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NEZTRÁCEJME Z OČÍ KRISTOVU KREV 
  

Píšeme to, milovaní, nejen abychom vás ve vaší službě napomenuli, ale také abychom 

povzbudili sami sebe. Vždyť se přece nacházíme ve stejné aréně a čeká nás stejný zápas. Proto 

zanechme všech marných a zbytečných starostí a držme se ctihodných pravidel, která nám 

byla předána a hleďme si toho, co je před tváří našeho Tvůrce krásné, co je mu milé  

a příjemné. Neztrácejme z očí Kristovu Krev a snažme se pochopit, jak drahocenná je před 

Bohem krev toho, který jí prolil za naši spásu a přinesl celému světu milost pokání. 
(Z listu sv. Klementa I., papeže, Korinťanům) 

 

Drazí moji spolu-pracovníci v díle apoštolátu Panny Marie Fatimské, v Kristově katolické Církvi!  

Vypůjčil jsem si pro nás slova třetího papeže Klementa I., který se ještě osobně setkával s apoštoly a 

v dopise do Korinta vybízí k jednotě v zápase, který podstupujeme. Sv. Cyril a Metoděj našli jeho tělo po 

několika staletích na Krymu, převezli jej při svém příchodu na Moravu r. 863 k nám a po 4 letech jej předali 

v Římě papeži Silvestru II. a uložili ve starobylé bazilice nesoucí jeho jméno. 
 

Neztrácejme z očí Kristovu Krev! Tato výzva nejen souzní s měsícem 

červencem, měsícem úcty Kristovy Krve, ale vede k podstatě všeho, co konáme 

v naší službě a poslání. Často nás rozptylují a rozdělují marné a zbytečné starosti 

a ztrácíme ze zřetele to, k čemu zde jsme. Také otec biskup Josef Hlouch, který 

u nás v Koclířově prožil léta internace, měl velkou úctu ke Kristově Krvi: 
“Kalich našeho nitra. Tam se vlévá denně Krev Páně, v Těle Páně. Připravujme jej jako 

příchod Boha! Zdobme démanty obětí! Uchovejme bez poskvrny! Tam skládejme celý 

den hold klanění, díkům smíru, proseb. Tam opatrujme milost Boží! I na té nejmenší 

milosti perlí se krůpěj Krve Kristovy…“ (J. Hlouch, Minutěnka) 
 

Začaly dva měsíce prázdnin. Někomu by nestačily ani dva roky prázdnin, aby 

měl pocit, že si dokonale odpočinul. Ale vážně, je třeba si odpočinout, ale také 

využít tento čas pro duchovní osvěžení. Také proto už zahajujeme v Koclířově 

21. sezónu letních prázdninových turnusů a po nadšených začátcích před 20 lety je vnější úroveň našich 

služeb již velmi slušná. Ale o co jde nejvíce, že během těchto týdnů se můžeme potkávat, společně se modlit 

i besedovat, a to bezprostředně v čase Jubilea Fatimy a navíc těch pár dnů bydlet přímo ve Svaté bráně 

Svatého roku Milosrdenství. 
 

Nebuďme sami, buďme s Bohem! Těšíme se na vás a vaši návštěvou či pobytem se můžeme navzájem 

povzbudit a dílo Fatimy v naší zemi posílit a upevnit. A s vámi, nemocní a trpící, se stále každý den 

spojujeme ve vzájemnosti obdarování. 
 

Žehnám vám, vašim rodinám, modlitebním společenstvím a zvláště nemocným a těm, kteří prožívají různé 

těžkosti a trápení. Neztrácejme z očí Kristovu drahocennou Krev… 
 

váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a celá Českomoravská Fatima v Koclířově. 
 

PS: Je ještě volno v 1. srpnovém týdnu s poutí ke sv. Alfonsovi a 6. 8. jubilejní 250. první mariánské soboty  

a následující týden zakončený Fatimským dnem a vigilií. A také nádherné pouti k naší patronce,                 

sv. Filoménce (letos v neděli 14.8.). Prázdninové programy pak končíme s týdnem mladých s P. Georgem Biju 

a poutí k Panně Marii Sedmiradostné v sobotu 20. 8. do Malých Svatoňovic. 

A nezapomeňte, že každou středu a každý pátek slavíme u nás v Koclířově Den Milosrdenství od 15 hod. 

s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství, adorací, příležitostí ke svátosti smíření u Svaté brány             

a slavením mše svaté v 18.00 hod. i se společným projitím Svatou branou. Během prázdnin uzavíráme pouť  

do Medžugorje (18. 9.), do Francie ke hrobu sv. Maří Magdalény po naší výroční konferenci 1. 10. 2016       

a na konci října do Fatimy.  

Vše podrobně najdete na našem webu www.cm-fatima,cz a na stránkách Jubilea Fatimy www.fatima2017.cz 
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