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POMŮŽE NÁM S FATIMOU Z NEBE SVATÝ JAN PAVEL II.?
Píši ve dnech, kdy vrcholí světové dny mládeže v Krakově. Svým
způsobem takto vrcholí mimořádný Svatý Rok Milosrdenství a v krocích
papeže Františka, nejen já, jasně vidíme nebeskou režii a zvláštní přímluvy
sv. Jana Pavla II.
Krakov - sv. Faustýna - fenomén úcty Božího Milosrdenství a za tím vším
jsou viditelné pozemské kroky. Nejprve bohoslovce, pak kněze, dále
mladého biskupa a nakonec arcibiskupa Krakova Karla Wojtyly. A poté
papeže a jeho rozhodnutí: toto je Svátek Božího Milosrdenství.
Naprosto zřetelně vnímám nyní v Krakově s mladými celého světa opět
svatého Jana Pavla II.
A znovu otevírám úvodní slovo Dominika Duky, které napsal v roce 2003
do - mnohým z vás velmi známého - modrého průvodce „DÍKŮVZDÁNÍ
FATIMY“ u příležitosti 1. národní pouti do Fatimy v Růžencovém roce 2003. Hovoří o Janu Pavlu jako o
muži, který se objevil šťastně v pravý čas a na pravém místě a jeho velikost spočívala v síle jeho osobnosti,
která mu umožnila využít této příležitosti v plné míře. A připomíná, že niterné spojení života Jana Pavla II.
s fatimskými tajemstvími vrcholí pokusem o atentát 13. května 1981. V jeho životním příběhu, napsal před
13 lety Dominik Duka, můžeme vyčíst ten nejhlubší důvod mariánské úcty, která, vzhledem k prožitým
událostem, nepatří minulosti, ale stává se příslibem budoucnosti.
A protože právě v Koclířově, bezprostředně po svatořečení Jana Pavla II., zasedala celá mezinárodní rada
Světového apoštolátu Fatimy i s naším prezidentem Prof. Lópezem a ustanovila sv. Jana Pavla II. patronem
Fatimského apoštolátu, jehož novodobou podobu on jako papež inicioval v roce 2000, vidím „světýlko na
konci tunelu“ právě v jeho přímluvě a pomoci z nebe.
Tak, jak za svého pontifikátu prosadil sv. Faustýnu i kult Božího Milosrdenství a nyní z nebe „řídí“ Světové
dny mládeže ve svém Krakově, tak se budu - a vás o to také moc prosím - aby pomohl vést kroky papeže
Františka nyní, už na prahu jubilea Fatimy při realizaci, přípravách a formaci v této těžké době nás, Evropy a
světa při přijetí velkého slibu „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“.
A tak se připojuji k poslední větě z citovaného úvodníku - tehdy biskupa Duky: „Díky všem, kdo prožijí a
pochopí poselství Fatimy pro tyto dny“.
Spolu s vámi stárnoucí, ale stále vedoucí a doprovázející vás, spolu s nemocnými a trpícími
váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima
PS: A ještě pozvání pro vás. Za pár dní bude už 250. první sobota (6.8.2016). Tentokrát s hlavním hostem, Prof.
Petrem Piťhou. Další víkend bude ve znamení Fatimského dne i poutní slavnosti ke cti svaté Filoménky (13. - 14.8.) a
pro zájemce, nejen z řad mladých, exercicie P. George Biju, nástupce P. Josepha Billa. Ještě máte pár dní v létě
volno? Srdečně vás zveme k prožití rekreace „ve Svaté bráně Milosrdenství“. Děkujeme za všechna setkání se všemi
účastníky rekreačních turnusů v červenci.
A hlavně - naše HLUBINA A KONFERENCE 1.10.2016 a navíc ještě cesta do Fatimy na valnou hromadu Světového
apoštolátu Fatimy a volby do Stálé Rady WAF.
Na naší říjnové konferenci proběhnou rovněž volby Fatimského apoštolátu pro další období, a to zvláště nyní,
nejklíčovější, čas jubilea. Prosím, pamatujme již nyní v modlitbě v našich modlitebních společenstvích.
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