
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ZÁŘÍ 2015 

 
 

   

 

Končí léto 2015 s díky za vše, co jsme mohli prožít, uskutečnit a za co děkovat. Zvláště pak 

Díkůvzdání za 20 let Českomoravské Fatimy v Koclířově a 25 let služby a poslání hnutí 

Fatimy v naší zemi. Letos nejen při hlavní 1. mariánské sobotě 1. 8. 2015, ale také s rodáky 

z Německa s poutí k patronce Živého Růžence a Dětí Mariiných, sv. Filoménky, o týden 

později. 

Léto končíme na konci srpna v Medžugorje. Nastávající zářijová 1. sobota, 5. 9. 2015, je 

letos spojena s víkendovým programem Božího Milosrdenství, na který ještě navazuje 

poslední ze čtyř hlavních seminářů TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ. 

Kdo jste neměli doposud možnost se semináře účastnit, doporučujeme využití tohoto 

posledního termínu: od čtvrtku 10. září 2015 do neděle 13. září s oslavou Fatimské vigilie 

a Fatimského dne. 

Do vyvrcholení NEK - Národního eucharistického kongresu 17. 10. v Brně zbývá už jen 

jeden měsíc! Tedy podzim, to je jeden z velkých vrcholů pro naši službu a poslání. Bude po nás všech vyžadovat 

„NASAZENÍ“ – víc, něž je obvyklé! Tyto dny se nám již nikdy nevrátí a buď je přijmeme jako Boží dar i s naším 

modlitebním a pracovním nasazením nebo o mnohé přijdeme sami a hlavně ochudíme vše - naši církev i vlast. 

OBNOVUJEME S BOHEM VĚČNOU SMLOUVU…, a to skrze tajemství Eucharistie, vydanost Krista člověku, jeho 

Těla a Krve, pro každého z nás, pro naši zem. Půjde o to, vše v Brně připravit po stránce technické. Vždyť 

nadpřirozeno předpokládá přirozeno! A pak zprostředkovat sobě a naší zemi OBNOVU SMLOUVY - NOVÉ A 

VĚČNÉ! 

Naše letošní národní Mariánská konference Světového apoštolátu Fatimy (WAF) ČR na 1. říjnovou sobotu 3. 10. 2015 

bude mít proto mimořádný význam. Jednak na 1. pátek v předvečer 2. 10. budou do Koclířova pozvány děti na 

odpoledne, aby se ve spojení s Dětmi Eucharistie celého světa připravily na cestu do Brna na NEK 17. října 2015. A 

při vlastní mariánské konferenci se sejdeme všichni absolventi seminářů Tři dny Panně Marii Fatimské k převzetí 

označení, pověření „Vyslanců Panny Marie“ a vyslání za 14 dnů do Brna na Náměstí Svobody. Současně 

rozdělíme ceny 21 vylosovaným v anketě Díkůvzdání Fatimy. Ale hlavně půjde již o bezprostřední přípravu na 

Brno. A připravujeme také předání a zahájení novény, kterou začneme ve čtvrtek 8. října 2015, kdy to bude přesně 

15 let ode dne, kdy Jan Pavel II. se všemi biskupy světa zasvětil nové tisíciletí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

v Římě před její sochou z Cova d´ Iria z Fatimy. A také připravujeme nepřetržitou adoraci v Koclířově po celou 

dobu těchto 9 dnů novény. 
 

Tedy mohou se hlásit děti, které přijedou do Koclířova na 1. pátek 2. 10. odpoledne a připraví se na NEK ve spojení 

s dětmi českobudějovické diecéze jako Děti Eucharistie. (Děti přibližně 2. stupně, tedy 6. – 9. třída) 

V sobotu 3. 10. budeme bezprostředně na naší Mariánské konferenci. Hlavní mše sv. v 10.30 hod. 

Ve čtvrtek 8. 10. zahájíme novénu za NEK a současně, pokud se zapojí dostatečný počet 

adorátorů, budeme mít nepřetržitou 9-denní adoraci za NEK. 

Na sobotu 17. října 2015 budou za WAF ČR vysláni absolventi seminářů a všichni ostatní budeme 

společně v Brně. 

Již nyní přijímáme nabídky těch, kdo by se ujali služby pomoci. Jednak pořadatelské v Brně 

v sobotu 17. 10., pak služby při občerstvení a společném agapé na Zelném trhu po ukončení a také 

ty, kteří by i několik dnů novény bydleli s námi v Koclířově, a to jako adorátoři i pomocníci. 
 

TEDY TO JE NAŠE NASAZENÍ PRO ŘÍJEN 2015  
 

Díky každému, kdo pochopí a prožije… 

Žehnám vám všem, zvláště nemocným a trpícím (s prosbou o modlitbu za vše, co nás v září i říjnu čeká v naší společné 

službě) a vkládám do Neposkvrněného Srdce Panny Marie společně se společenstvím ČmFatimy v Koclířově 

Váš v Kristu a Marii 

P. Pavel Dokládal 
 

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 
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