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Velká výzva postní doby s tolika podněty, které přicházejí ze všech stran a týkají se postu, postní praxe i 

schopnostmi různým způsobem si zvolit něco, co je mou újmou, mým cvičením, odříkáním, co mě 

upevní a duchovně posílí. Podnětů je tolik, že další nové nepřidávám, jen připomínám, že MODLITBA je 

velký dar milosti ve spojení S PŮSTEM (chléb a voda). Je milostí mnohem silnější a VE SPOJENÍ 

S UTRPENÍM je to pak nejvyšší stupeň, pokud je možné, to tak kategorizovat. A utrpení se pak spojuje 

s ALMUŽNOU, je to dar oběti pro druhé. 

Proto jakékoliv utrpení - fyzické či psychické - ve spojení s modlitbou za někoho či něco, obětovat znamená dávat to, 

co je v Boží lásce vůbec nejvíc možné. Tak, jak Ježíš dal své utrpení a život za nás a naši spásu. 

Nyní vám předávám jeden naprosto konkrétní skutek v našem apoštolátu Panny Marie Fatimské, pro který toužíme 

získat co nejvíce „dárců“. Je to projekt: „TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ“. Je to jistá oběť času i prostoru 

v srdci, a i když bude probíhat třeba až v květnu či září, rozhodnutí patří do doby postní, proto jej nyní vkládám 

mimořádně do duchovního slova na březen - postní dobu. Budu velmi vděčný za každého, kdo – jak bude moci – 

rozšíří dál.  
 

Českomoravská Fatima Koclířov, dne 20. února LP 2015, svátek blahoslavených pasáčků Františka a Hyacinty  

Na počátku února jsme nejprve na 1. sobotu s vedoucími našich regionů WAF ČR a poté  při exerciciích s Fra Marinkem 
Šakotou a Olgou Merkovičovou z Medžugorje slavnostně zahájili JUBILEUM 100 LET FATIMY s příslibem Panny Marie – 

          -  „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“. 
 

Rok 2015 zasvěcený blahoslavenému Františkovi de Marto, který miloval „Skrytého Ježíše“ v eucharistii 
prožíváme ve spojení se všemi katolíky všech farností českých a moravských diecézí při průběhu Národního 
eucharistického kongresu vrcholícího na závěr roku v Brně obnovou smlouvy našeho národa s Bohem, smlouvy 
nové a věčné v EUCHARISTII. 
 

Připravili jsme program na TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ, které se rozhodujeme jí svěřit, obětovat a dát, 
v touze takto konkrétně udělat krok k naplnění příslibu Panny Marie. Proto vás každého, komu předají naši 
regionální vedoucí tuto pozvánku, co nejvroucněji mohu a jsem schopen, vybízím a prosím!!! Vyberte si jeden 
ze čtyř termínů semináře a rozhodněte se jej darovat Panně Marii Fatimské a tím odpovědět na otázku 
z Pontevedra:        „CO UŽ JSI UDĚLAL(-A) PRO MOU MAMINKU?“ 
Víc, než tuto nejaktuálnější výzvu a prosbu nemohu v tomto pozvání sdělit a věřím, že každý kdo odpoví FIAT a 
přijede do Koclířova na seminář: TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ prožije a pochopí jeho význam. Výzva je 
pro každého, ať je zapojen ve Fatimském apoštolátu či v jiném hnutí, mladý či starší, zdravý i nemocný, pro 
každého, kterému pronikne toto mé pozvání k srdci. Stačí poslat e-mail, či obyčejný dopis, nebo jen 
zatelefonovat 731 646 800 a objednat si účast na jednom ze čtyř uvedených termínů a zůstat na semináři tři 
dny od začátku do jeho konce. 
 

TERMÍNY SEMINÁŘŮ: 
• 1. termín je v březnu 12. – 15. 3. 2015: Čtvrtek – Fatimská vigílie 12. 3. v 1800 hod. - neděle 15. 3. obědem 
• 2. termín (zvlášť výhodný pro zaměstnané, protože není třeba si brát v práci volno, pátek je státní 

svátek), a to 30. 4. – 3. 5. 2015: Čtvrtek 30. 4. v1800 hod. - neděle 3. 5. v poledne 
• 3. termín je v červnu 11. – 14. 6. 2015: Čtvrtek 11. 6. v 1800 hod. - neděle 14. 6. obědem 
• 4. termín již poslední v září 10. – 13. 9. 2015: Čtvrtek večer - neděle 13. 9. obědem 

 

Jiné termíny ani krásné programy během roku v Koclířově tento seminář a jeho význam TŘI DNY PANNĚ MARII 
FATIMSKÉ – nemohou nahradit. Přihlášky a výběr termínu je zcela individuální, není podle skupin, regionů, je 
jen na rozhodnutí každého osobně - ŘÍCI : ANO nebo NE. V Kristu a Panně Marii očekávám každého,  
kdo může a chce a v důvěře řekne ANO. 
 

Žehná Vám P. Pavel Dokládal , odpovědný za mariánské hnutí  Světového apoštolátu Fatimy - WAF v ČR 
 

Pozvěte kněze a jáhny ve dnech 1. - 6.3.na exercicie do Koclířova s P. Adamem Ruckim, který pak povede pro nás 

program 1.soboty 7.3.2015 pro všechny. Kdo chce a může, zveme ke společnému prožití posvátného tridua a 

velikonoc.       Přeji všem požehnaný čas doby svatopostní přípravy na velikonoce.  

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 195 

 Tel. 461543164, 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz 

3. téma přípravy na nár. eucharistický kongres   
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