy nezávazná a kaž- 
dý si může vybrat dle vlastního rozhodnutí.
• Každý den je u nás mše sv., ranní, polední a večerní modlitba – sv. 

růženec – breviář – adorace.
• Každý týden jsou 2 dětské mše sv., 1 den adorace a navíc každý tý-

den jedno dopoledne s nabídkou prázdninové duchovní obnovy.
• Společenská a široká nabídka pro soukromé výlety hostů a na-

bídka výletů, které organizačně zajištuje ČM Fatima Koclířov, ale 
také soutěže, hry a programy pro děti i rodiče a dospělé v nové 
Dvorní kavárně.

• Večery u krbu, opékání buřtů, vycházky do okolních blízkých 
lesů (borůvky, houby, apod.)

• Téměř každý den otevřena Dvorní kavárna-cukrárna přímo ve 
středisku ČM Fatimy, která je zásobena výrobou vlastní super 
zmrzliny, ve středisku je také cukrárenská výroba, čerstvé zákus-
ky, domácí koláče, štrůdly aj.

Týdenní rekreační turnusy po celé prázdniny mají v nabídce zvýhod-
něné ceny za ubytování. Vhodné pro jednotlivce, rodiny i společenství.

POUTĚ 2020 
KOCLÍŘOV – „SV. FILOMÉNA“ – patronka farnosti
24. 5. – „malá“ pouť ke sv. Filoméně v Koclířově s hlavní poutní mší 
sv. v 18 h. vigílie slavnosti nalezení ostatků sv. Filomény (25. 5. 1802)
KOCLÍŘOV 8.–9. 8. hlavní poutní program
8. 8. sobotní mše sv. v 10.30 h.
9. 8. nedělní mše sv. v 9 h., 11 h. a 15 h. 
Po hlavní mši sv. (9 h) následuje procesí obcí se sochou sv. Filomé-
ny, dechovou hudbou s poutníky z ČR i zahraničí
HŘEBEČ (sv. Josef) sobota 14. 3. – 11 h. mše sv.  
SVATÁ ZEMĚ – ve Šlépějích Ježíšových 16.–23. 3. 2020
LIBICE (sv. Vojtěch) sobota 25. 4. – hlavní pouť ke sv. Vojtěchovi na 
Libici a zahájení celoroční novény za nová povolání
POLSKO PO STOPÁCH SV. JANA PAVLA II. – připravujeme
MALTA 21.–25. 5. Po stopách sv. Pavla a společné slavení RHEMA; 
setkání s komunitou Gesu Salvatur 
TURZOVKA sobota 27. 6. – národní pouť WAF ČR
VELEHRAD (sv. Cyril a Metoděj) 4. – 5. 7.  
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ (sv. Zdislava) 
sobota – 18. 7. pouť nemocných a rodin
BUTKOV a SPIŠSKÉ PODHRADIE
pondělí 10. 8. 2020 ráno odjezd  z Koclířova, přes Olomouc na 
Poutní místo Butkov, zde společná duchovní obnova, přenocování 
a ráno odjezd do Spišského Podhradia na hlavní den sv. Filomény  
a její svátek; návrat domů ve večerních hodinách.
MEDŽUGORJE – 21.–27. 9. 2020 
STARÁ BOLESLAV (sv. Václav) pondělí 28. 9.  
PRAHA (Jezulátko) – 3. listopadová sobota 21. 11.
FATIMA (letecky) – 25.–31. 10. 2020

Proces blahořečení (5 let po přijetí žádosti ČBK) – ThDr. Josef 
HLOUCH – 9. českobudějovický biskup
V říjnu 2015 ČBK schválila žádost diecéze ČB o zahájení diecézního 
procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha. V březnu 2018 schválil 
Svatý stolec zahájení procesu blahořečení. Během své internace 
(1963– 68) v Koclířově sepsal knížečku s meditacemi na každý den, 
kterou pojmenoval – Minutěnka.

Modlitba (v osobních potřebách) Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého 
služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel 
ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry 
v době útlaku Církve.
Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým Sva-
tým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spo-
jovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy 
neztráceli naději a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této nadě-
ji a důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy).
Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyše-
ním oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal 
a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, 
které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama Církev nás k tomu 
povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž pří- 
mluvu se udály zázraky.
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Du-
chem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.


