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MMÁÁ  RRŮŮŽŽEENNEECC  VV  RRUUKKOOUU  TTAA  PPŘŘEEKKRRÁÁSSNNÁÁ  PPAANNÍÍ........  
  

Svatý Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae ze závěru svého života 

a více jak 25-letého pontifikátu v roce 2003 cituje dominikánského terciáře Bartolo Longa 

z baziliky Panny Marie Růžencové v Pompejích a jeho velký životní apoštolát při šíření 

modlitby sv.růžence. 

Je to silně inspirující pro nás všechny ve Fatimském apoštolátu. A je to také naše poslání. 

Vždyť naše Milá Paní má růženec v rukou a vybízí každého, aby ji s růžencem v rukou v modlitbě následoval. 

Je to poslání modlitebních skupin ve všech našich regionech, které jsou na 17 místech celé ČR. Každý z regionů má 

svého, církví ustanoveného vedoucího a společně jsme napojeni na naše národní centrum v Koclířově, kde už nyní 

probíhá 20. rok služby. K tomu  je to navíc dalších 5 let od roku 1990, kdy byl Fatimský apoštolát v ČR ustanoven a 

jeho vedení mi bylo svěřeno. 

Napadá mě, že je to také neuvěřitelný „pontifikát“, kdy už nám běží 25. rok. Od 

samých začátků ve Šlapanicích u Brna přes sv. Martina v Třebíči a nyní Koclířov. 

Současně stále probíhají zjevení Panny Marie v Medžugorje. Byli jsme 24.9.2014 brzy 

ráno opět s Vickou. Dávala nám svědectví o nebi, očistci, pekle. O hlavních výzvách 

Panny Marie, jak se modlit 3 růžence denně, jak se postit ve středu a v pátek, jak se 

měsíčně zpovídat, jak si vážit eucharistie, Písma svatého, jak žít modlitbu a pokoru 

srdce... 

Týden předtím jsme organizačně s Hankou doporovázeli cestu našich bohoslovců se 

svými biskupy do Lurd a ještě nám zbývá v tomto měsíci letecká cesta s poutníky do 

Fatimy, listopadové exercicie s komunitou Dvou Srdcí s P.Motfortem Okkaou, katedrála 

sv. v Praze a také modlitba u Pražského Jezulátka 15.11. a o týden později, 22.11. 

chceme důstojně zakončit naše diecézní jubileum (350let) v Hradci Králové. 

Všude je s námi Matka Boží, svatý růženec, který se - díky Bohu a Panně Marii - modlíme společně take u nás, 

v Koclířově 3x denně. Ráno radostný, v poledne bolestný a večer slavný. 

Nyní se na vás moc těšíme na 1.sobotu 4.10.2014. Přijeďte, kdo jen trochu, trochu můžete a kdo ne a musíte být doma 

na lůžku, tak prosím moc, buďte s růžencem v ruce s námi ve spojení. 

Ó, blahoslavený růženci Mariin, sladký řetěze, který nás spojuje s Bohem.  

Pouto lásky, které nás sjednocuje s anděly. Věži záchrany před útoky pekla.  

Bezpečný přístave v mořské katastrofě! Nikdy tě neodhodíme. Budeš nám útěchou v hodině smrti.  

Buď, Maria, všude blahoslavena, dnes i navždy, na zemi i v nebi. Amen. 
 

Všem vám, vašim rodinám, společenstvím, dobrodincům a zvláště nemocným a trpícím  

žehná v Kristu a Marii 

P.Pavel Dokládal, ČM Fatima Koclířov 
 

PS: V pátek 3.10. se na celém světě spojují “děti eucharistie” v modlitbě za Svatého otce a za mír ve světě a v rodinách. 

I my se budeme v čase 20-21.00 hod. modlit a v neděli 5.10. všichni budeme v modlitbách prosit Pannu Marii, Matku a 

Ochránkyni Života (u nás to bude v rámci semináře od 2. do 5.10.2014). Těšíme se na vás, hlavně v sobotu 4.10.2014 na 

Mariánské konferenci a při zahájení jubilea!Pak cestujeme v čas voleb do Teplic v Čechách. V sobotu 11.10. v 

15.30hod.začíná program v kostele sv. Jana Křtitele. 

Provázejme modlitbou take naše otce biskupy na jejich plenárním zasedání ČBK 13.-15.10.2014 a zvláště prosme za 

jednání ohledně 1.národního eucharistického kongresu v ČR! 

Nyní v říjnu se modlíme zvláště za synodu biskupů o rodině, kterou do Říma svolal papež František a take za naši pouť 

do Fatimy.... V pátek 31.10. už začínají exercice P.Montforta Okaa v Koclířově i s mimořádnými dny, 1.sobotou 1.11. a 

nedělí 2.11., svátku zemřelých. 

Letos zvlášť bude důležité setkání ve Vlčnově, tradičně na Krista Krále 23.11.2014, kdy končíme tento rok 

církve...Ave...Ave...Ave Maria. 
 

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

 e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  
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