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VELKÁ NOC - V ROCE 1230 PŘED KRISTEM - V ROCE 33 NA GOLGOTĚ - A V ROCE 2015 V ČR 
 

S velkou vděčností jsem mohl nyní prožít týden života v Izraeli a Palestině ve Svaté zemi s velmi 

vzácným společenstvím poutníků, naším otcem biskupem Janem, panem Jiřím Chválkem z CK 

Avetour, v Betlémě 5 dní s našimi přáteli, arabskými křesťany Petrem a Eliasem a jako průvodce se 

sestrou Hankou Frančákovou. Na svatých místech jsme předávali překrásnou obrazovou publikaci, 

kterou na podzim vydal pan Libor Havlík z Kolpingu, jako poděkování za Národní pouť ČR do Svaté 

země v závěru Roku víry 2013, kterou jsme mohli společně s Vojtěchem Mátlem a Tv NOE zajistit. 
 

Těšně před svátkem PESACH u židů a VELIKONOCEMI křesťan jsme vnímali onu krev beránka, kterým na pokyn 

Mojžíše označili židé své příbytky v Egyptě, byli uchránění smrti a vyšli do zaslíbené země, a to až na horu Moria, 

kde 13 století poté nebeský Otec obětoval svého jediného Syna Ježíše a On svým slavným zmrtvýchvstáním oné 

Velké noci otevřel každému přístup k životu věčnému - z otroctví hříchu do svobody a slávy Božích dětí. 

A po dalších dvaceti staletích jsme my křesťané – Kristovci - na prahu slavení oné velké noci, a to ve zcela 

mimořádném spojení Bílé a 1. mariánské soboty, kdy můžeme v našem mariánském hnutí Fatimy prožívat již 234. 

první mariánskou sobotu v Koclířově a s celou univerzální katolickou církví slavit velkou noc Kristova vzkříšení. Celá 

církev se modlí za dar zasvěceného života v církvi a naše místní církev - diecéze Čech a Moravy v ČR žijí rokem 

národního eucharistického kongresu, abychom při národním vrcholu v Brně 17.10.2015 na náměstí Svobody mohli 

obnovit s Bohem novou a věčnou smlouvu v tajemství Eucharistie, které nám Kristus odkázal. 
 

Tento dubnový měsíc je ve znamení EUCHARISTIE A EVANGELIZACE. A radost z velikonoc je naší radostí z evangelia. 

Toužíme ji předávat dnešnímu unavenému světu, klesající pod tíhou hříchu, urážek, rouhání a lhostejnosti. Naše hnutí 

Světového apoštolátu Fatimy již realizuje velký projekt semináře TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ  

s blahoslaveným Františkem Marto, jeho charismatem lásky k Eucharistii - Skrytému Ježíši, a to jako naše společná 

cesta s církví v ČR a současně se všemi, kteří již nyní žijí jubileum 100 let Fatimy. Prvních sedm “absolventů“ 

vzešlých z březnového semináře jsou pozváním pro další na přelomu dubna a května 30.4. - 3.5.2015 v Koclířově a 

nebo  červnový, který budeme prožívat společně s darem plnosti kněžství pro našeho blízkého přítele a přítele Fatimy, 

Mons. Vlastimila Kročila, který právě na Fatimský den (výročí 2. zjevení Panny Marie) 13. 6. 2015 příjme biskupské 

svěcení. 
 

Prosím vás o vaše modlitby za tyto dny a sílu a světlo Ducha svatého pro mne a nás společně jednat, konat a s vaší 

velkou podporou, jako zvednuté ruce Mojžíšovy v boji proti Amalečanům nést vítězství Jozueho a jeho bojovníků..... 

Požehnanou 1. mariánskou sobotu 4.4.2015 i hlubokou radost ze vzkříšení přeji a vyprošuji vám všem, drazí, vašim 

blízkým, modlitebním společenstvím a zvláště všem nemocným ... 

V Kristu a Marii Váš 

P.Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima Koclířov 

 

Informace:  Modlete se ve svých farnostech modlitbu za NEK 2015. Pokud ne, tak požádejte pana faráře, abyste 

již také začali. Modlíme se ji od 1.ledna 2015! Je to moc třeba! 

Pokud můžete, rozhodně nevynechejte program 1.mariánské soboty 4.4.2015 v Koclířově, byla by to 

velká škoda. Provázejte modlitbou, prosím sestru Hanku, která odlétá 8.4.do USA na zasedání 

mezinárodní rady WAF. To se uskuteční v národním centrum WAF ve Washingtonu N.J. Fatimskou 

vigilii slavíme v neděli 12.4. v 18 hod. a Fatimský den v pondělí 13.4. v 09 hod. Kdo máte možnost, 

přijeďte na Libici ke sv.Votěchovi v sobotu 25.4. V kostele sv.Vojtěcha bude již od 9 hod. adorace. 

Mše sv. v 10 hod. V květnu nás čeká náš seminář s 1.sobotou a další víkend (8.-10.5.)  program s  P. 

Eliasem Vellou. Také již nyní připravujeme hezké odpočinkové programy letních prázdninových 

turnusů, dovolené v Koclířově či naše výročí 40 let kněžství a 20 let ČM Fatimy 1.8.2015! Ave! 
 

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 

4. téma přípravy na nár. eucharistický kongres   
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