PROGRAM FATIMSKÝCH OSLAV - ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ
KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA OLOMOUC - NEDĚLE 24. 9. 2017
10:00 hod. přivítání sochy Panny Marie Fatimské v Olomouci Pontifikální mše sv. – hl. celebrant J. E.
Mons. Josef Hrdlička
12:00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit / Společenství v
katedrále v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské
15:00 hod. program setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy Zahájení - Tajemství růžence Světla přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů (děti, mládež, rodiny, senioři, duchovenstvo), Fatima výzva k modlitbě a pokání (výklad poselství Fatimy, zasvěcení, sv. růženec, 1.mariánské soboty) /
16:30 hod. pontifikální mše svatá v katedrále – hl. celebrant metropolita Moravy, J. E. Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký; Po mši sv. - Znamení úcty - slavnostní průvod dětí, mladých,
krojovaných - společná cesta s Pannou Marií Fatimskou, modlitba zasvěcení města Olomouc a
arcidiecéze – zakončení v katedrále Te Deum a hymna Fatimy
PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Pondělí 25. 9. 2017 - OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
16:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské Následuje program modlitby sv. růžence,
výklad Fatima naše naděje
18:00 hod. Hlavní mše sv. – zasvěcení - svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, osobní ztišení,
meditace
Úterý 26. 9. 2017 – VELEHRAD
17:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské , Promluva „Fatima naše naděje“, modlitba
sv. růžence;
18:00 hod. mše sv. - hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal, společné svěření - odevzdání
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - osobní ztišení a uctění sochy Panny Marie Fatimské
Sobota 30. 9. 2017 - SVATÝ HOSTÝN
10:00 hod. slavnostní uvítání sochy Panny Marie Fatimské /
10:15 hod. slavná koncelebrovaná mše sv. Hlavní celebrant generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons.
Josef Nuzík Po mši sv. zásvětný průvod na venkovní tribunu - zde modlitba sv. růžence, osobní ztišení,
výklad Fatima naše naděje
12:30 hod. Procesí do baziliky /
13:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání, rozloučení a odjezd
HLAVNÍ DEN S OBNOVOU ZASVĚCENÍ - 7. 10. 2017
ČESKOMORAVSKÁ FATIMA KOCLÍŘOV U SVITAV
1. mariánská sobota – památka Panny Marie Růžencové
7:00 hod. ukončení noční adorace s Pannou Marií Fatimskou v kostele ČM Fatimy /
7:30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence – svátostné požehnání
9:30 hod. modlitba tajemství růžence Světla s rozjímáním za jednotlivé stavy ·
10:30 hod. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ · kardinál DOMINIK DUKA OP, předseda ČBK,
primas český, arcibiskup pražský, biskupové a kněží - na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II.
v ČM Fatimě v Koclířově ·
12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční odevzdání - svěření Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie a skrze ni - ZASVĚCENÍ BOHU / Následuje zásvětný průvod z areálu sv. Jana Pavla
II. do poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní „úklona úcty“ Panně Marii Fatimské
v čase od 13 do 16 hod. v kostele sv. Filomény
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Přijměte pozvání na oslavu patrocinia konického kostela
Narození Panny Marie v neděli 10. 9. 2017
mše svatá v 9:30 hod. a poté posezení na farním dvoře
***********************************

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v září 2016
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 1. září
po ranní mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí
4., 11. a 18. září v 19.15 hodin a ve středu 6., 13., a 27. září v 7.45 hodin.
V Mateřském centru Srdíčko budou modlitby matek v úterý 19. září od 8
do 10 hodina a ve Společenském domě v Ochozi v pondělí 11. a 18. září
v 9.15 hodin. Ke společné modlitbě srdečně zveme další maminky.
Senioři v Ochozi se budou společné modlit růženec ve středu 6., 13., 20. a
27. září v 9 hodin ve Společenském domě.
Mše svatá na začátku školního roku bude sloužena pro školáky a studenty
v konickém kostele 6. září v 18 hodin. Na závěr mše svaté budou
školákům požehnány školní pomůcky a batohy.
Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 8. září v 18 hodin.
Triduum Hnutí Modlitby matek se uskuteční od pátku 22. do neděle 24. 9.
V sobotu 30. září v 15 hodin společně oslavíme ve Společenském domě
v Ochozi páté výročí vzniku Centra pro rodinu Kána. Srdečně zveme
na malé pohoštění rodiče, děti, seniory, dobrovolné spolupracovníky
a všechny sympatizující.
******************************
BIŘMOVÁNÍ V KONICI
V SOBOTU 23. ZÁŘÍ 2017 V 10:00 HOD.
O. ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2017
Konice Jesenec Skřípov
1. 7.50
Na poděkování za dar života s prosbou na přímluvu P. Marie za dar
19.00
ochrany pro společenství KLAS
Na jistý úmysl
2.
18.00 Za + Pavla Paličku
Za dar společného života a za děti s rodinami a + rodiče
3. 7.45
Za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci
9.15
Za farníky
10.45

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života!

22. neděle v mezidobí

Za rodiče Spurných, Polcrovy, dceru Ludmilou a + rodinu
Za Josefa Horáka a rodinu Rozsívalovu
Za živou a + rodinu Machačovu a duše v očistci
Za živé a + klienty Charity a pracovníky Charity

4. 7.50
5. 7.50
6. 19.00
7. 6.45
18.00
8.
9.

7.50
18.00

10.

8.00
9.30

Za + Marii Blechtovu, manžela a celou živou a + rodinu
Za Anežku a Adolfa Štaffovy, syny Ludvíka, Adolfa, Alfréda a vnuka
Ludvíka a Filomenu Schönovu
Za farníky
Za + rodiče Břízovy a živou a + rodinu
Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech
Vlastní úmysl
Za + Ludmilu Popelkovu a živou a + rodinu

11. 7.50
12. 7.50
13. 19.00
14. 6.45

Sv.: Narození Panny Marie
FARNÍ DEN KONICE

23. neděle v mezidobí

P.: sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Sv.: Povýšení Svatého Kříže

xx
15. 7.50
16.

18.00

Za Justinu Dostálovou, manžela, syna a celou živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Kaplánkovu
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a celou živou a + rodinu
Za rodiče Šetlerovy, bratra Emila a celou živou a + rodinu
Za farníky

17. 7.45
9.15
10.45

Za P. Václava Rozsívala, sestru Ludmilu a manžela
Za + Ferdinanda Janečka, syna Miroslava a duše v očistci
Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti

18. 7.50
19. 7.50
20. 19.00
21. 6.45

24. neděle v mezidobí

P.: sv.Ondřeje Kim Taegona,kněze a
Pavla Hasanga,druhů mučedníků
Sv.: Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Za Josefa Švece, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00
22. 7.50
23. 10.00
18.00

24. 7.45
9.15
10.45

BIŘMOVÁNÍ
Za farníky
Na poděkování P. Bohu za ochranu a pomoc s prosbou k P. Marii o
další milosti pro celou rodinu Vrbovu a Studených
Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu
pro celou rodinu
Na poděkování za přijaté milosti a všechny moje dobrodince
Za Víta Vogla, sestru a rodiče
Za Růženu Komárkovu, rodiče a sourozence

25. 7.50
26. 7.50
27.
28.

P.: Panny Marie Bolestné
P.: sv. Ludmily, mučednice

P.: sv. Pia z Pietrelciny, kněze

25. neděle v mezidobí

P.: sv.Vincence z Paula,kněze
SLAVNOST SV. VÁCLAVA,

7.45

mučedníka, hlavního patrona
českého národa

9.15
29. 7.50
30.

18.00

Za Dostála Antonína a rodinu

Sv.: sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

Za Františka a Josefa Hanzalovy a rodiče Píšovy

P.: sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Březsko
Budětsko
Ponikev

Ochoz

8.9.
16.9.
15. 9.

19.00
19.00
19.00

Za Josefa Švece, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci

30.9. 14.00 Za živé a zemřelé občany obce Ochoz

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.

V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí
Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům
– sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.
Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo
vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být
v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k
obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“
Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém
byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guada-lupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a
důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako
Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému
pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.
Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve
obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál
Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění
pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které
sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“
Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu
a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na
papeže sv. Jana Pavla II. 13. května 1981.
Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl
naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení
došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme
přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních
režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část
fatimského tajemství spolu s nutným výkladem.
Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů fatimského
poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má
ochraňovat a zvěstovat.
Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak
zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení
není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále odvracet
od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a
milosrdenství – máme šanci proměnit svět.
Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také
naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám,
farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána
socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým
poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit
svět k lepšímu!
Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu
spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II.
z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků,
jímž bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme
Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování
jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v
Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou
láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše
volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci. Vaši čeští a moravští biskupové

