DUCHOVNÍ JUBILEJNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR
SRPEN 2015
238 PRVNÍCH MARIÁNSKÝCH SOBOT
20 LET Českomoravské FATIMY v KOCLÍŘOVĚ 1995-2015
Nejprve musím s vámi vroucně poděkovat za 40 let kněžského života,
především za to, že jsem přes všechna úskalí, útoky, léčky obstál s velikou ochranou Panny
Marie ve věrnosti Kristu, církvi a vlasti. V prvních 20 letech od kněžského svěcení ve Svatém
Roce 1975 20t let v diecézi brněnské a z nich 15 let totalitního režimu a 5 let nové doby
v Třebíči. Dalších 20 let v diecézi královéhradecké v úzkém spojení především s Koclířovem a
zde mariánským hnutím Světového apoštolátu Fatimy a jeho národním centrem
Českomoravskou Fatimou.
Na první mariánskou sobotu 1. srpna 2015 o svátku sv. Alfonse, patrona kostela ČM Fatimy,
tomu bude 20 let, kdy biskup Karel Otčenášek tomuto místu a jeho poslání požehnal.
Při naší slavnosti DÍKŮVZDÁNÍ FATIMY zveme každého, kdo toto místo svými
obětmi a blízkostí v jeho počátečních časech budovali, a kteří se nyní starají o to, aby ČM Fatima plnila své poslání,
které zde bylo prorocky vysloveno již o dva roky dříve, než kdokoliv z nás o Koclířovu cokoliv věděl.
Pamětní list, který k tomuto dni Díkůvzdání vydáváme, hovoří jasně. Chceme poděkovat každému z vás, za
každého z vás, spolu s vámi se všemi Nejsvětější Trojici a svůj dík vložit do odevzdání – zasvěcení - svěření
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a společně s modlitbami Anděla Míru a naší země procházet touto cestou jubilea
100 let Fatimy (1917-2017), opřeni o její velký příslib „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!“.
Z těch, kdo během uplynulých 20 let do Koclířova přijeli, zde pomáhali a toto místo budovali, již celá řada prošla
cílem své pozemské pouti a toto Díkůvzdání jistě v novém životě nepřehlédnou. Budeme na ně pamatovat a oni - jak
věříme - jsou již mnozí v Božím království, se budou za nás přimlouvat, abychom měli sílu pokračovat a na jejich
místa přišli noví lidé, členové hnutí, opravdoví ctitelé Matky Boží Fatimské. Za ně jsme v Koclířově jen za poslední
období obětovali již více jak 500 mší svatých a současně za ty, kteří jdou jako naši členové cestou a posláním Fatimy
s námi.
Byl bych moc rád, kdyby tady mohli 1.8.2015 být u oltáře všichni, ale zdaleka tomu tak nebude. Někteří jsou
těžce nemocní a pomáhají tolik svými obětmi a modlitbami, jsou pak jiní, kteří našli pro sebe jinou cestu nebo ztratili
k Fatimě svůj vztah a nebo jen prostě nezvládají to všechno, co se od nich v jejich životě požaduje.
Budeme tedy 1.8.2015 každý na svém místě a ze své pozice upřímně s otcem biskupem Janem Vokálem děkovat. A
k tomu prosím každého z vás - na zemi i na nebi - modlete se za nás i za ty, kdo budou s námi a za jistý čas i bez nás
POKRAČOVAT…
Žehnám vám, vašim blízkým, nemocným a trpícím, modlitebním společenstvím, všem dobrodincům
Fatimského apoštolátu
Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal
již 25 let odpovědný za Fatimský apoštolát v ČR a 20 let za ČM Fatimu v Koclířově
DEO GRATIAS! BOHU DÍKY!
Program slavnosti 1. mariánské soboty 1 . 8. 2015 najdete na našem webu. Hned následující víkend budeme prožívat
farní pouť ke sv. Filoménce (8. - 9. 8. 2015) i s rodáky německé národnosti a pak - bude-li rodný bratr P. Petr Dokládal
uzdraven - budeme slavit v našem rodném kostele u Panny Marie Nanebevzaté v Jeseníku v sobotu 15. 8. 2015
v 10.00 hod. naši společnou primici po 40 a bratr po 30 letech.
S některými z vás se potkáme v Medžugorje nebo v říjnu ve Fatimě a nebo při velkém daru otevření Svaté brány Roku
Božího Milosrdenství 8.12.v Římě. A věřím, že se všemi, kdo budete moci 17.10.2015, také v Brně na Náměstí
Svobody.
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

