FATIMSKÝ
APOŠTOLÁT
NÁRODNÍ CENTRUM, POUTNÍ DŮM,
EXERCIČNÍ STŘEDISKO

V ROCE 2018
ČESKOMORAVSKÁ FATIMA
exerciční a rekreační středisko v Koclířově u Svitav nabízí i
dalším hnutím, společenstvím a organizacím velkou ubytovací
kapacitu, stravování v restauraci Fatima, přednáškové sály
(maximální kapacita až 400 účastníků), 2 vytápěné kostely
sv. Alfonze a sv. Filomény a Jakuba st., přírodní amfiteátr
i areál sv. Jana Pavla II. s křížovou cestou, Fatimským
memoriálem a Memoriálem biskupa Hloucha a Památníkem
Anděla ČR. Vzácné relikvie sv. Jana Pavla II.
a sv. Františka a Hyacinty. Veškeré technické zázemí pro
semináře, školení i rekreaci či individuální pobyty.

SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY
Fatimský apoštolát v ČR – katolické mariánské hnutí
s národním centrem Českomoravskou Fatimou v Koclířově
a 17 regionálními centry v české a moravské církevní provincii
a celostátním regionem mladých FA.

KONTAKT:
Fatimský apoštolát v ČR, č.p. 195, 569 11 Koclířov u Svitav
tel.: +420 731 646 800
Ubytování a informace: recepce@cm-fatima.cz
nebo cm-fatima@cm-fatima.cz
www.fatima2017.cz nebo www.cm-fatima.cz;
Fb: Fatimský apoštolát ČR
č. účtu: 192080577/0300
Rádi Vás seznámíme s mariánskou spiritualitou
Fatimského apoštolátu i s možností členství v hnutí Panny Marie

FATIMA 2018 – ROK POTÉ-OVOCE JUBILEA – 1. soboty a zasvěcení
Přijetí a rozšíření slavení 1. mariánských sobot v našich farnostech
S velkým darem slavení 1. pátků v měsíci se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které
Církev oficiálně přijala na základě zjevení Ježíše Krista-Jeho Nejsvětějšího Srdce sv. Markétě
Marii Alacoque (1673-1675) se nám nabízí přijetí a rozšíření daru 1. mariánských sobot, které 13. 7. 1917 při zjevení ve Fatimě označila Panna Maria jako smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Sestře Lucii de Santos se v konventu sester Dorotejek v Pontevedra
zjevila Panna Maria 10. 12. 1925 a znovu pak 15. 2. 1926 a předala jí VELKÝ PŘÍSLIB daru
1. sobot v měsíci s konkrétním pokynem, podobně jak je tomu u slavení 1. pátků.
PROTO JAKO OVOCE JUBILEA FATIMY - PO UPLYNUTÍ 100 LET - VYBÍZÍME A ZVEME – k naplnění
podmínek daných Pannou Marii Fatimskou k 1. sobotám
1) měsíční svatá zpověď v blízkosti 1. soboty (před nebo i po) s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie
2) přijmout svaté přijímání s úmyslem smíru a odčinění urážek proti Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie (běžné při mši sv., ale také při bohoslužbě slova s jáhnem či akolytou, pokud není
mše sv. na 1. sobotu)
3) pomodlit se 5 desátků sv. růžence s rozjímáním 15 minut o jednom nebo o všech tajemstvích
- je možné rozdělit ke každému desátku přibližně 3 minuty. Rozjímání je možné číst nebo si je
i samostně sestavit.
To vše konat s úmyslem smíru po pět po sobě jdoucích prvních sobot.
Můžeme jen vroucně doporučit toto ve farnosti zavést, nejlépe v ranních hodinách (pokud není
již určeno jinak) ve spojení se mší svatou nebo jen s bohoslužbou slova (jáhen nebo akolyta)
Přijetí Panny Marie (Jan 19,27) ve farnosti a jednotlivých rodinách a domácnostech,
společenstvích
Velkou výzvou Panny Marie ve Fatimě je SVĚŘENÍ A ZASVĚCENÍ JEJÍMU NEPOSKVRNĚNÉMU
SRDCI . Vždy se koná před sochou Panny Marie Fatimské.
Se Svatým otcem - na úrovni světové, sjednocení s ČBK na úrovni národní, s diecézním pastýřem - biskupem na úrovni diecézní a s duchovním správcem farnosti na úrovni farnosti.
Zvolit vhodný termín a po duchovní přípravě vykonat zasvěcení farnosti v této návaznosti
jako ovoce slavení Jubilea Fatimy. Nejvhodněji po promluvě stejnou modlitbou (použita
hlavní modlitba Fatimy - s podrobnějšími návrhy na www.fatima2017.cz
Poté nabídnout cestu sošky Panny Marie Fatimské do jednotlivých rodin, domácností, buď
za doprovodu kněze, jáhna, akolyty nebo samostatné putování sošky po rodinách s návrhem modlitby zasvěcení členů rodiny, domácnosti, společenství.
Připojení se ke Světovému apoštolátu Fatimy – mezinárodnímu veřejnému společenství
věřících s právní subjektivitou, působící v univerzální katolické církvi.
Členové následují zásady hnutí:
Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího
zákona · Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence · Nosit hnědý škapulíř Panny
Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního
zasvěcení Panně Marii a slavit první mariánské soboty (podmínky výše na této straně)

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE FATIMSKÉ (bývalý klášter s kostelem sv. Alfonse)
a POUTNÍ MÍSTO SV. FILOMÉNY (farní kostel sv. Filomény a sv. Jakuba st. s poutním
areálem a hřbitovem) připravuje a srdečně zve v roce 2018:
MODLITEBNÍ A BOHOSLUŽEBNÉ PROGRAMY – PROBÍHAJÍ PRAVIDELNĚ PO CELÝ ROK
2018 – jejich přehled je uveřejněn na zadní straně
SEMINÁŘE A EXERCICIE S HOSTY ZE ZAHRANIČÍ:
Duben 2018 – P. Denis O´ Sullivan z Irska – Boží Milosrdenství a vnitřní uzdravení (termín
bude upřesněn)
Květen 2018 – P. Elias Vella OFMConv., exorcista z Malty: 11. - 13. 5. Víkendový seminář vnitřního uzdravení 14. - 17. 5. Exercicie
Srpen 2018 – P. George Biju VC, misionář, nástupce P. Josepha Billa – 20. 8. - 25. 8. pro
mládež a rodiny
Listopad 2018 – P. Montfort Okanwikpo Okaa z Nigerie s komunitou Dvou Srdcí Lásky
Plánujeme také formační seminář pro členy Fatimského apoštolátu se zástupci Mezinárodní rady WAF
SEMINÁŘE VEDENÉ KNĚŽÍMI Z ČR:
Sv. Hyacinta a sv. František Marto – 20. 2. 2018 – dopolední rekolekce s fatimskými pasáčky
Mládež – ke cti sv. Josefa – 16. 3. - 18. 3. 2018 s tradiční poutí na Hřebeč v sobotu 17. 3. 2018
Svaté Velikonoční triduum 29. 3. - 1. 4. 2018
Maria a sv. Josef 4. 5. - 8. 5. 2018
Eucharistie – Smlouva nová a věčná 1. - 3. 6. 2018
Sv. Filoména, patronka Světového živého růžence 10. - 13. 8. 2018
Boží Milosrdenství – se sestrami Kongregace Matky Božího Milosrdenství – 31. 8. - 2. 9. 2018
Růžencový seminář – rok poté – 4. 10. - 7. 10. 2018 a Mariánská konference
Adorace dětí za ochranu života, za rodiny a modlitby k Panně Marii, Ochránkyni života
5. 10. a 7. 10.
Mariánský víkend Neposkvrněného Početí 30. 11. - 2. 12. 2018
VÁNOCE A NOVÝ ROK – TRADIČNÍ POBYTY
Středa 27. 12. 2017 – pondělí 1. ledna 2018 – Silvestr a závěr Jubilea
Čtvrtek 27. 12. 2018 – úterý 1. ledna 2019 – Nový rok
PRÁZDNINY A LÉTO 2018 V KOCLÍŘOVĚ
Týdenní rekreační pobyty – rekreace s programy, zábavou, společenstvím a nabídkou
každodenní mše sv., adorací, společné modlitby – viz. celoroční program na zadní straně
Týden s programem animátorů pro děti – Rychlé šípy 15. 7. - 22. 7. 2018 a Týden pro
mladé – Žij přítomnost 20. 8. - 26. 8. 2018 – podrobný program, nabídky na celé prázdniny
najdete na www.cm-fatima.cz
OBNOVA ÚCTY KE SV. FILOMÉNĚ – Divotvůrkyni:
Každou 1. sobotu v měsíci – modlitební setkání v poutním chrámu – farní kostel sv. Filomény
Hlavní poutní program – sv. Filoména – sobota 11. 8. 2018 v 10.30 hod. poutní mše sv., ve
14 hod. pobožnost ke sv. Filoméně
Neděle 12. 8. – hlavní pouť: v 9 hod. mše sv. s procesím, 11hod. mše sv. ,14 hod. pobožnost
ke sv. Filoméně , 15 hod poutní mše sv., TeDeum, svátostné požehnání a zakončení poutního tridua, 18 hod. mše sv. Fatimská vigilie

POUTĚ FATIMY A POUTNÍHO CENTRA BISKUPSTVÍ Hradec Králové
SVATÁ ZEMĚ – IZRAEL s o.biskupem Janem Vokálem 22. 2. - 1. 3. 2018
TURZOVKA – SLOVENSKO Neposkvrněné Srdce – sobota 9. 6. 2018
SLOVENSKO – POLSKO (Turzovka – Zakopané – Krakow – Boží Milosrdenství, sv. Faustýna
a sv. Jan Pavel II.) 9. 6. - 11. 6. 2017
FRANCIE – PROVENCE – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME – hrob sv. Marie Magdalény
18. - 23. 6. 2018
ŘÍM – „kardinál Josef Beran“ – září – termín bude upřesněn
FATIMA – PORTUGALSKO (letecky) – sv. Jan Pavel II. – 20. - 25. 10. 2018
Pouť do MEDŽUGORJE – termín bude uveřejněn na webu , jak bude znám
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ – sobota 21. 7. 2018 – Pouť nemocných a rodin – s udílením svátosti nemocných
PRAHA – pouť k Pražskému Jezulátku – listopad 2018 (termín bude upřesněn)
CELOROČNÍ PROGRAM:
NEDĚLE v 9 hod. mše sv. (sv. zpověď od 8.30 a sv. růženec), po skončení setkání v kavárně
17.30 hod. sv. růženec, nešpory a adorace (Opatov mše sv. v 7.45 hod. a filiální kostely)
Po celý týden – každý den pondělí – sobota společná modlitba v kostele ráno v 7.30 resp.
8 hod. , ve 12 hod. a večer v 17.30 hod.
Ranní mše sv. pondělí, úterý, čtvrtek a sobota - vždy v 8 hod. (předtím vždy v 7.30 sv.růženec)
ve 12h Anděl Páně a sv. růženec, v 17.30 hod. sv. růženec, nešpory
Večerní mše sv. v týdnu - vždy ve středy a pátky (18 hod.):
Každou středu DEN ADORACE 8 - 18 hod. , v 17.30 hod. sv. růženec, 18 hod. mše sv.
Každý pátek DEN MILOSRDENSTVÍ 15 hod. Korunka, adorace, svátost smíření do 18 hod.
v 17.30 hod. sv. růženec v 18 hod. mše sv. (v pátek před 1. sobotou navíc celonoční adorace)
Každou sobotu – poutní mše sv. v 10 hod. žehnání nemocných a v 10.30 hod. poutní mše sv.
HLAVNÍ POUTNÍ PROGRAMY VŽDY 1X ZA MĚSÍC:
KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI – celodenní hlavní poutní program 1. soboty
Termíny 1. sobot v roce 2018: 7. 1. / 3. 2. / 3. 3. / 7. 4. / 5. 5. / 2. 6. / 7. 7. / 4. 8. / 1. 9. / 6. 10. / 3. 11. / 1. 12.
Dopolední – jako každou sobotu –10.30 hod. mše sv. (10.00 hod. modlitby za nemocné),
dopolední tichá adorace za nová duchovní povolání (po skončení mše svaté do 13 hod),
13.15 hod. rozjímavý sv. růženec, 14 hod. přednáška – formace – hlavní host, 15.30 hod. farní
kostel – pobožnost ke sv. Filoméně a duchovní slovo, 16.30 hod. Růženec světla (na úmysly
poutníků), 17 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv. (před 1. sobotou vždy pátek ve 22 hod.
celonoční adorace do 8 hod.)
KAŽDÉHO 12. V MĚSÍCI – FATIMSKÁ VIGILIE – 17.30 hod. sv. růženec, 18 hod. mše sv. a adorace,
světelné procesí, promítání filmu aj.
KAŽDÉHO 13. V MĚSÍCI PO CELÝ ROK: 8.30 hod. sv. růženec, 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu
milosti, 10 hod. žehnání nemocných, zásvětný průvod, obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, uctění relikvií svatých pasáčků z Fatimy a sv. Jana Pavla II.; Te Deum.
NOVINKA – navíc jako ovoce Jubilea, vždy 13. v měsíci v 17 hod. hodina smíru, v 18 hod.
mše sv.

