DUCHOVNÍ SLOVO WAF ČR NA SRPEN 2014
FATIMA KOCLÍŘOV SLAVÍ 19. NAROZENINY - 1. SOBOTA V SRPNU 2014
Na 1. mariánskou sobotu v srpnu 1995 přijel do Koclířova královéhradecký biskup mons. Karel
Otčenášek a tehdy za přítomnosti pana poslance Jiřího Karase a mnohých dalších farníků z Třebíče a
členů Fatimského apoštolátu z celé ČR, bezprostředně po CEP (Kolokviu 18 zemí evropských farností)
slavnostně požehnal, otevřel a zahájil poslání Českomoravské Fatimy v budově a areálu kláštera
patřícího Školským sestrám sv. Františka. Tento rok 1995 na podzim se ještě naposledy konala
národní mariánská konference FA v Třebíči u sv. Martina, na náměstí a poutním chrámu
v Přibyslavicích.

Toto připomenutí kořenů FA v ČR a naše spojení s Fatimou v Koclířově dává smysl, chápat připravovanou
národní Mariánskou konferenci letos 4. října 2014, která byla letos mimořádně zařazena do programu
celoroční novény královéhradecké diecéze děkující Bohu za 350 let svého poslání.
Současně pří této konferenci 4. 10. 2014 chceme vyhlásit
PROGRAM NA VRCHOLÍCÍ TŘÍLETÉ OBDOBÍ JUBILEA 100 LET FATIMY

2015 – 2016 – 2017
Žijeme v dosti složité a napjaté době. Velmi jasně k nám promlouvá Boží slovo v listu sv. apoštola Pavla
Římanům: „ Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vhodně
modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co
Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.“ (srov. Řím 8,26-27)
Tímto Božím slovem chci povzbudit nás všechny v díle a poslání WAF - Světového apoštolátu Fatimy v ČR a
ještě v pondělí 16. týdne ke mně promluvil v druhé lekci breviáře sv. Ignác Antiochijský, který
jako biskup a mučedník napsal tehdy Magnesijským: „Jako tedy Pán neudělal nic bez Otce, s
nímž je jedno, ani sám ani skrze apoštoly, tak ani vy nic nedělejte bez biskupa a kněží.
Nepokoušejte se, aby vám připadlo moudrým, co můžete vykonat na vlastní pěst, ale ve společném
shromáždění ať se projevuje vaše jednota… “
V duchu těchto slov vás všechny znovu vybízím ke spojení a obnovení našeho poslání v díle, které nám bylo
před 24 lety skrze farnost Šlapanice u Brna svěřeno, které se v Třebíči postavilo na vlastní nohy a nyní již 19
let se rozvíjí a působí ve Fatimě v Koclířově ve spojení s regiony v naší zemi a Fatimou v Portugalsku. Pro
toto dílo se snažme oslovit další, které pozvěte, aby jeli s vámi na konferenci 4. 10. do Fatimy v Koclířově.
Právě teď je už nejvyšší čas zajišťovat dopravu, oslovovat, předávat osobní pozvání.
Jubileum roku 2017 - 100 let Fatimy, které bude vyhlášeno při této konferenci, je také spojováno s příslibem
Panny Marie - A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ…
Je proto třeba se skutečně začít připravovat. Tři nastávající roky nás vedou k tomuto cíli.
I já děkuji každému, kdo prožije a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny…
Rád žehnám vám, vašim rodinám, modlitebním skupinám Váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal a ČM Fatima Koclířov
PS:

Každoročně se na naši konferenci duchovně připravujeme společně v Medžugorji, letos to bude od
pondělí 22. 9. do pátku 26. 9. Proto vyjíždíme z Koclířova, Brna aj. v neděli 21. 9. navečer a po
návratu chceme být v neděli 28. 9. na národní pouti ve Staré Boleslavi, kde bude slavnostně
korunováno Palladium Země české. Jistou ztrátou pro naši jednotu jsou ti, které nemohou s námi jet,
nebo jedou, ale v jiném čase.
Na konferenci, kdo můžete, přijeďte už na 1. pátek 3. 10. To je mezinárodní den modliteb WAF na
celém světě za ŽIVOT. A pak hlavní den 1. soboty a 350 let diecéze 4. 10. 2014 s oběma našimi otci
biskupy. Biskup Jan Vokál povede hlavní mši sv. v 10.30 hod. a biskup Josef Kajnek v 17 hod.
A předtím ještě po 1. mariánské sobotě 2. 8. s Mons. Karlem Simandlem a mládeží bude Triduum ke
sv. Filoméně. Sobota 9. 8. v 10.30 hod. a 18 hod. - obě škapulířové - možnost obléknout hnědý
karmelský škapulíř Panny Marie. Pak neděle 10. 8. v 9.00 hod. a po ní procesí se sv. Filoménkou a
další mše sv. v 11 hod. a 15 hod. a pondělí 11. 8. v 18.30 hod. ve svátek sv. Filoménky.

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách www.cm-fatima.cz
ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav. Tel. 461 543 164, 731 598 752, 731 646 800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

