DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVENEC 2015

„KDO JE KNĚZEM KRISTOVÝM A CO TO ZNAMENÁ?“

.

Čím jsem starší a snad i trochu víc zkušenější, vnímám nejen
své svátostné kněžství, které už „nosím“ 40 let, ale kněžství
v obecném slova smyslu každého z nás. Těch, kteří jsme křtem
naroubováni na vinný kmen, kterým je Kristus. Tedy
obecné kněžství a laiky, kteří vnímají své kněžské
poslání. Někdy ale vidím, že tam, kde se toto
připomíná, tak se smazávají rozdíly a Kristovo
svátostné kněžství nás kněží nebo plnost kněžství
ustupuje. Je to veliké nepochopení. Jestliže voláme
laiky, pokřtěné katolické křesťany ke kněžské službě
v církvi, neznamená to, že svátostné kněžství a jeho
mimořádné výsady budou potlačeny a vše se jaksi
divně srovná, a že je to pak vlastně jedno kdo a co vlastně ve svém kněžském poslání koná.
Pokud si opravdu každý pokřtěný začne uvědomovat také své kněžské poslání, bude to k velkému
požehnání. Ale nikdy toto uvědomění nemůže a rozhodně nemá vést k potlačení poslání a služby
svátostného kněžství.
Podle Mk 3,13n máme my všichni - Kristem vyvolení - být především s Ním. On chce, abychom byli s Ním!
A v této blízkosti pak přijímali jeho slovo a učení a toto nesli v jeho jménu a jako ON do světa, ve kterém
žijeme. Tento Jeho příchod do světa skrze nás a naše poslání pak uzdravuje, působí proti duchu Zla. Je to
velikost našeho působení a poslání. Vidíme kolem sebe tak silné Zlo, vidíme, jak působí a co vše ničí. Jak
rozbíjí jakoukoliv jednotu, vzájemnost, lásku…
Děkujme za dar sv. křtu a za naše vyvolení a kněžství.
Nyní na Velehradě, a to v silné jednotě s těmi, kdo přijímají nyní svátostné kněžství a slaví
své primice. A pak v zcela mimořádném daru, který nám je svěřen v mariánském hnutí
Fatimy - připravovat a žít jubileum 100 let Fatimy – „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“...
V tomto roce, který je svěřen bl. Františkovi Marto dát své síly pro přípravu obnovy
smlouvy, SMLOUVY NOVÉ A VĚČNÉ MEZI NÁMI (NAŠÍM NÁRODEM) A BOHEM
V KRISTU V DARU EUCHARISTIE - NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU.
A naše společné jubileum – 40 let svátostného kněžství a nyní 1. 8. 2015 20 let ČM Fatimy!
Vám všem „spolu-tvůrcům“ v našem hnutí, nemocným, trpícím, všem blízkým moc žehnám a komu z vás to
bude možné, nečekejte na zvláštní pozvání a na první mariánskou srpnovou sobotu, 1. 8. 2015 určitě buďte
s námi zde, v Koclířově !!!!
V Kristu a Marii vám všem, vašim blízkým, nemocným ve vašich modlitebních skupinách a společenstvích
rád žehnám
váš P. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima Koclířov
PS: dá se klidně rozhodnout, tzv. na poslední chvíli, a přijet na rekreaci k nám. Podívejte se na naše nabídky poutí,
pobytů aj.Na programy s dětmi, s mladými, farní pouť ke sv. Filoméně… Vše je zde v programu na celé léto.
Těšíme se moc na naši vzájemnost, a kdo chcete, pojeďte s námi do Medžugorje a i k moři (Gradač)
a pak už finišujeme! V sobotu 18.července budeme u svaté Zdislavy prosit za rodiny a nemocné (o.biskup Jan Vokál
bude udílet svátost nemocných).
Máme poslední seminář 3 dny Panně Marii Fatimské v září 10. - 13. 9. 2015
Národní konferenci WAF v ČR 3. 10. 2015 v Koclířově a den předtím v Hradci Králové „Děti Eucharistie“ - v pátek
2. 10. jako přípravu na NEK.
NEK v Brně 17. 10. 2015.
A pak ještě naše kroky zamíří do Fatimy v Portugalsku. Busem i letecky.
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách
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