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KVĚTEN 5/2017 7. ročník
Potom Ježíš učedníkovi řekl: “Hle, tvá matka!“ J 19,27
Milí farníci, drazí přátelé!
Ještě v nás doznívá radost z krásné oslavy Kristova vzkříšení. Potěšilo mě, že jste se bohoslužeb velikonočního třídenní
zúčastnili v tak hojném počtu, i když ne všechny bohoslužby byly ve všech farnostech, a tak bylo třeba někdy dojet kousek dál
do kostela. Ale myslím si, že když lidé mohou jezdit za nákupy nebo k lékaři, či na návštěvy, tak mohou jednou za čas dojet i do
sousedního kostela, když není bohoslužba zrovna v “domácím” kostele.
Po celý květen budeme prožívat velikonoční dobu, abychom v sobě nechali doznít celou tu hloubku velikonočního tajemství
a opět ho o kousek lépe přijali do našich srdcí a životů. Samozřejmě, nejlepším prostředkem, který nám v tom může pomoci, je
dobré prožívání mše svaté. Proto zaměřím po několik následujících nedělí kázání právě na téma mše svatá,
a postupně budu probírat jednotlivé její části.
Máj je nejenom lásky čas, ale je to také měsíc Panny Marie, a proto budou před každou mší svatou ve všední dny Májové
pobožnosti, kromě toho v Č. Velenicích v pondělí a v Suchdole n/L. v pátek. Je to prastará a krásná tradice v naší církvi, jak se
společně s Pannou Marií modlit k Bohu, a proto zvu Vás všechny, i ty, kdo se obvykle modliteb přede mší svatou neúčastní, aby
udělali výjimku a nechali se duchovně obohatit tímto dědictvím našich předků.
Také bych Vás chtěl pozvat na farní setkání, v Suchdole n/L. v sobotu 6. 5. v 18 hodin a v Č. Velenicích v sobotu 13. 5. v 18
hodin. Budu Vám povídat o mém misijním působení a zároveň to bude příležitost ke vzájemnému setkání a lepšímu poznání se.
Závěrem bych chtěl všem dárcům, kteří se zúčastnili naší Postní akce, poděkovat za výjimečnou štědrost, protože se nám
podařilo shromáždit 18 453,- korun, které pošlu skrze rakouskou organizaci Kirche in Not našim sestrám a bratřím v Sýrii, kde se
jejich situace bohužel stále nelepší, spíše naopak, a proto i náš příspěvek pro ně bude určitě velkou pomocí.
Přeji Vám požehnaný měsíc květen pod ochranou naší nebeské Matky.
Váš kněz P. Tomáš Vyhnálek, omi
ZJEVENÍ VE FATIMĚ
Panna Maria Lurdská, Fatimská, Lasalettská, Medžugorská, Guadalupská, z Turzovky,… - různé doby, národy, vizionáři,
rozdílné okolnosti zjevení, ale stejné mateřské milující srdce, hnané touhou po usmíření lidstva s jejím Synem a naším Pánem
a Spasitelem Ježíšem Kristem. Nejrozšířenějším vyobrazením je asi socha Panny Marie Lurdské a nejnavštěvovanější je nejspíš
místo zjevení v Medjugorje. Ale ať je to zjevení na tom či na onom místě, vždy změnilo mnoho životů – mnozí se uzdravili
a nesčetný zástup lidí našel cestu k Bohu nebo dostali upevnění své víry.
Letos si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě. Na poslední stránce přinášíme různé pohledy na tuto událost – historii
i poselství, vhled do tajemství spojených se zjevením, vzpomínky sestry Lucie, nejstarší z vizionářů a také krátké svědectví jedné
naší farnice. Panna Maria chce jedině to, co její Syn, který ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde
o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.
MŠE SVATÉ, společné modlitby a setkání:

neděle
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Dvory n. L.
8.15
18.00

Suchdol n. L.
9.30

Č. Velenice
11.00

Rapšach

18.00
18.00
18.00

Stručné liturgické kalendárium na měsíc květen:
1. – 7. 5. Týden modliteb za duchovní povolání
Ne 7. 5. 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře
Po 8. 5. Státní svátek – Den osvobození. Panna Maria,
Prostřednice všech milostí
Pá 12. 5. Pankrác
So 13. 5. Panna Maria Fatimská. Sv. Ondřej Hubert
Fournet. Servác
Ne 14. 5. 5. neděle velikonoční. Den matek. Bonifác
Po 15. 5. Den rodin
Út 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, mše sv.
v Suchdole nebude 17. 5. v kostele, ale v kapli sv. Jan Nep.

Foto ze mše sv. v Krabonoši na Velikonoční pondělí

So 20. 5. Sv. Klement M. Hofbauer. sv. Bernardin Sienský
Ne 21. 5. 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované
křesťany
Pá 26. 5. Začátek Novény k Duchu Sv.
Ne 28. 5. Slavnost Nanevstoupení páně. Den modliteb za sdělovací
prostředky
St 31. 5. Svátek navštívení Panny Marie
Ne 4. 6. Slavnost Seslání Ducha Sv.
Po 5. 6. začátek mezidobí

 Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají v květnu narozeniny, jmeniny či významné výročí, vyprošujeme hodně radosti,
pokoje, naděje, lásky a Božího požehnání. 
Lectio divina v Č. Velenicích - ve čtvrtek po mši sv. cca od 18.45 jednou za 14 dní: Lectio divina, Kniha Sirachovec
4. 5. (23. kap.), 18. 5. (24. kap.)
Májové pobožnosti
České Velenice - pondělí 16.00 a čtvrtek 17.30 v kostele
Suchdol n. L. – středa v 17.30 v kostele a pátek v 8.00 v kapli sv. Jana Nepomuckého
Dvory n. L. – úterý v 17.30 v kostele
Rapšach – pátek v 17.30 v kostele
Farní setkání a povídání otce Tomáše o jeho misijním působení
Suchdol n. L. sobota 6. 5. od 18.00
Č. Velenice sobota 13. 5. od 18.00
Poutní mše sv. ke sv. Janu Nepomuckému
Suchdol n. L. v kapli sv. Jana Nepom. ve středu 17. 5. od 18.00, májová pobožnost také tam (nebude mše sv. v kostele)
Noc kostelů
Ve farnosti v Suchdole n. L. se po roční odmlce opět zapojíme do Noci kostelů – pátek 9. 6., program společně nachystáme
Dění mimo naše farnosti:
Fatimské dny spojené s výročím 1. fatimského zjevení
Lomec u Vodňan – sobota 13. 5. Důvěra a otevřenost Božímu jednání – 14.00 - Zahájení a promluva P. V. Kodeta, OCarm.;
možnost adorace, svátosti smíření, přímluvné modlitby, zpěvu písní chval aj.; růženec; 17.00 - Slavení eucharistie - hl.
celebrant P. V. Kodet, OCarm. Poutní zájezd - farnost Třeboň, odjezd autobusu ve 12.45 od „Pomníku“ u ZŠ
Dobrá Voda u Nových Hradů – sobota 13. 5. 17.00 adorace Nejsvětější svátosti, možnost svátosti smíření
J. Hradec – sobota 20. 5. Zájezd do Rožmitálu pod Tř. Po stopách J. J. Ryby – více: http://proboststvi-jh.cz
Upozorňujeme, že během měsíce mohou být změny v uvedeném programu.

ÚMYSL MŠE SVATÉ NEBOLI INTENCE
Po pár měsících zde u Vás jsem zjistil, že mnoho farních mší zůstává bez úmyslu, na který by měla být mše sloužena, což je
škoda a pro mne trochu nezvyklá situace, protože v minulosti jsem musel ve farnostech řešit spíše obrácený problém, neboť
zájem o mešní úmysly byl větší, než kolik bylo mší. Proto jsem si řekl, že bude užitečné na toto téma napsat pár slov sloužících
k lepšímu porozumění.
Začněme citací z Katechismu katolické církve, kde k tomuto tématu stojí:
Na který úmysl se mše svatá koná?
Mše svatá se koná:
1. abychom Boha náležitě ctili a chválili (oběť chvály);
2. abychom Bohu děkovali za všecka dobrodiní (oběť díků);
3. abychom usmířili spravedlnost Boží a dosáhli milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za hříchy (oběť
smíření);
4. abychom sobě i jiným vyprosili všecko dobré pro tělo i pro duši (oběť prosebná).
K pochopení tématu úmysly na mše svaté musíme nejprve oprášit naše znalosti o modlitbě̌. Modlitba znamená rozhovor
s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen
tak s ním být, dát výhradně̌ jemu kousek svého času.
Pravá modlitba znamená předložit své starosti Pánu Bohu a u něj hledat sílu k jejich řešení. A především v tichosti
naslouchat, jak své problémy máme řešit. Pravá modlitba neznamená, že se snažíme Pána Boha k něčemu přimět – třeba
abychom byli bohatší nebo aby nám něco vyšlo. Byla by to magie, kdybychom předkládali Pánu Bohu své plány a mysleli si, že
nějakými posty či hodinami strávenými odříkáním růženců̊ dosáhneme svého.
Mše svatá je hlubokou formou modlitby. Je to modlitba ve společenství. V její první polovině nasloucháme Božímu slovu
a v druhé polovině se pak sytíme eucharistickým chlebem. Tak jako modlitba znamená předkládat Pánu Bohu své prosby nebo
díky, stejně̌ to platí i pro mši svatou. Každý z nás může donést své starosti i radosti na mši svatou. A když věřící nesou
v průvodu obětní dary, můžeme všechno to, co jsme na mši svatou donesli, symbolicky Pánu Bohu položit k těmto obětním
darům. Když pak v závěru mše svaté přijímáme eucharistický chléb, přijímáme v něm sílu nést své trable. Zároveň se v tu chvíli
Ježíš s námi raduje z našich radostí, protože je s námi hluboce spojen.
V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být sloužena na konkrétní úmysl – ať už jako poděkování nebo prosba.
Není to nic jiného než forma společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu
v přímluvách. Díky tomu, že si někdo zadá mši svatou na svůj úmysl, tak se pak často sejde i celá rodina v kostele a někdo z ní
přináší obětní dary. A to je dobře, protože se takto rodina společné̌ za něco modlí, navíc společně se všemi, kdo jsou přítomni
na mši svaté, a to je pak tak silná modlitba, které se nic jiného nevyrovná.
S mešním úmyslem je také spojeno mešní stipendium, což je příspěvek na různé potřeby kněze při jeho službě, v našich
podmínkách je to hlavně na benzín a výdaje spojené s cestováním. Toto mešní stipendium má vyjadřovat sounáležitost věřících
lidí s duchovenstvem. Na rozdíl od jiných zemí není jeho výše u nás pevně stanovena, obvykle bývá alespoň 200,- Kč.

A ještě̌ je nutné dodat: Pán Bůh je daleko inteligentnější, než si myslíme. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl
a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh přece ví, zač ̌ jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu
rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na úmysl dárce.
Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh.
HOSPODAŘENÍ
Život farnosti neprobíhá pouze v kostele a nemá jen duchovní náplň, ale má také své praktické a ekonomické stránky. Stejně
jako každá rodina, či domáctnost, má i farnost své příjmy a výdaje. A jako v rodině se musí každý člen přičinit, aby rodina dobře
hospodařila, tak nejinak by tomu mělo být i ve farnosti. Naše církev se v těchto letech začíná učit hospodařit samostatně, bez
závislosti na státu. Je to veliká výzva nejenom pro biskupy a diecézní organizaci, ale také pro jednotlivé farnosti. Proto se s Vámi
chci na stránkách našeho zpravodaje dělit o radosti a starosti hospodaření našich farností, abyste byli nejenom informování
o tom, jak se nám daří, ale abyste také znali různé konkrétní potřeby a mohli přiložit ruku ke společnému dílu, či doprovodit
prosebnou modlitbou o požehnání, pokud Vám již síly nestačí. Naše farnosti jsou jenom naše, a jak budeme hospodařit a starat
se o dědictví, které nám zanechali naši předci a v jakém stavu zanecháme naše farnosti našim následovníkům, záleží jenom na
nás.
Začnu velikonočními sbírkami na opravy a provoz farností.
Č. Velenice - 1.796,- Kč
Dvory n/L - 3.022,- Kč
Suchdol n/L - 9.200,- Kč
Další sbírka na opravy bude v neděli 14.5.
Č. Velenice a Dvory n/L jsou v podobné situaci, protože kromě kostela a fary nemají jiný majetek, z něhož by plynuly příjmy,
a proto je jejich hlavním příjmem nedělní sbírka v kostele. Další farnosti mají alespoň malé “přilepšení” v podobě polností, které
pronajímají.
České Velenice
Čekají nás dvě velké akce. Nátěr střechy věže kostela, rozpočet se blíží částce 50.000,- Kč. Dále pak zateplení fary, hlavně
výměna 80 let starých oken, jimiž utíká většina tepla, čímž se neúnosně zvyšují náklady na plyn. Projekt je ve fázi přípravy, proto
ještě nevím, kolik to všechno bude stát. Část nákladů by měla být financována dotací Zelená Úsporám. Dále probíhá uvažování
nad novým topením v kostele. Dalším problémem je slabý tlak vody na faře. Proto bych Vás rád poprosil, pokud tomu někdo
z Vás rozumí, anebo znáte někoho, kdo by mohl zkontrolovat rozvod vody na faře a zjistit, kde je problém, abyste se se mnou
spojili. Děkuji.
Dvory n/L.
Snažíme se svépomocí udělat nové osvětlení, protože to stávající je nevyhovující a zvláště na večerních mších nejsou lavice
dostatečně osvětleny.
Krabonoš
V těchto dnech byla opravena střecha poničená silnými větry v zimě, oprava stála 17 787,- Kč. Podaří-li se mi získat finanční
pomoc z Rakouska, tak bychom udělali konečně okna, protože v této chvíli chrání vnitřek kostela pouze provizorní igelit.
Rapšach
I letos bude pokračovat rekonstrukce kostela, a to jeho levé strany. Farnost se bude podílet přibližně 30.000,- Kč.
Suchdol n/L.
Od dubna máme v kostele nový koberec, jehož pořízení přišlo na 21.000,- Kč
a většina byla zaplacena ze sbírky, která proběhla za tímto účelem. Čeká nás výmalba
kostela. Z požadovaných 350.000,- Kč od kraje, dostaneme pouze 180.000,- Kč,
a proto letos proběhne pouze část výmalby. Budu jednat s panem starostou o finanční
pomoci od města a zbytek bude muset zaplatit farnost, abychom pokryli naši spoluúčast,
která musí činit 40% z 300.000,- Kč. Náklady můžeme také snížit tím, když si před
malováním kostel sami vyklidíme a po malovaní ho zase uvedeme do původního stavu.
Proto se mi prosím ozvěte, kdo by byl připraven s tímto pomoci, jinak si na to budeme
muset objednat firmu a zaplatit ji.
Co se týče fary, tak je záměr ji využít pro turistické ubytování (1. patro), aby z této
činnosti plynul příjem pro farnost. Bohužel je v dosti zanedbaném stavu, např. neteče
voda a nikoho nenapadlo během posledních let ji opravit. Nyní čekám na hrubý projekt,
který má připravit vikariátní technička, abych na jeho základě začal jednat s biskupstvím
o finanční pomoci. V souvislosti s vodou na faře bych rád poprosil někoho z Vás, kdo
tomu rozumí, aby se se mnou spojil, případně mi doporučil někoho, kdo by s tím mohl
pomoci. Děkuji.
ZJEVENÍ VE FATIMĚ – STÁLE VYBÍZEJÍCÍ K POKÁNÍ A K LÁSCE K BOHU

Panna Maria - podobně jako dříve na jiných místech, např. 1830 v Paříži Kateřině Labouré, 1846 v La Salettě a 1858
v Lurdech, ale i později na jiných místech, nás vyzývá k návratu k Bohu, k pokání, k nápravě našeho života, k eucharistické úctě
a k modlitbě růžence, který Jí je nejdražší a který je tou nejúčinnější zbraní proti zlu.
Fatima je malá horská obec asi 100 km na sever od Lisabonu v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho před koncem první světové
války, se zde zjevila Panna Maria třem malým dětem - desetileté Lucii Santosové, jejímu devítiletému bratranci Františku
Martovi a jeho sedmileté sestře Jacintě (Hyacintě). Děti pocházely z prostých rodin a v té době byly negramotné, protože nikdo

z nich dosud nechodil do školy. Přesto však už měly základní náboženské vzdělání, které jim vštěpovala zejména Luciina
maminka.
Nejprve se dětem v roce 1916 zjevil anděl a učil je k úctě k Bohu, k modlitbě a sebeobětování se za ty, kteří urážejí Boha.
Pannu Marii děti viděly poprvé 13. května 1917 a pak každý měsíc 13. (kromě srpna, to se jim Panna Maria zjevila 19. srpna,
protože děti byly drženy ve vězení), a to až do 13. října. Mnozí z vás historii zjevení znáte, více se můžete dozvědět z různých
zdrojů, v Katolickém týdeníku č. 19 bude Téma na fatimské zjevení, programy k tomuto výročí budou jistě na Proglasu či něco
budeme moci zhlédnout na televizi Noe. I na naše webové stránky jsem připravila takový přehled o zjevení a dění okolo toho.
Jistě nebude pro vás neznámý sluneční zázrak 10. října, který vidělo na 70 000 lidí a byl zachycen na fotografiích, ani
modlitby anděla a Panny Marie, které se děti naučily. A už vůbec nejsou neznámá tajemství, která ve třech částech Panna Maria
dětem sdělila, první dvě byla pro lidi zveřejněna v r. 1944 – o existenci pekla s žádostí zasvěcení se Neposkvrněnému srdci
Panny Marie, o II. světové válce, o Rusku a komunismu. V roce 2000 bylo zveřejněno tolik diskutované třetí tajemství.
A také je určitě v našem povědomí osud malých vizionářů - Jacinta a František zemřeli jako malí r. 1919 a 1920 na následky
tehdejší chřipkové epidemie. Vlastní poslání tak zůstalo na Lucii, vstoupila do karmelitánského kláštera, kde všechno sepsala
(zemřela 2005). Malí sourozenci byli v r. 2000 prohlášeni za blahoslavené, nyní budou 13. 5. svatořečeny papežem
Františkem. Když byla 1935 otevřena rakev s ostatky Hyacinty, bylo s údivem shledáno, že její obličej nepodlehl rozkladu
a zůstal úplně neporušený - jako za živa.
Nejspíš máme před očima různé záběry z atentátu 13. 5. 1981 na Jana Pavla II., symbolické je, že kulka z výstřelu je
uchovávaná v korunce sochy Panny Marie ve Fatimě. Hrůzné totalismy a pronásledování konce 2. tisíciletí nasvědčovaly tomu,
že 3. tajemství již bylo naplněno, ale to, že papež atentát přežil, zase mnohé lidi přiklání k tomu, že ještě ne … Kolují různé
dohady, nezatajila sestra Lucie ještě něco horšího, co se týká církve? Podle vyjádření kardinála Bertonyho šíření takových zvěstí
je manévr, který má diskreditovat Církev a zkompromitovat hierarchii v očích Božího lidu. Pozorujeme kolem sebe, jak je dnes
převrácený svět ve svých hodnotách a zlo kolem nás se šíří. Panna Maria ještě víckrát říkala Lucii, jak je zarmoucená
z toho, že lidé nevzali její výzvu vážně a že Bůh potrestá svět. Aktuálním poselstvím tak zůstávají slova, která již vyzdvihl
emeritní papež Benedikt XVI. jako kardinál Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry. Maria pověděla: „Moje
Neposkvrněné srdce zvítězí“. Srdce otevřené Bohu, očištěné kontemplací Boha, je silnější než pušky a jakékoliv zbraně.
Mariino „fiat“, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ano“ se Bůh
mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává tak navždy. Vidíme a zakoušíme stále, že zlo má v tomto světě moc. Má moc,
protože naše svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce a obrátil tak svobodu člověka
k dobru, k Bohu, nemá svoboda v konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte
dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33). Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.
Jako základní kritérium každého zjevení je, že nesmí překračovat rámec Evangelia, ale jen akcentovat některé jeho poselství,
příp. celé Evangelium. Když si dáme do souvislosti zvolání Ježíše Krista na začátku jeho činnosti „Obraťte se a věřte Evangeliu“,
potom Mariinu výzvu „Udělejte všechno, co vám poví,“ - to je fatimské zjevení.
Krátkou dobu po zjeveních se z Fatimy stalo poutní místo. Pro ochranu
před nepříznivým počasím dal biskup postavit nouzovou kapli, kde se sloužily
mše sv., a udělovala svátost smíření. Dnes v těchto místech stojí dvě velké
nemocnice, dva exerciční domy a jiné budovy pro katolické akce, dominuje jim
velká. Do té doby zde nebyla v blízkosti pořádně žádná voda, ani žádný léčivý
pramen děti neobjevily a přesto se v příbězích o zázračných uzdraveních
objevuje. Její objevení jakoby ve vedrech zkoušené Fatimě Matka Boží
darovala. Když chtěl biskup kolem r. 1920 zřídit cisternu na shromažďování
dešťové vody a odkryli první vrstvu, ukázala se tenoučká vodní žíla, postupně
se k n í přidávaly další, až se vytvořil silný pramen čisté vody, a jak se později
ukázalo, živé a zázračné. Jako příklad udávám dvě zázračná uzdravení: José
d´Oliviera Carvalho, 27 let, obchodník v Porto, dva roky trpěl těžkou nemocí,
kdy byla napadena celá páteř, a nohy ochrnuly. Začal pít vodu z fatimského pramene a za měsíc byl zcela zdráv. Zprávu o tom
podává ošetřující lékař 20. 1. 1925. 13. 10. 1928 byla na zázračném místě s prosbou v srdci matka s dítětem
v náruči. Dítě bylo slepé a hluchoněmé. Najednou vykřiklo: "Mama!" Uchopilo ručičkama medailonek Madony, který mělo na
krku, dívalo se na něj a obdivovalo ho poprvé ve svém životě. Radost matky se nedá popsat. Nadšení zachvátilo okolostojící. Dav
propukl v jásot a chválu Boha a Madony.
Zázračná uzdravování jsou spojená i s putující soškou Panny Marie. Putovní socha je jednou z věrných kopií originální
milostné sochy. Originální socha je uchovávána v katedrále ve Fatimě ve skleněném bezpečnostním trezoru. Ve Fatimě
a u soch Panny Marie Fatimské po celém světě se dějí nejenom fyzická uzdravení, ale zejména uzdravení duchovní a duševní,
obrácení, nalézá se zpět cesta k Bohu a do Církve.
U nás je s tímto výročím spojená Národní pouť do Fatimy 12. a 13. 9. (slavnostní převzetí sochy Panny Marie z místa
zjevení v Cova d´ Iria) a po té uvítání sochy Panny Marie 15. 9. v 15.00 v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a poutní
cesta sochy Panny Marie fatimské v diecézích Čech a Moravy a apoštolském exarchátu. Bude s tím také spojené Sympozium o
Fatimě. V Českých Budějovicích v katedrále sv. Mikuláše bude v pondělí 18. 9. - 19. 9. 2017. Socha z Fatimy putovala po
českých a moravských diecézí r. 2003 u příležitosti otevření centra Světového fatimského apoštolátu modlitby v Koclířově.
Podmínky spojené se získáním plnomocných odpustků v Roce jubilea 2017 se můžete dozvědět také z našich farních stránek.
Svědectví ze života jedné farní rodiny: „Zajímavé o Fatimě je, že tam Panna Maria předpověděla II. světovou válku. Varovala
lidi, že když se nezmění, tak to s námi špatně dopadne, lidstvo se ale plně neobrátilo … Pro nás jsou zajímavé Fatimské dny na
Dobré Vodě u Nových Hradů, které jsou vždycky 13. v měsíci, když to vyjde na neděli, tak se to přesouvá na sobotu. Např.
v dubnu vyšlo 13. na Zelený čtvrtek, tak Fatimský den byl 12. ve středu. Teď mše sv. bývá v šest hodin večer, před ní můžeme jít
ke zpovědi. Nádherná atmosféra, úžasná. Více méně jezdí stálé lidi, celé rodiny, které také přivážejí autobusy z T. Svinů,
z Kaplicka apod. Dřív byla mše sv. pro německy mluvící i Čechy dohromady, možnost ke svátosti smíření byla při mši, dnes je
česká mše zvlášť a to je lepší, je víc času před tím: v pět hodin je výstav Nejsvětější svátosti a modlitba růžence. Je tam taky
zázračná voda, kterou si můžeme přivézt, vloni tam byla Svatá brána. Je to prostě krásné poutní místo, je tam už bezbariérový
přístup. A máme to blízko.
/ s pomocí hlavně www.fatima2017.cz a web.katolik.cz vytvořila Iva

