DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR · ÚNOR 2016
V sobotu 20. února 2016 budeme v Koclířově při
slavnostní mši sv. slavit památku blahoslavených
fatimských pasáčků Františka a Hyacinty Marto, a
to za přítomnosti vedoucích, zástupců a nejbližších spolupracovníků
WAF v ČR ze všech našich regionů, kteří na základě pozvání a
jmenování budou ve dnech 19. - 21.2.2016 při svém setkání v Koclířově
připravovat průběh jubilea Fatimy 2017 v ČR.
Naše mariánské hnutí WAF - Světový apoštolát Fatimy - Fatimský
apoštolát v ČR - má velkou odpovědnost za duchovní i organizační
rozměr přijetí a slavení jubilea ve spojení s příslibem Panny Marie: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“...
Všechny přípravné aktivity chceme směřovat především k hlubšímu duchovnímu pochopení autentického
poselství Panny Marie ve Fatimě k dnešnímu lidstvu a pomoci otevřít svá vlastní srdce.
Tato přípravná cesta je nebývale rozšířena o proudy milostí Svatého roku Milosrdenství i s darem otevření Svaté
brány v den dubnové 1. mariánské soboty - 2. 4. 2016 v duchovním spojení Noci Milosrdenství z 1. pátku a
modlitební vigilií papeže Františka Evropského apoštolského kongresu Milosrdenství, také v klášterním kostele sv.
Alfonse v Českomoravské Fatimě v Koclířově.
S vděčností a velkou odpovědností se s vámi ohlížím za obdobím před více než dvaceti lety, kdy sestra Milada
Kopecká a následně Kongregace školských sester sv. Františka předala a darovala celý svůj klášter s areálem
Fatimskému apoštolátu. Svatou bránou a pověřením přípravou a průběhem jubilea Fatimy v ČR se ve spojení s vámi
se všemi, toužíme svou službou pomoci všem otevřít srdce Matce Boží.
Připojuji k tomuto duchovnímu slovu text informace, kterou prostřednictvím diecézních
oběžníků předáváme duchovním správcům farností a řeholním společenstvím, hnutím,
komunitám, kterým chceme být nápomocni.
Spojujeme se především s vámi, drazí trpící, nemocní, v našich společných modlitbách,
každodenní obnovou zasvěcení do Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Rád vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal
PS: Nejbližší únorový víkend 5. - 7. 2. 2016 bude s námi vzácný kněz, P. Petr Šustáček a také během 1. soboty 6.2.
povede seminář o svátosti smíření ke Svatému roku Milosrdenství.
Pak již zmíněná formace pro vedoucí a hlavní spolupracovníky 19. - 21.2.2016 s hlavní mší sv., na kterou můžete
přijet každý v sobotu 20.2.2016 v 11.00 hod. - svátek blahoslavených pasáčků, Františka a Hyacinty.
Na tento seminář navazují od 22.2. v ČM Fatimě kněžské exercicie pod vedením P. Ing. Josefa Kopeckého SDB.
ZÁKLADNÍ INFORMACE: JUBILEUM FATIMY 2017 V ČR
V příštím roce si připomeneme 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě (1917), jemuž katolická církev
věnuje značnou pozornost. Na základě schválení ČBK se na podzim 2017 připravuje národní pouť českých a
moravských diecézí do Fatimy (letecky, autobusy) při které ČR převezme ve výroční den jubilea zářijového zjevení
Panny Marie 13. září 2017 sochu Panny Marie Fatimské z Cova d´ Iria, která bude následně putovat v našich
diecézích a na hlavních poutních místech v ČR ve dnech 17.9. - 17.10.2017.
Organizací národní poutě do Fatimy v září 2017, přípravou a průběhem slavení jubilea byla ČBK pověřena
Českomoravská Fatima v Koclířově.
Na internetových stránkách www.fatima2017.cz můžete najít potřebné informace a nabídku materiálů k duchovní
přípravě ve farnostech, řeholních komunitách, hnutích, společenstvích, které mohou probíhat již od podzimu letošního
Svatého roku Milosrdenství 2016. V nabídce je, mimo jiné, také realizace přípravného fatimského dne ve farnosti
s předáním autentického poselství i výkladu poselství Fatimy Kongregací pro nauku víry a s přípravou na vlastní
slavení jubilea v diecézích na podzim 2017.
Rád vám žehnám, váš v Kristu a Marii

P. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
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