DUCHOVNÍ SLOVO - KVĚTEN 2016
Světový apoštolát Fatimy v ČR
ZŮSTANEME - S BOŽÍ POMOCÍ - VĚRNI
MATCE BOŽÍ V KATOLICKÉ CÍRKVI
Svatý otec Jan Pavel II v encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM
(O Duchu Svatém v životě Církve a světa) říká v hlavě 66:
„Uprostřed problémů, zklamání a nadějí, dezercí a návratů zpět, jaké tato doba
má, zůstává Církev věrná tajemství svého zrození. Je-li historickým faktem, že Církev vyšla v den letnic z
Večeřadla, může se také v jistém smyslu říci, že ho nikdy neopustila“
„Církev setrvává v modlitbě spolu s Marií. Toto spojení modlící se Církve s Kristovou Matkou je součástí
tajemství Církve již od začátku.“
Toto MARIINO MATEŘSTVÍ vnímáme velmi silně i skrze její tzv. soukromá
zjevení, mezi nimiž vyniká Zjevení Anděla míru před 100 lety v Aljustrelu třem
malým pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě, připravující děti na zjevení a
poselství předané Pannou Marií skrze ně celému světu v roce 1917.
WAF - Světový apoštolát Fatimy - je zcela logicky a ze stanov Svatého stolce
pověřen k tomu, aby toto autentické poselství šířil, předával a zvláště nyní,
v období velkého jubilea Fatimy je přibližoval k srdcím těch, kterým je určené.
Božímu lidu a celé Církvi a také celému světu.
Také proto naše Česká biskupská konference na svém lednovém zasedání v Praze
pověřila Českomoravskou Fatimu v Koclířově přípravou a realizací slavení tohoto
jubilea a poté pak na svém jarním zasedání v Hejnicích hlavní předložený program
schválila.
Měsíc květen je jako měsíc mariánský velkou příležitostí vyslat další regionální sochy Panny Marie, aby ve
svých regionech navštívily farnosti, které se ke slavení jubilea připravují. A tak po Praze, Jeseníku a Českém
Těšínu - Jablunkově to bude 13. 5.  Opava, 14. 5.  Hodonín, 15. 5.  Kroměříž – Zlín, 17. 5. 
Ostrava, 19. 5.  Veselí nad Lužnicí, 30. 5.  Hradec Králové a 31. 5.  Valašské Meziříčí kde bude
nyní socha Panny Marie vyslána do farností tohoto regionu. Poté už jen 4. 6. region Svitavy v Koclířově,
5. 6. region Vlčnov - Slovácko v Dolním Němčí a 16. 6.  Brno u Minoritů. Tedy 13 regionů - třináct
soch Panny Marie Fatimské.
Toužím tvořit úzké spojení s Pannou Marií, Matkou církve a Matkou naší v tomto roce přípravy, aby její
cesta 13. 9. 2017 z místa zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě do našich diecézí byla připravena v našich
farnostech a v našich srdcích. Vždyť jde o její velký příslib - příslib vítězství JEJÍHO
NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE!
Připojte se přes tyto naše stránky www.cm-fatima.cz a přes nové stránky www.fatima2017.cz
Ale s růžencem v rukou! Ave i s Vámi a zvláště s Vámi naši drazí nemocní, kteří už třeba nemáte sílu
sloužit, ale růženec z rukou nedáte! Jsme vám za tuto podporu velmi vděčni a každý den se u nás modlíme –
za živé, zemřelé, nemocné členy Světového apoštolátu Fatimy a pamatujeme při mši svaté – a to nejen
v Koclířově, ale i ve Fatimě a na celém světě – ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT!
Požehnaný mariánský měsíc KVĚTEN a nezůstávejme sami – buďme S BOHEM…

Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal
PS: Čeká na Vás Koclířov - Svatá brána - každou středu a každý pátek po celý rok a pak 1. soboty
(nyní 7. 5. s P. Eliasem Vellou a 4. 6. s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem) a pak celé prázdniny! Ave!
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
Tel. 461543164, 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Jsme na facebooku: fatimský apoštolát v čr

