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NOVÉNA FATIMSKÉHO JUBILEA 2017 ZAHÁJENA 
 

Novéna 9 měsíců jubilea od ledna do září 2017 nás povede až k výročnímu dnu zjevení 

Panny Marie, kdy 13. září 2017 naše země slavnostně převezme ve Fatimě sochu Panny Marie z místa zjevení 

v Cova d´ Iria a svou pouť v katedrálách a na hlavních poutních místech v naší zemi pak završí na desátou 

letošní první mariánskou sobotu v říjnu -7. října 2017 - na svátek Panny Marie Růžencové. 
 

Každý měsíc od ledna do září včetně slavíme vždy 1. mariánskou sobotu a v rámci novény také vigílii a 

Fatimský den každého 12. - 13. v měsíci. 

Od května 2017 budou první soboty a hlavní výroční dny zjevení slaveny samozřejmě ve světové Fatimě 

v Portugalsku, ale také v národní Fatimě ČR v Koclířově mimořádným způsobem. 
 

Již nyní připravujeme do tisku publikaci „Fatima - naše naděje“, která bude obsahovat osobní svědectví sestry 

Lucie zaznamenávající okolnosti a samotný průběh všech šesti hlavních zjevení Panny Marie od května do 

října před sto lety, v roce 1917. 

Publikace bude obsahovat také fotokopie originálů všech dokumentů, které byly Svatému stolci předány od 

sestry Lucie, české překlady a podrobné stanovisko církve vypracované kardinálem Josefem Ratzingerem, 

pozdějším papežem Benediktem XVI. Součástí publikace bude i obrazová dokumentace ze samotných 

událostí zjevení v roce 1917 a v příloze také modlitební zpěvníček, který bude pro vlastní průběh slavení ve 

farnostech velmi přínosný. 

Část historickou, jakož i souvislosti současnosti reviduje otec kardinál Dominik Duka.  
 

Nyní se obsazují poslední místa pro národní pouť ČR, která vyvrcholí ve Fatimě národním programem ČR ve 

dnech 12. a 13. září 2017. 

Také farnosti a společenství si postupně objednávají termíny poutí do národní Fatimy v Koclířově a také účast 

na vybraných seminářích či jiných aktivitách spojených s jubileem Fatimy. 

Svatý stolec doposud vydal pokyny pro mimořádné odpustky roku Jubilea Fatimy. Ve Fatimě se očekává 

příjezd Svatého otce Františka na vlastní zahájení výročí 1.dne zjevení 12. - 13. května 2017. 

V Koclířově to bude na 1. květnovou sobotu již 6. května 2017 při zahájení otcem biskupem, Mons. Janem 

Vokálem V sobotu 13. května 2017 budeme propojeni jednak s Fatimou v Portugalsku i s papežem 

Františkem, s naší Svatodušní katedrálou v Hradci Králové, kde bude tento významný den fatimského jubilea 

vysvěceno na kněze 7 novokněží a v národní Fatimě bude celodenní program umocněn mimořádným 

uvedením HÄNDELOVA ORATORIA „MESIÁŠ“ k jubileu Fatimy a zásvětným průvodem s Pannou Marii 

Fatimskou. 
 

S vámi se všemi ve spojení, s dětmi Panny Marie i s vámi nemocnými, trpícími a 

také s našimi drahými, kteří už neputují s námi, protože už dosáhli cíle pozemské 

pouti jsem(e) my všichni 

V Kristu a Marii vám všem rád žehnám. Váš  

 

P. Pavel Dokládal 

 

PS: 1. února 2017 očekáváme v Koclířově příjezd fra Marinko Šakoty ofm., rektora z Medžugorie a tlumočnici Olgu 

Merkovičovou. Ve farnostech pokračuje šíření modliteb a Fatimských dnů k přípravě Jubilea. 
 

 
  

 

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách  
www.cm-fatima.cz · www.fatima2017.cz  Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

 Tel. 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  

Jsme na facebooku: fatimský apoštolát v čr 

http://www.cm-fatima.cz/
http://www.fatima2017.cz/
mailto:cm-fatima@cm-fatima.cz

