DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR
· PROSINEC 2016 ·
SVATÝ ROK UKONČEN - JUBILEUM 2017 ZAČÍNÁ
Malá vzpomínka…
Mé svátostné kněžství již je spojeno se třemi Svatými roky. V roce 1975, to
jsem začínal v Tišnově, pak 2000 a nyní mimořádný 2016. Papež František
uzavřel bránu a podepsal list MISERICORDIA ET MISERA, tak jako 6. 1. 2001
učinil Jan Pavel II a podepsal program pro církev pro 3. tisíciletí NOVO
MILLENNIO INEUNTE. Jsme tolik vděční za mimořádný dar Svaté brány
v Koclířově a po celém světě, a když se naše brána 13. 11. zavřela, tak jsem si
řekl – a co v roce 2025? Zda-li se opět otevře? To by bylo už počtvrté i s darem
zlatého kněžství.
Je však realita, že se pomalu a postupně „stěhujeme“ do našeho trvalého
bydliště - do nového Jeruzaléma. Věřím, že tam všichni doputujeme a cestou se neztratíme. Tady na zemi
jsme stále v pohybu; asi tak, jako Panna Maria, která se vydala na cestu a spěchala…
Teď právě s Pannou Marii máme projít velkým mariánským rokem, a to právě jubileem jejího zjevení ve
Fatimě. V naší službě a poslání mariánského hnutí jsme ji přijali za svou. Tedy od nás se očekává nejvíc.
Je to velký vrchol, tento rok 2017, který společně na 1. neděli adventní zahajujeme ve spojení s 1.
mariánskou sobotou a pak již následně novénou 1. sobot, měsíčními semináři o Fatimě, posláním Panny
Marie od ledna do června 2017 a směrováním na národní pouť do Fatimy v Portugalsku v září a během roku
také do národní Fatimy v Koclířově.
Vidíme a přijímáme smysl tohoto putování i vlastního slavení i uchopení velkého příslibu Panny Marie.
Jejího Neposkvrněného Srdce. V modlitbě jubilea, kterou předáváme v českém překladu v našich farnostech
na kartičkách (podobně jako tomu bylo při NEK 2015), je zdůrazněna potřeba - až nutnost - jednoty se
všemi bratry a sestrami, a to jak při odevzdání se Panně Marii, tak při zasvěcení se Bohu skrze ni.
Je to zřejmě to nejnáročnější. A to je jednota - v jednotě. Nemůžeme tady na zemi dosáhnout jednoty, která
nás čeká, až se přesuneme do svého trvalého bydliště do nového Jeruzaléma, až tam budeme všichni jako
jeden. Přesto však pro požehnanou cestu a přijímání nadpřirozených darů Ducha sv. potřebujeme usilovat o
tuto jednotu, i když třeba ani nemůžeme být fyzicky spolu - jen víme, že pracujeme, podílíme se a trpíme i
radujeme se v jednom díle církve Kristovy a Ježíšovy Matky Panny Marie. Takto vás všechny nesu v srdci
adventem a vánočním časem nového roku Církve, roku 2017 a vše svěřuji Bohu skrze „naši milou Paní
Fatimskou“. Ave Maria!
Ve spojení v modlitbě s vámi, vašimi blízkými, členy modlitebních skupin a zvláště našimi nemocnými,
v modlitbách za zemřelé vám rád žehnám.
Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
PS:

Pro všechny máme k šíření modlitební kartičky, modré programy Fatima 2017 a také brožuru Anděla. Velkou
posilou jste byli mnozí z vás v Praze u Jezulátka 19. 11. Díky!!!!! Ve farnostech probíhají přípravné programy
Fatimských dnů. (Ne 4.12.Třebíč -16h./ Pá 16.12.Velká Polom – od16h.)

10. prosince si připomeneme významnou událost v Pontevedra. Sestře Lucii se tam r.1925 zjevila Panna Maria;
ukázala jí srdce ovinuté trním, jímž je nevděční lidé svým rouháním a nevděčností stále probodávají. Poté hovoří
o příslibech daných o prvních sobotách v měsíci… (více také v knize Sestra Lucie hovoří o Fatimě)
SRDEČNĚ ZVEME V ADVENTU A O VÁNOCÍCH:
· neděle 18. 12. 2016 v 16 hod. v Kulturním domě předvánoční koncert
dechové hudby Řetůvanka
· čtvrtek 24. 12. 2016 ve 22 hod. PŮLNOČNÍ mše svatá v kostele ČM Fatimy
· úterý 27. 12. 2016 - začíná Vánoční pobyt spojený se společenským večerem 31. 12. 2016,
poděkováním za rok 2016 a vítáním roku 2017
· středa 28. 12. 2016 v 17 hod. vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor ve farním kostele
· sobota 7. 1. 2017 Celodenní program 1. Mariánské soboty ;
ve 14 hod. novoroční koncert koclířovské scholy v ČM Fatimě
· neděle 8. 1. 2017 v 9 hod. požehnání tříkrálovým koledníkům; tříkrálová sbírka v Koclířově a na Hřebči
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetu: www.cm-fatima.cz ;
Facebook: fatimský apoštolát v čr / Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195
Mob. 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz / www.fatima2017.cz

