DUCHOVNÍ SLOVO - ČERVEN 2016
Světový apoštolát Fatimy v ČR
BOŽSKÉ A NEPOSKVRNĚNÉ - DVĚ SRDCE, KTERÁ NÁS OBJÍMAJÍ
Letošní 1. pátek měsíce června, měsíce úcty Božského Srdce Páně, je současně slavností Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a následující den 1. mariánská sobota památkou Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Celý tento měsíc je také součástí Svatého roku Božího milosrdenství. Velký dar Svaté brány v Koclířově je
inspirací i výzvou pro nás všechny ve WAF Světovém apoštolátu Fatimy i pro všechny naše blízké přátele,
dobrodince, poutníky.
Každý den ráno vstupujme při modlitbě nejprve do Neposkvrněného Srdce Panny Marie, se vším co jsme a
co máme, se všemi starostmi, problémy a těžkostmi, ale nejen našimi vlastními, ale všech, kdo se s námi
spojují a na nás se s prosbou o pomoc a modlitbu obracejí. A pak takto zakotveni odevzdáváme Boží Lásce a
velikosti naši službu a poslání. Nejsvětější Srdce Ježíšovo - smiluj se nad námi. Zdroj Lásky nejvroucnější
buď v Tobě uctíván!
Obě SRDCE budeme uctívat o prvním červnovém víkendu s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem
z Českých Budějovic, s modlitbami jeho předchůdce otce biskupa ThDr. Josefa Hloucha, ale také při 5.
výročí rozloučení na tomto světě s otcem arcibiskupem Karlem Otčenáškem.
Hned v pondělí a v úterý 6. a 7. června 2016 k nám přijedou oba naši biskupové Jan i Josef, otec generální
vikář, vedení naší diecéze a všichni vikáři naší královéhradecké diecéze na své výjezdní zasedání. Můžeme
být s nimi v pondělí 6. června v 17 hod. při mši sv. v kostele ČM Fatimy v Koclířově pod vedením o.
biskupa Jana Vokála a druhý den 7. 6. ráno v 7.30 hod. pod vedením o. biskupa Josefa Kajneka. V pátek 10.
6. se připojíme k Noci kostelů a ve dnech 12. - 15. 6. 2016 se těšíme s vámi na seminář „Hlubina“, která nás
vede na cestě k Jubileu Fatimy. V programu je Fatimská vigilie 12. 6. a Fatimský den 13. 6. 2016.
Další neděli 19. 6. bude slavností dětí - sv. křty, 1. Svaté přijímání, odpolední „pouť Matiček“ v Polabí a
poslední červnovou sobotu 25. 6. v den 35. výročí Medžugorje putujeme do Slovenských Lurd na Turzovku a
v neděli 26. 6. v 10.30 hod. pak na Opavsko do farnosti Velké Hoštice. A to už budeme s mnohými z vás o
slavnosti sv. Petra a Pavla v Brně při svěcení nového biskupa Pavla Konzbula. Ještě dříve, než se vydáme
na Velehrad a pak do služby prázdnin pro vás v Koclířově při dovolených, rekreacích, turnusech.
Tak z bohatství měsíce Dvou Srdcí připomeneme Slovácko - Dolní Němčí, kde se setkáme v neděli 5. 6. ve
14 hod. a čtvrtek 16. 6. v Brně u Minoritů v 15 hod., kdy vyšleme již 13. v pořadí, a to poslední, regionální
sochu Panny Marie Fatimské do farností regionu, aby od září přicházela do jednotlivých farností, zvala a
připravovala cestu k Jubileu Fatimy.
Můžete-li tak se podívejte na www.cm-fatima.cz a na www.fatima2017.cz
Celý tento výčet červnového měsíce, našich Dvou Srdcí je ponořením se do vděčnosti a služby a spojení
s vámi, kteří pro nemoc či jinou těžkost nemůžete být s námi přímo. Ale navzájem se vnímáme a spolupracujeme a cestě s Pannou Marií Fatimskou.
V Kristu a Marii vám žehná
P. Pavel Dokládal
PS: Nezapomeňte, že Svatá brána je otevřena v Koclířově po celý Svatý rok, každý den a z toho každou
středu a každý pátek je zde v 15hod. Korunka, adorace a ve zpovědnici od 15 – 18 hod. příležitost ke svátosti
smíření a v 18hod. mše sv.
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách
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