DUCHOVNÍ SLOVO SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČR - LISTOPAD 2016
NA PRAHU JUBILEJNÍHO ROKU FATIMY 2017
Uzavíráme rok bl. Hyacinty 2016 a na konci listopadu s celou církví vstoupíme do
nového církevního roku, záverečného 3. roku Jubilea Fatimy, roku sestry Lucie de
Santos. Tři fatimské děti a tři roky - 2015, 2016, 2017.
V uplynulém růžencovém měsíci jsme nejprve vyslali 13 sošek Panny Marie Fatimské
do našich regionů, potvrdili dosavadní vedení WAF v ČR a s našimi delegáty a
skupinou kněží i laiků z ČR odletěli do Fatimy na celosvětové shromáždění hlavních
zemí WAF, volby vedení mezinárodního hnutí Fatimy a mezinárodní rady i s naší
sestrou Hankou. Setkání s biskupem Antoniem Martem i závěrečné jednání s rektorem
Carlosem Cabecinhasem o naší národní pouti do Fatimy
v září 2017. Za ČBK vedl jednání otec biskup Vlastimil
Kročil a všichni jsme již nyní cítili obrovský tlak na
současné vedení Fatimy spojené se všemi otázkami i
organizačním zajištěním slavení Jubilea s příslibem
Matky Boží:
„Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí”.
Nyní, na dušičky, ještě prožijeme závěrečnou 1. sobotu (5. listopadu) s projitím Svaté brány
Svatého roku Milosrdenství obětovanou za naše drahé zemřelé. Těšíme se na našeho posledního
hlavního hosta, P. Zbigniewa Czendlika a děkujeme za posvěcení službou P. Montforta Okaa
z Nigerie i za víkendové setkání evangelizační skupiny Alfa.
Nedělní Fatimský den 13. listpopadu 2016 po tradičním dopoledním programu od 9.00 hod. při mši
sv. na úmysly džbánu milosti a zásvětném průvodu připravujeme na hodinu Božího Milosrdenství
13. 11. v 15.00 hod. závěrečnou bohoslužbu u Svaté brány, na kterou jmenuje biskup Jan svého
delegáta, biskupského vikáře pro pastoraci P. Jana Paseku.
Uzavření Svaté brány v Koclířově a následně sobotní vigilie před slavností Krista Krále v Praze u
Pražského Jezulátka (19.11.) s otcem biskupem Janem nás povede již do samotného jubilea Fatimy.
Otázka „Co už jsi uděl(a) pro moji Maminku?”, pro Pannu Marii a její cestu k srdcím našich farníků
je stále aktuální. Proto ji znovu připomínám, protože velmi dobře cítím to samé, co Lucie de Santos
v klášteře v Pontevedra (1925-26) kdy nevěděla, jak postupovat, aby se tajemství Fatimy dostalo ke
Svatému otci, aby lidé reagovali a přijali výzvy Panny Marie. Tak, jak jsme na tom my nyní, kdy
mnozí mají uplně jiné zájmy a ke způsobu přijetí jejího poselství se staví velmi lhostejně.
Proto se znovu na prahu tohoto jubilejního roku Fatimy obracím i tímto duchovním slovem nejen na
vás, pověřené osoby, odpovědné za každou ze 13 sošek Panny Marie, ale také na vás, ostatní.
Komunikujte mezi sebou, přinášejte kartičky s modlitbou do farností. O pomoc jsem požádal z naší
recepce sestru Lidušku Přidalovou (její osobní telefon 732 764 234), aby se nyní co nejvíce
věnovala komunikaci s každým z vás, kdo chce nyní v tomto čase od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017
nabídnout Panně Marii své ruce, nohy, srdce a přinést ji do dalších farností.
Buďme takto propojení. Zvláště o to prosím vás, nemocné a trpící i již hodně stářím unavené, kteří
se modlíte a obětujete pro Pannu Marii a její příslib z Fatimy.
V tento čas s vděčností pamatujeme v modlitbách na naše drahé a blízké, kteří nás předešli na
věčnost.
Rád vám všem žehnám a spoléhám na vás.
Váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal a všichni v ČM Fatimě v Koclířově
Na víkend 1. prosincové soboty budeme při mariánském semináři a v sobotu s hlavním hostem našim novým
vikářem P. Josefem Matrasem a pak tradičně na Vánoce a Nový rok prožíváme společně s každým, komu je
tento čas vhodný k cestě a pobytu v Koclířově.

„Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny”
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách www.cm-fatima.cz
také na jubilejních stránkách Fatimy www.fatima2017.cz
nebo: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav. Mob. 731 598 752, 731 646 800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

