DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ÚNOR 2015
2. téma přípravy na nár. eucharistický kongres

Panna Maria při svém zjevení pasáčkům v Cova d´ Iria ve Fatimě v roce 1917 vyslovila
mimořádný příslib: „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“.
Zjevení Panny Marie pasáčkům Lucii de Santos, její sestřenici Hyacintě Marto a bratranci
Františkovi Marto, nyní již blahoslavenými, předcházelo o rok dříve trojí zjevení mladého
muže Anděla míru - Anděla Portugalska. Díky rozhodnutí našich národních regionů i my
máme nyní nejen památník Anděla České republiky, ale také šíříme modlitby úcty, smíru a
klanění společně s poselstvími Panny Marie.
A protože ještě dříve, když bylo Lucii de Santos 7 let, v roce 1915 měla ona již první, i
když nejasné zjevení Anděla, vnímáme zahájení stého jubilea, tak jako ve Fatimě v těchto 3 letech 1915, 1916, 1917 –
2015, 2016, 2017. Proto na 1. únorovou sobotu, před svátkem blahoslaveného Františka a Hyacinty (20. února)
zahajujeme cestu Fatimy k jubileu, k příslibu VÍTĚZSTVÍ MARIINA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE.
Slavnostní zahájení bude v sobotu 7. února 2015 v národním centru Fatimy v Koclířově v 17.00 hod. za přítomnosti
pověřených vedoucích a jejich zástupců všech 17 regionů WAF (Světového apoštolátu Fatimy), působících v českých
a moravských diecézích. Následně během třídenního programu budou nejprve regionálním (oblastním) vedoucím
předloženy základní teze naší duchovní cesty k příslibu, danému ve Fatimě, s následným detailním dotvořením
obsahové stránky i formy podání letošního, skutečně klíčového, třídenního semináře, který se v Koclířově uskuteční
letos ve 4 reprízách. První již v březnu, druhý v květnu, třetí v červnu a poslední v září.
Každý bude vyzván, samozřejmě nejprve všichni dosavadní členové Fatimského apoštolátu, ale nově také i ti, kteří
budou chtít pochopit a prožít poselství Fatimy pro tyto dny a zapojit se do apoštolátu Panny Marie, nejen pasivně
jako členové, ale aktivně jako opravdoví apoštolové Panny Marie těchto dnů.
Pro tento čas tedy platí jediné. Najít si tři dny pro Pannu Marii, přihlásit se na vybraný termín (jeden ze 4 v tomto
roce) a mít otevřené srdce. Zde zvlášť platí: „Co můžeš udělat, udělej a za to ostatní se modli!“… A důvěřuj, že Panna
Maria, která nás přivedla až k tomuto času, nás nyní neopustí a ukáže nám perspektivy jejího vítězného příslibu
v novém světle. Zde platí jen jediné – ANO = FIAT - nebo NE.
A pokud se najde někdo opravdu nemohoucí, který by třídenní pobyt a přesun z lůžka nezvládl a tolik by toužil být
v tomto čase plně v našem společenství, pak sám písemně či telefonicky nebo přes někoho z rodiny dá nám do
Koclířova o svém stavu i srdci vědět ... nebude vynechán!
JDEME SPOLEČNĚ DO FINÁLE!
V důvěře ve vás, skrze Pannu Marii Fatimskou v Kristu Ježíši, ve spojení skrze dar modlitby se všemi trpícími vám,
vašim blízkým, rodinám, modlitebním společenstvím a zvláště nemocným všem rád žehnám.
Váš P. Pavel Dokládal, národní prezident apoštolátu Panny Marie – Světový apoštolát Fatimy v České republice
Z nejbližších dnů: 1.sobota 7.2. - úterý 10.2. : setkání vedoucích WAF; 11. - 15. 2. : Medžugorje v ČR - P. Marinko
Šakota ofm. a Olga Merkovičová - celé exercicie (Modlitba, půst a víra) pro přilhlášené nebo jen Fatimský den 13.2. s
P.Marinkem v 9.00 hod. a sobotní odpoledne 14.2. od 14 hod. s P.Marinkem. V sobotu 28.2. ve 13.30 hod. v Praze u
Panny Marie Sněžné; 1. - 6.3.: Exercicie pro kněze a jáhny (Eucharistie – smlouva nová a věčná); 1. sobota 7.3.: pro
všechny - program s vzácným knězem P. Adamem Ruckim, spirituálem kněží ostravsko - opavské diecéze; 12. - 15.3.
první termín semináře, na který se můžete hlásit. V pondělí 16.3. zahájení pouti do Svaté země s biskupem Janem.
Během těchto dnů se, pokud možno. často modleme společnou modlitbu za NEK 2015 z kartiček, které jsou ve všech
kostelích - pokud by někde chyběly, tak připomeňte svým kněžím!
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách
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