DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - LEDEN 2015

to je úvodní lednové téma půlroční cesty Národního eucharistického kongresu 2015.
Celý rok je pro nás rovněž rokem blahoslaveného Františka Marto na tříleté cestě k jubileu Fatimy 2017
„Mé Neposkvrněné srdce zvítězí…“
Na první pohled se může zdát, že chápání a pojetí tajemství eucharistie nás
křesťany rozděluje. Zvláště při rozdílném vnímání transubstinace (přepodstatnění) či
v některých křesťanských církvích transsignifikace (znamení). A právě znamení
Ježíšovy přítomnosti, znamení společného slavení a vůbec společenství mezi námi a
s Kristem je sjednocující.
Na přelomu roku bylo velkým požehnáním pro Prahu i celou naši zem
mezinárodní setkání mladých při Dnech důvěry. A my nyní již prožíváme úvodní téma
národního eucharistického kongresu, které je ke stažení na www.nek2015.cz
v pastoračních materiálech pro farnosti i s doplněním námětu pro homilie, katecheze,
adorace. V novém čísle  Katolického týdeníku je celá strana podstatných informací
ke společné cestě.
I v naší malé farnosti, (bývalé sudety) v Koclířově nacházíme cestu, jak každý měsíc uchopit toto téma a
také splnit výzvu našeh o biskupa Jana, aby nebyla ani jediná farnost, která by se Národním eucharistickým
kongresem nezabývala. U nás v Koclířově se sejdeme v neděli 11. 1. 2015 v 16 hod. v kostele ke společné
adoraci, tak jak je v materiálech uvedena a pak i při společném agapé budeme se daným tématem zabývat. A
tak se chceme mimořádně sejít vždy jednou za měsíc i k dalším tématům. To je také inspirace k následování
této či jiné cesty, jiným pastoračním metodám, které zvolí kněží ve vašich farnostech i cesta i inspiraci pro
společenství různých hnutí, komunit všech nás, kteří tvoříme církev v naší zemi…
Pro nás mariánské hnutí Světového apoštolátu Fatimy je tento rok rokem
blahoslaveného Františka Marto. On tak tiše a vroucně miloval a adoroval „Skrytého
Ježíše“ v eucharistii. Právě on nás bude tímto rokem provázet.
Již na 1. sobotu v únoru 7. 2. 2015 se sjedou do Koclířova vedoucí a zástupci všech našich
17 regionů, abychom se ve třídenním setkání poradili, povzbudili a našli odhodlání se
skutečně připravovat na toto jubileum, na naplnění příslibu Panny Marie Fatimské.
A hned, jak v úterý 10. 2. skončíme, přijede k nám velká posila z Medžugorje, františkán,
farář Fra Marinko Šakota, žák P. Slavka Barbariče, aby nás vedl. Celý program bude
tlumočit Olga Merkovičová. Po celou dobu služby našeho Fatimského apoštolátu jsme
vždy nacházeli cestu už od roku 1990, kdy jsme začali apoštolát ve Šlapanicích a později
v Třebíči, cestu k Medžugorje až do roku 2000 s P. Slavkem Barbaričem a nyní máme opět velkého přítele a
bratra ve fra Marinkovi.
- to je náš společný program a na nás je, abychom měli sami odvahu a nadšení jej
uskutečňovat i přes stáří, různé těžkosti a obtíže či naše nemoci. Jsme opravdu na cestě. Bůh nás tady na
zemi nechává proto, abychom se mu ještě více přiblížili a třeba i dohonili to, co jsme v minulých letech či
v mládí zanedbali. A tak pojďme dál spolu - nadále se potřebujeme - spolu v novém roce 2015, roce
eucharistie a v naší vzájemnosti a jednotě....
MARIA A EUCHARISTIE

Žehná vám pro celý rok 2015, vašim blízkým, rodinám, modlitebním společenstvím a zvláště nemocným

váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a Čm Fatima Koclířov
1. sobota 3. 1. 2015 je s novoknězem naší diecéze P. Milošem Pachrem. Zveme vás na jeho přednášku: „Věda a víra“.
V neděli 4. 1. při mši svaté bude svěcení vody, křídy, kadidla a požehnání skupinkám tříkrálových koledníků.
V sobotu 10. 1. 2015 bude mimořádná mše sv. ve farním kostele v 15 hod., při které si udělí svátost manželství pan
David Lipovský (jako Davídek k nám jezdí už od svých 4 let po celou dobu 20 let trvání Fatimy) a slečna Kamila
Krňávková. Na 1. únorovou sobotu, 7. 2. 2015 je připraveno setkání s vedoucími WAF ČR i program k pouti do Svaté
země a pak exercicie s fra Marinkem Šakotou. To rozhodně nevynechejte, pokud můžete.
Program na celý rok najdete na www.cm-fatima.cz nebo kdo nemáte možnost, tak vám jej rádi pošleme, ale HLAVNĚ
SE UŽ KAŽDÝ PŘIHLAŠUJTE DO JUBILEJNÍ ANKTETY „FATIMA, NAŠE NADĚJE“ k 20. výročí Fatimy
v Koclířově. Pomozte žluté kartičky rozšířit - máme jich hodně pro všechny.
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

