DUCHOVNÍ SLOVO WAF ČR NA ČERVENEC 2014
13. 7. – 97. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
„…nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí…“
Převážně s moravskými regiony WAF ČR jsme v závěru června prožili na
Turzovce tematicky ony NEKONEČNÉ ZÁSLUHY Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Jsou součástí modlitby Anděla míru Anděla ČR a přibližují nám spiritualitu Fatimy (viz duchovní slovo na červen 2014).
V červenci 1917 se Panna Maria zjevila pasáčkům ve Fatimě a předala jim
hlavní poselství pro celý svět, které pak postupně jako 1. a 2. část tajemství
předávala církev. Poslední, 3. část, předal až Jan Pavel II. 13.5.2000 při
beatifikaci pasáčků, za přítomnosti, tehdy ještě žijící, sestry Lucie de Santos.
Máme před sebou poslední 3 roky, které nás přivedou až k roku 2017 ke 100.
výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Někteří v tomto jubileu očekávají naplnění
známého proroctví Panny Marie předané ve Fatimě: A nakonec mé Neposkvrněné
Srdce zvítězí! Soukromě sám za sebe bych proti tomuto očekávání neprotestoval,
ani jej nechápal v souvislosti čistě jen s časovým údajem.
Když se známý teolog Karel Rahner měl vyjádřit, zda Boží Království je již zde
na zemi a mnozí měli na mysli tolik nepravostí ve světě, v němž žijeme, Karel
Rahner odpověděl: Boží království na zemi? - Už ANO, ale ještě NE.
Proto si znovu pozorně pročtěte všechny 3 části tajemství ze 13.7.1917 předané
Pannou Marii skrze pasáčky celému světu a začněme se na jubileum roku 2017
v našem mariánském hnutí Fatimy opravdově připravovat.
Já sám se přiznám, že pokud najdu odezvu u vás, jednak členů WAF v ČR či mnohých ne-členů, ale i
příznivců Fatimy a našeho národního centra v Koclířově, bude to pro mě velkým povzbuzením.
Tento rok, v sobotu 15.11.2014 v 10.00 hod. máme v Praze všichni poděkovat za 25 let svobody, na
které se velmi podílel Jan Pavel II., zasvěcení Ruska, jak žádala Panna Maria ve Fatimě a samozřejmě naše
sv. Anežka Česká.
Příští rok se spolu s vámi mohu podílet na přípravě národního eucharistického kongresu. V roce 2016 bude
celá církev žít obnovou víry mladých při celosvětovém setkání se Svatým otcem v Krakově. Jubilejní rok
2017 toužíme zpřítomnit také v naší zemi, třeba i 2. národní poutí do Fatimy (první byla v září 2003 a
zasvěcení 4. 10. 2003), ale především naší dobrou duchovní přípravou, abychom měli sami jistotu, že
Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězí v našem vlastním srdci!
Žehná vám, modlitebním společenstvím a zvláště nemocným. S důvěrou očekávám také vaši
odpověď či případnou reakci, myšlenku… Pamatuji na vás v modlitbě a o totéž prosím i vás.
Váš v Kristu a Marii
P.Pavel Dokládal a ČM Fatima v Koclířově
PS: Kdo má volno, přijeďte k nám do Koclířova na duchovní rekreaci kdykoliv během celého léta.
 4. - 6.7. bude rekolekce pro mladé s programem 1. mariánské soboty 5.7.
 V neděli 13.7. v Koclířově dopoledne fatimský den, jako každý měsíc a v 15.00 hod. se těšíme na
mimořádný fatimský program v Šumicích na Slovácku.
 V sobotu 19.7. doprovázíme otce biskupa Jana Vokála ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.
 Těšíme se na pouť ke sv. Filoméně 9. - 11.8. Hlavní program již tradičně v neděli 10.8 Již týden
předtím přijede společenství mladých se sestrou Romanou a na 1. srpnovou sobotu 2.8. bude hlavním
hostem otec prelát Karel Simandl, který nyní působí v Berlíně na nunciatuře.
Přijeďte na prázdniny a dovolenou. Jsme připraveni a těšíme se na vás.
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., 731 598 752, 731 646 800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

