DUCHOVNÍ SLOVO SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČR PROSINEC 2014
ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK BLAHOSLAVENÉHO FRANTIŠKA MARTO - ROK EUCHARISTIE
www.nek2015.cz
Poslední měsíc končícího roku církve - listopad, jsme spojili s otázkou malého chlapce Ježíše,
kterou v Pontevedra položil v roce 1925 sestře Lucii de Santos při zjevení Panny Marie: “Co už jsi
udělala pro moji Maminku? …”
Poděkovali jsme v Praze za 25. výročí nabytí svobody církve v naší zemi a současně zakončili
jubileum 350 let trvání královéhradecké diecéze. V pořadu Tv Noe Kulatý stůl jsme si
připomenuli, že tento nový rok cíkve je rokem Národního eucharistického kongresu.
Po celý tento nový církevní rok budeme vytvářet cestu obnovy vztahu k eucharistii a společně
s modlitbami i velkým vzorem, který máme v životě blahoslaveného Františka Marto,
OBNOVOVAT NOVOU A VĚČNOU SMLOUVU skrze osobní vztah ke “skrytému” Ježíši
v tajemství eucharistie. Každou ze čtyř adventních nedělí budeme v Koclířově zahajovat adorací a modlitbou před
vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní a pokračovat společným slavením mše sv. - tajemství eucharistie. Každý měsíc,
od ledna do června 2015 budeme prožívat hlavní témata: EUCHARISTIE a: JEDNOTA, SPOLEČENSTVÍ,
SOLIDARITA, EVANGELIZACE a v květnu to bude spojení dvou hlavních pilířů naší víry MARIA A EUICHARISTIE. Na
počátku června ve všech farnostech proběhne Slavnost Těla a Krve Páně a červnové téma: hledání co nejušlechtilejších
forem OBNOVY SLAVENÍ EUCHARISTIE.
Cesta tohoto roku 2015, v němž bude celý náš národ prožívat národní eucharistický kongres, je současně pro nás
v mariánském hnutí Světového Apoštolátu Fatimy cestou prvního roku tříleté přípravy k naplnění velkého příslibu
Panny Marie ve Fatimě v roce 1917 – “Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí”.
Vedoucí všech 17 regionů a jejich zástupce volám do Koclířova na 1. sobotu 7. 2. 2015, kdy po celodenním programu
zahájíme společnou večeří naše společné soustředění. Bude pokračovat v neděli a pondělí 8. 2. a 9. 2. a zakončíme je
v poledne v úterý 10.2.2015. Připraveny jsou hlavní čtyři semináře, které jsou stěžejní pro tento první rok bl.Františka.
Vše je podrobně v našem programu, který jistě máte již v tištěné podobě, také společně s anktetní kartičkou “Fatima
naše naděje” k jubileu 1.8.2015.
Nejúčinnější a požehnané duchovní snažení pro nás v letošním adventu a našich modlitebních skupinách bude toto naše
duchovní propojení tak, jak je nám zde přichystáno. S modlitbou svatého růžence...Ejhle, příchází Hospodin... všichni
svatí jeho s ním.....velké SVĚTLO na naši další cestu ve Fatimském apoštolátu, našich farnostech, diecézích a celém
národě. Kéž toto Světlo prozáří temnoty našich životů, starostí, nemocí a křížů. Pravou Betlémskou RADOST a
požehnání pro rok 2015. To nám všem přeje a za to se s vámi modlí
Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a celá Českomoravská Fatima v Koclířově
PS: Díky za Prahu 15.11., Hradec Králové 22.11., Vlčnov 23.11., Jablunkov 30.11.
ZVEME VÁS NA VÍKEND 5.-7.12.2014 s 1. mariánskou sobotou 6.12. Bude s námi vzácný kněz, P.Petr Šustáček a
v duchvoní obnově se bude věnovat tématu: Svatá zpověď ...moc doporučujeme.
Ne 7.12.v 16 hod. v Třebíči u sv. Martina, Po 8.12. v 17.30hod. v Hradci Králové v kostele Panny Marie na Velkém
náměstí (v 18hod. mše sv.), v Ne 14.12. ve 14.00 hod. ve Starém Jičíně a v So 27.12. v 10.00 hod. v Libici nad Cidlinou
V Koclířově máme každou neděli od 8.15 do 9.00 hod. adoraci. V 9.00 hod. mše svatá a setkání v klášterní cukrárně.
Vánoční bohoslužby: 24.12. ve 22.00 hod., 25. a 26.12. v 9.00 hod. a 27.12. zahajujeme vánoční, silvestrovský a
novoroční pobyt s tradičním programem, a to mší svatou v 18.00 hod. Neděle 28. 12. Svátek Sv. Rodiny – 9.00 hod. mše
svatá za rodiny a dopolední program; v 15.30 hod. tradiční vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor u sv.Filomény.
Silvestr 31.12. - tradiční Galavečer a 23.00 hod. mše sv. s obnovou zasvěcení. Nový rok přivítáme při mši sv. v 10.00
hod. Je možné si pobyt prodloužit až do 1.soboty 3. 1. 2015
Únorová 1. sobota 7.2. celodenní program a večer zahájíme soustředění vedoucích a zástupců regionu WAF. Po
ukončení, v úterý večer přivítáme mimořádného hosta fra Marinka Šakotu z Medžugorje s tlumočnící Olgou
Merkovičovou, který povede před postní dobou v Koclířově 11. - 15.2.2015 exerciciie - je to mimořádný dar Panny
Marie z Medžugorje pro nás!
Zveme k nahlédnutí do celoročního programu, který je zveřejněn na našich stránkách. Těšíme se na každého z vás.
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách www.cm-fatima.cz
Další informace:ČMFatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav. Tel. 461543164, 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

