DUCHOVNÍ SLOVO WAF ČR NA ZÁŘÍ LP 2014
DĚKAN KUKLA - FARÁŘ ARSKÝ – sv. FILOMÉNA…
Všichni tři jsou jistě v nebi s první ze všech svatých, naší Milou Paní z Fatimy a také jistě
s blahoslavenými pasáčky Hyacintou a Františkem, služebnicí Boží sestrou Lucií de Santos a
také se sv. Janem Pavlem II., sv. Vojtěchem, Radimem, Jakubem, Matkou Terezou, Alfonsem,
Antonínem, Františkem (ti všichni jsou kanonizováni v nebi) a ještě ale jsou i ti naši zatím
nekanonizovaní – otec biskup Hlouch, P.Slavko Barbarič, arcibiskup Karel Otčenášek. To je
celá síla nebe, která je bezprostředně spojena s námi, s Koclířovem, Českomoravskou
Fatimou. Všechny je takto připomínám a jmenuji, a to jednak proto, že jsme vstoupili
do jubilejního 20. roku Fatimy v Koclířově a současně do 40. roku mého kněžství,
z kterého druhých dvacet let patří Koclířovu a Fatimě, ale také proto, že po
požehnaném létě a tolika krásných setkání s dětmi, mladými, rodinami, seniory během
našich prázdninových pobytů začneme na 1.zářijovou sobotu 6.9. nový školní rok.
Hned na to, v pátek 19.9.2014 se v Koclířově setkají po 170 letech děkan Kukla a farář
Arský - jeho vzácná relikvie – neporušené srdce z Arsu.
To vše s naší pravidelnou národní poutí WAF ČR do Medžugorje (21.-27.9.) bude tvořit
bezprostřední přípravu na mariánskou konferenci a jubileum diecéze v sobotu 4.10.2014!
Znovu si budeme moci uvědomit význam kněžství a svatosti kněžství. I obecného, pramenícího ze
sv.křtu, když budeme vítat návštěvu kněží z Arsu a SRDCE patrona všech kněží světa!
A to právě v kostele v Koclířově, kde jsme mohli před několika lety farní kostel zachránit a obnovit
v něm úctu ke sv. Filoméně, kterou Jan Maria Vianney tolik uctíval. Současně u obnoveného hrobu pana děkana
Kukly dojde v pátek 19.9. v poledne k jejich „SETKÁNÍ PO 170 LETECH“
A je opravdu požehnané, že hned nato odjedeme do Německa, kde se 20.9. uskuteční setkání původních obyvatel,
odsunutých po válce z Koclířova a další den již - dá-li Pán - budeme na cestě ke Kraljici Mira a modlit se
v Medžugorje za nás, mír, celý svět... Den po návratu, v neděli 28.9. ve Staré Boleslavi opět přijmout nové milosti
PANNY MARIE - PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ!
Současně nyní v září zazní první informace a pozvání k EUCHARISTICKÉ OBNOVĚ církve v naší zemi, obnově
úcty a poslání církve, celonárodní projekt, který se slavnostně odstartuje o letošním adventu a začne 1.1.2015.
MARIA A EUCHARISTIE a naše společná služba a poslání. Moc je nás třeba a pro mne i další v díle Fatimy. Moc
vás potřebujeme a velmi si vážíme propojení i vzájemnosti a modliteb i vaší podpory. Jistě 4.10.2014 na konferenci,
ale i se stále sepjatýma rukama a otevřeným srdcem. „Díky každému, kdo prožije a pochopí poselství Fatimy pro tyto
dny“
Žehnám Vám, Vašim rodinám i modlitebním skupinám, zvláště nemocným a trpícím
Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR a ČM Fatima v Koclířově
V Koclířově na svátek Panny Marie Královny 22. 8. 2014
Informace: čt 4.9. v 16 hod. Hranice na Moravě · 1.sobota 6.9. v Koclířově: dopoledne region WAF Svitavy a
odpoledne Boží Milosrdenství / 17.00 hod. Mše sv. a zasvěcení dětí, mládeže, pedagogů Panně Marii
8.9.-12.9. doprovázíme naše bohoslovce s otci biskupy na pouti v Lurdech (prosíme o vaši modlitbu)
Sob 13.9. v Koclířově v 9.00 hod. Fatimský den a Ne 14.9. v 9 hod. Koclířov a ve 14.00 hod. jsme v katedrále v HK
s relikvií z Arsu · pátek 19.9. od 9 do 14.00 hod. relikvie z Arsu v Koclířově
21.-27.9. Medžugorje ·v neděli 28.9. v 10.00 hod. ve Staré Boleslavi · 2. - 5.10. mariánský seminář v Koclířově ·
1.sobota 4.10.2014 v Koclířově - hlavní den konference · 10.-11.10.volby ·so 11.10. v 16.00 hod. Teplice v Čechách ·
hlavní den Fatimy 13.10. dopoledne v Koclířově (od 9.00 hod.), odpoledne začíná plenární zasedání ČBK ·
20.-24.10.2014 letecká pouť do Fatimy · P. Montfort Okkaa a komunita Dvou Srdcí Lásky v Koclířově a sobota
15.11.Praha - katedrála v 10.00 hod. a Jezulátko ve 13.30hod. · so 22.11.závěr jubilea v Hradci Králové ·
23.11.Vlčnov – regionální setkání WAF (konec církev.roku)
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách www.cm-fatima.cz
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav. Tel. 461 543 164, 731 598 752, 731 646 800, e-mail: fatima@iol.cz

