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to je v pořadí již 5. téma prožívání NEK Národního eucharistického kongresu, 

který má vyvrcholit nejprve ve všech našich farnostech, a to již v neděli 7. června 2015,   

v den slavnosti Těla a Krve Páně a pak pro celý náš národ v Brně v sobotu 17. října 2015. 
 

Květen zvlášť je pro nás v mariánském hnutí obrovskou výzvou, jak jít vstříc Matce 

Boží. Nejen při lidové zbožnosti Májových pobožností, ale s opravdovou touhou po 

naplňování úcty Vítězného Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

Vždyť právě téměř již před 100 lety nám Panna Marie ve Fatimě skrze pasáčky sdělila, 

že právě tento kult, tato naše opravdová úcta k Jejímu Neposkvrněnému Srdci má 

spasitelný charakter - zachraňuje duše před peklem! A peklo - to je skutečnost, to je 

předmět učení církve, naší víry a také pasáčků. Peklo Panna Maria ukázala proto, aby nás 

ještě důrazněji pozvala k úctě Jejího Neposkvrněného Srdce. 
 

Eucharistie, to je živý Ježíš. To je Jeho velkopáteční oběť za nás na kříži na odpuštění 

hříchů s velikonočním zmrtvýchvstáním, vítězstvím nad smrtí. A Panna Maria dává 

souhlas, aby si Ježíš vzal z ní Tělo a Krev. A když nám podává v Eucharistii své Tělo a Krev, je to tak silné spojení 

s Pannou Marií, nejen s jejím Tělem a Krví, ale s jejím stálým posláním Matky Krista, Matky církve, Kristova 

mystického Těla, které tvoříme právě my v církvi. Jaké úžasné spojení, jak velká výzva pro nás. 
 

V Koclířově začínáme květen velkým darem - naším seminářem Tři dny Panně Marii Fatimské! Díky, díky. Je nás už 

téměř 70! Tolik opravdových dělníků a dělnic Ducha svatého a Panny Marie! Aleluja. V druhém květnovém týdnu a o 

víkendu se těšíme na otce Eliase Vellu. A také opět cestujeme do našich regionů, k vám. Je to opravdu velké nasazení! 

Seminář bude ještě v červnu, také se už obsazuje a pak věřím, že i poslední příležitost v září nezůstane nevyužita. Kdo 

ještě váháte s účastí, spojte se s těmi, kdo už seminář absolvovali, ať vás povzbudí. Také připravujeme podklady pro 

nemocné, co opravdu nemohou přijet, aby mohli být v díle Panny Marie v těchto dnech s námi. Svatý otec nám dává 

ještě navíc mimořádný Svatý rok v Římě, rok Božího Milosrdenství. Ten již bude ve spojení s Pannou Marií, vždyť 

ona je Matkou Božího Milosrdenství. V roce 2016 budou její regionální sochy putovat v našich farnostech a po 

hlavních poutních místech, abychom připravili triumf Jejího Neposkvrněného Srdce v roce 2017 i výročí 100 let 

Fatimy. Buďme takto spolu! Díky, díky každému z vás! Aleluja! Vítězí! Ano! Vítězí! Její Srdce! 

Těším se na společenství s vámi v měsíci Královny Máje a s radostí žehnám vám vašim blízkým, rodinám, 

modlitebním společenstvím a zvláště nemocným. Ve spojení modlitby – ORBIS UNUS ORANS – „Modlitba 

sjednocuje svět! V Kristu a Marii Váš P.Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 
 

 

V Koclířově 2.5. – 1. sobota s generálním vikářem Mons. Josefem Sochou · Sobota 9.5.ve 14 hod. velká evangelizace 

se mší sv. v 16 hod. za vnitřní uzdravení s P. Eliasem Vellou a Fatimský den 13.5. v 9 hod. s P. Eliasem Vellou. 

V květnu se těšíme na naše cesty za vámi do regionů Fatimského apoštolátu: 

St 13.5.v 16 hod. Opava Minorité ·  Ne 17.5.v 9 hod. a 10.30hod. mše sv. P. Dokládal ve Křtinách u Brna a tentýž den 

odpoledne v 16 hod. v Kroměříži v kostele sv. Jana Křtitele 

Velký den díkůvzdání za 25 let Fatimského apoštolátu (ve výroční den založení Fat. apoštolátu v ČR) v úterý 

19.5.2015 ve Šlapanicích u Brna. Ve čtvrtek 21.5. bude v 16 hod. Veselí nad Lužnicí s naším novým biskupem Mons. 

Vlastimilem Kročilem. 

Pozor!!! Mimořádná změna místa!!! Regionální centrum Hodonín bude mít setkání v sobotu 23.5.2015 v 15 hod. 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje v Kyjově (tedy ne v Hodoníně ale v Kyjově.) 

Region Hradec Králové – pondělí 25. 5. v 17.30 hod. v kostele Panny Marie na Velkém nám.; mše sv. v 18.30 hod. Hl. 

celebrant náš otec biskup J.Ex. Mons. Jan Vokál. V sobotu 30.5. v 15 hod. budeme ve farnosti Všemina (na Vsetínsku). 

1.mariánská červnová sobota 6.6. s Prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem a bude možnost být i na semináři na téma: 

„Pravda o Janu Husovi“. Ve dnech 11. - 14.6. již třetí šance k účasti na mariánském semináři Tři dny Panně Marii 

Fatimské! A nezapomeňte! Blíží se léto – rekreace, kněžské jubileum a hlavně - 1.8. 2015 a naše společné poděkování 

za 20 let naší služby v Koclířově. 
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