DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – LISTOPAD 2015
JERUZALÉME, JERUZALÉME ... (Lk 13,34)
Dnes ráno (29.10.) při mši svaté, v den, kdy jsem se připravoval napsat listopadové
duchovní slovo a vzhledem k mimořádnému měsíci říjnu, reagovat na NEK 2015 i
WAF po 2. evropském a mariánském kongresu v Domus Pácis ve Fatimě, jsem v naší
kapličce přečetl úryvek evangelia, který si můžete podle uvedené biblické citace sami
vyhledat. Velmi silně jsem si uvědomil Ježíše Krista, mladého židovského rabího,
Bohočlověka, který je pravý Bůh a pravý člověk a silně se mě dotkla skutečnost - je
to pravý - celý člověk, tak, jak jej vidíme v tomto úryvku u sv. Lukáše, kdy Ježíš
pociťuje jako žid velkou bolest nad nepřijetím. Jmenuje Jeruzalém a vnímáme s ním tolikeré nepřijetí milostí od jeho
spolubratří, rabínů, zákoníků aj. Až po slzy, pláč, který je zmíněn u sv. Lukáše 19, 41-42.
S Pannou Marií a naším patronem tohoto roku 2015 blahoslaveným Františkem Marto, jsme usilovně připravovali
celý rok Národního eucharistického kongresu a pak při naší konferenci na 1.sobotu v říjnu a při nepřetržité adoraci po
celou dobu novény a modlitbách za vrchol NEK v Brně OBNOVOU NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY NAŠEHO
NÁRODA S BOHEM.
Díky mnohým z vás, za vaše FIAT, které jste po celou dobu příprav i průběhu NEK dávali a naplňovali, a to nejen
sami za sebe, ale také zástupně za všechny v naší zemi, tak, jak jsme vedeni mariánskou spiritualitou Fatimy a Anděla
Míru v modlitbě: Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro Ty, kdo
v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Veliké DÍKY za vaši službu pro církev a vlast
v naší zemi.
A právě dnes při četbě evangelia jsem pocítil silně své lidství. Jsem jen obyčejný člověk, který před 40 lety přijal
velký dar svátostného kněžství a přes všechny velké lidské slabosti a ohrožení jsem mohl pomáhat zajišťovat tuto
obnovu nové a věčné smlouvu s Bohem na Zelném trhu pod katedrálou, kde jsem dar svátostného kněžství přijal. Pro
každého pak také připravit pamětní list s obrázkem monstrance, u které jsme tolik se Kristu klaněli v Nejsvětější
Svátosti Oltářní. Tato monstrance byla také nesena v eucharistickém průvodu centrem Brna a v závěru nám z ní Ježíš
v Eucharistii požehnal. Přišlo mi líto, že mezi mými spolubratry byli takoví, kteří NEK nepřijali a tím také nepomohli
druhým najít a odhalit velký dar této nové a věčné smlouvy s Bohem a nejen za sebe, ale zástupně i za celý národ ji
vyslovit a obnovit. Jako obyčejný člověk jsem měl také v duši i smutek, protože, když už nešlo patrně mnoho
zpochybnit, tak alespoň počty...
Ale POKRAČUJEME... Každá mše svatá je obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem, při každé mši svaté a adoraci
pak prožíváme „NEK“ a jeho ovoce.
Na 1. mariánskou prosincovou sobotu - 5. 12. 2015 – poděkujeme za celý rok 2015, který byl pro náš národ
národním eucharistickým kongresem, s P. Janem Larischem, prezidentem charity diecéze ostravsko-opavské. Kdo
můžete, přijeďte do Koclířova na mimořádný program 1. mariánské soboty 5. prosince 2015. Plakátek najdete také ke
stažení s celým programem, jehož součástí je i adorace Díkůvzdání za NEK.
Současně pro všechny, kdo pro nemoc či stáří nemohli být 17.10.2015 v Brně a byli s námi spojeni přes ČT2, Tv
NOE či rádio Proglas, jsou připraveny pamětní listy, kdykoliv k vyzvednutí v Koclířově a také na vrátnici biskupství
královéhradeckého, aby právě naši nemocní si mohli své jméno vepsat do pamětního listu a žít svou vydanost a
odevzdanost Bohu podle smlouvy, kterou ON nám dává a s námi uzavírá.
Ze srdce vám žehnám a velký dík za rozšíření této zprávy. V těchto dnech pamatujme také na naše drahé, kteří nás
předešli na věčnost, blízké a členy Fatimského apoštolátu. R.I.P.+
V Kristu a Marii váš
P. Pavel Dokládal, Českomoravská Fatima v Koclířově
PS: V den 1. soboty, 7. 11. 2015 předložím, to co jsme prožili ve Fatimě 19. - 24.10., hned po NEK a co budeme
společně rozvíjet na cestě k jubileu 1917/2017 - 100 let.
A co nás ještě v listopadu čeká? : v úterý 10.11. v 15 h. Ostrava-Don Bosco, v sobotu 14.11. v 10 h. sraz v Paze na
Hradčanech a děkovná pouť k Pražskému Jezulátku, v neděli 22.11.v 15 h. Vlčnov, pondělí 23.11. v 17.30 h.
Hradec Králové - Nové Adalbertinum, neděle 29.11. v 16.30 h. Jablunkov, úterý 1.12. v 16 h. Valašské Meziříčí,
5.12.Koclířov 1. sobota a díkůvzdání za NEK. 7. - 10.12. Řím-otevírání Svaté brány (ještě volná místa v buse) a sobota
19.12. v 16 h. Třebíč - sv. Martin. A pak vás čekáme a těšíme se na společné vánoce a Silvestra.
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách
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