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Všem členům a spolupracovníkům Matice cyrilometodějské, spolku a Mariánského kněžského hnutí

Vážení mariánští ctitelé!

Vstoupili jsme do nového roku 2017, který je pro nás velmi významný, a záleží jen na nás, zda řek-
neme dnes své ano výzvám Panny Marie, které jsou ještě naléhavější než před 100 lety. Tehdy to by-
la odpověď slabá, a proto tenkrát dolehla těžce na lidstvo II. světová válka a otroctví komunismu. Dnes 
také hrozí těžký válečný konflikt a „rudý drak“ komunismu stále žije, a dokonce ožívá. 

Panna Maria se ale o nás stará i dnes a chce se s námi vydat na cestu, avšak je třeba její ruku ucho-
pit, aby nás bezpečně vedla v těchto těžkých časech, plných zmatků. Přichází k nám jako Matka lidstva 
a chce nás povzbudit. Vždy objasňuje Boží tajemství pomocí prostých slov, aby i děti mohly pochopit, co 
Bůh činí v každém z nás. První věc, kterou nám chce říci, je to, že Bůh existuje. Je skutečný a můžeme ho 
cítit uvnitř. Existuje pro všechny, zvláště však pro ty, kteří ho upřímně hledají. Panna Maria nás vybízí, aby-
chom Boha hledali s prostotou fatimských dětí, a mohli ho tak zakusit živého v nás a okolo nás. On nás ve-
de. Vždy nás vezme jako Otec za ruku a povede nás, jestliže mu to dovolíme. I Panna Maria je živá mezi 
námi, není nějaká socha, ale živá osoba, která k nám chce mluvit dnes, tak jako před 100 lety, a chce nám 
pomoci najít Boha. Začněme o tomto přemýšlet a brát to vážně: Bůh existuje. Je živý a bez ustání pracuje 
pro každého z nás, je přítomný ve všech okolnostech našeho života. Přemýšlejme o tom a prosme o větší 
víru. Dětem ve Fatimě (i poutníkům) víra po setkání s Pannou Marií vzrostla. Už nebyli jen blikajícími svě-
týlky, ale světlem pro svět až do té míry, že byli ochotni pro Pannu Marii i zemřít (13. 8. 1917). Každý z nás 
se má stát nástrojem jejího plánu pro tuto dobu. Tento plán spásy nám Matka upřesnila v MODRÉ KNIZE 
Dona Gobbiho. Čtěte ji. Procházet touto dobou, zdá se, je stále těžší, zvláště pro ty, kteří se cítí být malý-
mi, nepochopenými, opuštěnými, utlačovanými. Společně s Vámi, kteří máte rádi Pannu Marii a přejete si 
být sjednoceni s jejím Neposkvrněným Srdcem, se dáváme k dispozici Matce lidstva.
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Nabízíme několik užitečných rad, jak dobře prožít fatimské jubileum: 

1. ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
 To bylo první, co Matka Boží ve Fatimě žádala: že Bůh si přeje zavést ve světě úctu k Neposkvrně-

nému Srdci Panny Marie s příslibem spásy pro ty, kteří toto zasvěcení budou praktikovat. Je to vel-
ká věc a milost a náš největší úkol bude žít toto zasvěcení v každodenním životě (přečtěte si článek 
od P. Štěpána Filipa OP o zasvěcení, viz příloha č. 2). 

2. MODLITBA RŮŽENCE
 Během každého zjevení ve Fatimě Panna Maria žádala modlitbu růžence za mír ve světě. Nazvala 

sebe dokonce Královnou posvátného růžence, aby této modlitbě dodala vážnost. V zašovské far-
nosti letos putuje po rodinách soška Panny Marie Fatimské. Každý týden se tak mohou rodiny spo-
lečně scházet okolo Panny Marie a v modlitbě růžence čerpat sílu do každodenního boje a vypro-
šovat mír lidským srdcím. Může to být inspirace i pro Vaše farnosti.

3. PRAKTIKOVÁNÍ PRVNÍCH SOBOT
 Panna Maria požádala Lucii v prosinci 1929 o zavedení prvních pěti sobot. První soboty v měsíci 

slouží k odčinění pěti urážek Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

• Rouhání proti Neposkvrněnému početí.
• Rouhání proti jejímu svatému panenství.
• Rouhání proti jejímu božskému mateřství a odmítání uznat ji jako Matku všech lidí.
• Urážky těch, kteří veřejně zasévají do dětských srdcí lhostejnost a pohrdání, a dokonce nenávist 

k Neposkvrněné Matce.
• Urážky těch, kteří přímo urážejí její svaté obrazy. 

 Tato zbožnost není přínosem jen pro osobní duchovní růst, ale má i širší rozměr: podle ní to mělo 
přinést i obrácení Ruska (13. 7. 1917). Až vykonáte pět prvních sobot za osobní obrácení a odčině-
ní urážek proti těmto pěti rouháním, pokračujte dalšími čtyřmi sobotami za obrácení hříšníků a ce-
lého světa, aby se naplnilo všech devět sobot, jak si to přál Pán Ježíš. Přečtěte si přílohu č. 4.

4. PŘINÁŠENÍ OSOBNÍCH OBĚTÍ
 Když se Panna Marie zjevila Lucii v r. 1940, připomenula důležitost denních malých obětí, které 

se mají nabízet Bohu. To je nejlepší cesta umrtvování. Anděl Portugalska takto odpověděl dětem 
v r. 1916, když se ho ptali, jak mají přinášet oběti: „Dělejte oběť ze všeho, co můžete, jako pokání 
za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Tím získáte vaší 
vlasti mír.“ A opravdu, německá bota do Portugalska během II. světové války nevstoupila. Ochotné 
přinášení obětí tedy působí do širokého okolí a mění události dějin. 

5. 13. DEN V MĚSÍCI
 Panna Maria se zjevovala ve Fatimě vždy 13. dne v měsíci od května do října. Třináctka tedy není 

nešťastné číslo, jak by si někdo myslel. Naopak, je to oblíbené číslo Panny Marie. V našich farnos-
tech se lidé už dávno scházejí po rodinách v tento den každý měsíc na rodinných večeřadlech. Le-
tos to bude významnější: od května do října se sejdeme v kostele v naší zašovské mariánské sva-
tyni na mariánském večeřadle, abychom se ty dny více přiblížili skrze Pannu Marii Bohu a získali 
plnomocné odpustky (viz níže).

6. SLUNEČNÍ ZÁZRAK
 Seznamujme lidi se slunečním zázrakem, který se stal 13. 10. 1917 a který všechny šokoval. I ty 

nejliberálnější zednářské noviny to nemohly popřít, vidělo to na 70.000 lidí v širokém okolí. Dodnes 
nebyl sluneční zázrak vědecky vysvětlen. Můžeme s tím seznámit pochybující a bude to jistě po-
vzbuzení také pro hledající.
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7. JUBILEJNÍ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
 Svatý otec František vyhlásil v rámci 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě plnomocné jubilej-

ní odpustky (27. 11. 2016 – 26. 11. 2017) a stanovil 3 možnosti, jak je získat:

 Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti 
Panny Marie, pomodlí se Otče náš, Vyznání víry a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena 
k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, kapli či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den 
v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní těchto oslav v modlitbě ke cti Pan-
ny Marie, pomodlí se Otče náš, Vyznání víry a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cesto-
vat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude mož-
né, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech 
zjevení (13. 5. – 13. 10.), duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou milosrd-
nému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.

 K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, 
splnili obvyklé podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

INFORMACE ZE SVĚTA MKH

n MKH chystá vydání životopisu Dona Gobbiho. Tato biografie Vám přiblíží osobnost prostého 
kněze z Itálie, kterého si Panna Maria vybrala, aby šířil její poselství. Aby mohla biografie vyjít, pře-
dem děkujeme za každý dar. 

n Letošní Mezinárodní exercicie vedoucích MKH z celého světa se budou konat ve Fatimě první tý-
den v červenci, poté bude setkání laiků (viz příloha č. 1). Na 300 kněží, biskupů a laiků přijede pro-
sit o dary Ducha Svatého do tohoto místa milosti, kde vzniklo Mariánské kněžské hnutí.

n Večeřadla MKH v Ostravě 
 Večeřadla MKH v ostravské katedrále pokračují jako dříve vždy druhé pondělí v měsíci. Duchovní se-

tkání začíná v 16.00 u mariánského sloupu v Ostravě, po modlitbách za zpěvu písní jde procesí do ka-
tedrály, kde je pak od 16.30 adorace s růžencem. V 18.00 je mše svatá. Hlavním celebrantem je P. Jiří 
Koníček z Olomouce a další kněží spříznění s MKH. Duchovní setkání na náměstí plně podporuje bis-
kup Lobkowicz, který v tom vidí možnost, jak vyjít ze sakristií a podat veřejně svědectví víry.

n Večeřadla MKH v Křenovicích u Kojetína
 Už 25 let probíhají mariánská večeřadla MKH v kostele sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích u Koje-

tína. Každou první sobotu už od 16 hodin se scházejí mariánští ctitelé z širokého okolí, aby s pomo-
cí Panny Marie vyprošovali sobě, svým rodinám, kněžím a našemu národu duchovní obrodu a uzdra-
vení duše i těla. K tomuto jubileu vyprošujme Boží požehnání a ochranu Panny Marie všem, kteří se 
na těchto nepřetržitých večeřadlech scházejí, a zvláště těm z křenovského týmu, kteří dlouhá léta ta-
to večeřadla poctivě připravují. Pán Bůh zaplať! Program: 16.00 – zahájení korunkou k Božímu milo-
srdenství, následují další modlitby (dva růžence, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému 
Srdci P. Marie), 18.00 mše sv., 19.00 adorace, přestávka, další modlitby za uzdravení duše i těla     
cca do 22.00 h. Jste srdečně zváni do tohoto společenství večeřadla MKH v Křenovicích.
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n Duchovní setkání u mariánských sloupů v České republice 
 Tato setkání za pokoj v zemi a svěření obcí do péče Matce Boží pořádá Hnutí obnovy duchovních 

tradic z. s. Záměrem duchovních setkání je snaha, aby se mariánské sloupy staly místem veřejného 
svědectví a hlásání víry, modliteb za pokoj v naší zemi a zasvěcování obcí do ochrany Matky Boží.

 Modlitební příručku za 30 Kč, která má schválení arcibiskupa olomouckého, lze objednat u Matice 
cyrilometodějské s. r. o., expedice@maticecm.cz. Duchovní setkání je pravidelně pořádáno každé-
ho 8. dne v měsíci (k 8. 12.). Koordinační výbor registruje a koordinuje pořádání místních setkání 
ve spolupráci s koordinátory místních setkání a s duchovními správci daného místa. Zájemci o pořá-
dání aktivity obracejte se na koordinátora iniciativy P. ThDr. Jiřího Koníčka, konjir@seznam.cz. 

 Bližší informace na www.hnutiduchovnitradice.cz, duchovnitradice@seznam.cz.

n V přílohách č. 3 a č. 4 nabízíme dva texty z letošního ročníku týdeníku Světlo. Jsou velmi aktu-
ální vzhledem ke 100. výročí fatimských zjevení. Ať už hodnotíme současnost jakkoliv, jedno je jisté: 
Je potřeba dělat vše, co je v našich silách pro spásu svou i druhých lidí. A zjevení Panny Marie jsou 
vynikajícím motivačním prostředkem, abychom stále intenzivněji žili svůj vztah k Trojjedinému Bohu 
a Neposkvrněné. To je pevný základ, na němž můžeme budovat obnovu světa a záchranu lidské-
ho pokolení – osobní obrácení a pevnější přimknutí se k nebeskému Otci a Matce Boží, a to i třeba 
skrze pobožnost prvních pěti sobot. 

 Kéž Neposkvrněné Početí zvítězí především v srdci každého z nás!

n Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali během roku 2016. Těmito finančními 
prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Zpravodajů, které Vám 
pravidelně zasíláme. 

 Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma, můžete však přispět na jeho výrobu zasláním 
dobrovolného příspěvku na účet 31349811/0100. Ke všem platbám prosíme uveďte svůj variabil-
ní symbol, který se skládá z čísla „55500“ a Vašeho kmenového čísla, které najdete v pravém ro-
hu adresy. Umožníte, abychom platby správně identifikovali, že patří MKH. Každý týden je za naše 
dobrodince sloužena mše svatá. Pokud jste již někdo v posledních měsících poslal dar, považujte 
tuto prosbu o dar za bezpředmětnou. 

 V případě, že byste na tento dar chtěli poslat potvrzení na snížení základu daně, prosíme o zprávu 
na e-mail: mrtva@maticecm.cz, nebo telefonicky na číslo +420 585 222 803 – paní Věra Mrtvá. 
Rádi Vám potvrzení zašleme.

 Do příštího Matičního zpravodaje na podzim 2017 vložíme složenku. 
 Pokud nám chcete zaslat zprávu e-mailem, pište, prosíme dále na adresu střediska MKH: 

mkh.cz.2014@gmail.com.
 Knihu „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ (Modrá kniha) si můžete objednávat e-mailem na 

adrese: mrtva@maticecm.cz nebo poštou na adrese: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní 
nám. 24, 771 11 Olomouc. Knihy rozesílá Matice cyrilometodějská s. r. o., u které jsou doposud 
uskladněny.

 Kontaktní telefon střediska MKH: +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek) a MCM +420 585 222 803 
(Věra Mrtvá). 

 
 Radostné a pokojné prožití postní doby a Velikonoc přejí a vyprošují

P. Jiří Polášek, responsabile MKH ČR                                  Daniel Dehner, předseda MCM, spolku

Věra Mrtvá, jednatelka MCM s. r. o.


