DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR · ŘÍJEN 2015
MARIINO FIAT PRO KRISTA V ČR V ROCE 2015
Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám? (Lk 1,34)
… neboť u Boha není nic nemožného (Lk 1,37)
Tyto dva verše Bible jsou nyní v osobním doteku každého z nás, zvláště vás, kteří čtete
tyto stránky, patříte k apoštolátu Panny Marie…
Varianta A – odpověď Lk 1,38
a Varianta B - jakákoliv jiná odpověď... znamenající NE

„OBNOVUJEME S BOHEM VĚČNOU SMLOUVU A KONÁME VELIKÉ
TAJEMSTVÍ, KTERÉ NÁM KRISTUS ODKÁZAL…“
Drazí,
konáme tak v tyto dny sami za sebe, a tak jako Panna Maria za celý národ, ona za svůj vyvolený
židovský národ a následně pak za celé lidské pokolení...
Všechno, co nyní konáme a zač se modlíme, je bezprostřední cestou k 17. říjnu 2015, kdy po mši sv. a eucharistickém
průvodu pod katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně na Zelném trhu obnovíme novou a věčnou smlouvu s Bohem a
zástupně - v důvěře v Boží Lásku - za celý národ.


Posilujeme DĚTI - VYSLANCE EUCHARISTIE - nutné je předem přihlásit a přivézt do Koclířova v pátek
2.10.2015 ve 14 hod. (děti 2.stupně – ale i o trochu mladší, pokud zvážíte, že by již rozuměli).



Na Konferenci v sobotu 3.10.2015 při mši sv. v 10.30 hod. v Koclířově a následných programech přijmeme
vyslání pro NEK i Jubileum Fatimy.



Ve dnech 8. - 16. 10. 2015 během celonárodní přípravné novény ve všech farnostech a společenstvích budeme
konat v Koclířově nepřetržitou adoraci s těmi, kteří den, dva či více dají k dispozici - přihlásit se bude možné
na konferenci 3.10.



Nejpozději na Konferenci 3.10. se mohou přihlásit ti, kteří budou připraveni 17. 10. 2015 v Brně sloužit od 8
do16 hod. Uvedením jména, data narození, kontaktu mobilního a e-mail.
Pokud zvolíte v odpovědi variantu „A“: Lk 1,38 a – pošlete ji
„Andělovi ČR“ do Koclířova pokud je to vám trochu možné, emailem na adresu cm-fatima@cm-fatima.cz, pokud nemůžete, pak
sms zprávou 731 646 800.

Žehnám vám, vašim rodinám, modlitebním společenstvím a zvláště
nemocným, trpícím a prosím, připojte se v tyto dny skrze vaše
utrpení a modleme se společně s blahoslavenými pasáčky Františkem
a Hyacintou: „Ježíši, z lásky k Tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci
Mariinu… Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě…Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a
Duchu svatý, hluboce se Ti klaním…Nejsvětější Trojice, miluji Tě! Můj Bože, můj Bože, miluji Tě v Nejsvětější
Svátosti Oltářní“.
Rád vám žehnám, váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
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

Jsme na facebooku: fatimský apoštolát v čr

