DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR · ÚNOR 2017
JE MEDŽUGORJE POKRAČOVÁNÍM FATIMY?
„Jsou zjevení Panny Marie v Medžugorje
od 25. 6. 1981 až do současnosti pravá?“
„Jsou tato zjevení poslední?“
„A že dalších už nebude třeba?“ …

Tyto a další otázky dostáváme a velmi rád bych na ně odpověděl, kdybych
odpověď znal a měl kompetenci ji zveřejnit. Jedno ani druhé není. Snažím
se být podobný způsobu, kdy samotná Panna Maria jako Matka Ježíše Krista
a snoubenka sv. Josefa reagovala na to, čemu sama nerozuměla. Vždy to
uchovávala ve svém Srdci. Její Srdce je Neposkvrněné. S mým je to trochu
jiné. Přesto chci alespoň trochu napodobovat - uchovávat ve svém srdci, rozvažovat o tom, modlit se
a být otevřený všemu.
Proto jsem také přijal nabídku současné hlavní osoby z Medžugorje Fra Marinko Šakoty, rektora
tohoto poutního místa a sestry Olgy Merkovičové - přijet do naší národní Fatimy v Koclířově a ujmout
se vedení 2. semináře únorové novény - přípravy Jubilea Fatimy v naší zemi.
Chystám se, že otci Marinkovi tyto otázky přetlumočím, i když ani jeho odpověď nemůže být konečná
a závazná. Přesto vnímáme velkou milost, kterou mnozí z nás v Medžugorje obdrželi.
Teď velké Jubileum Fatimy je velkou náručí Matky Boží, Matky Církve, velkým darem
vítězství Neposkvrněného Srdce! Ať vítězí v nás a skrze nás!
My můžeme jen ve spojení s FIAT Panny Marie reagovat na to vše, co je kolem nás a prosit o dar
poznání celé té hloubky i délky, šířky i výšky… Tak, jak zněla výzva od otce kardinála Dominika –
„Děkuji všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto dny“.
A tak, drazí přátelé, buďme spolu v tyto dny, v tomto čase roku 2017, v naší službě v pevném spojení
a jednotě naší katolické církve. S modlitbou Jubilea Fatimy, kterou šíříme na modlitebních kartičkách,
s informacemi uvedenými v brožurce Anděl Míru. Nyní dáváme do tisku publikaci Fatima naše
naděje, s přílohou modlitebního zpěvníčku, který nám bude ještě lépe sloužit v tomto roce.
Nenechejte si ujít exercicie s Fra Marinkem nebo alespoň 1. mariánskou sobotu 4. 2. s ním. A pokud
můžete, tak sledujte i stránky www.fatima2017.cz
Na co se dále můžeme těšit?
- v březnu na setkání se vzácným knězem P. Petrem Šustáčkem, který tak vnímá s námi požehnání
Panny Marie a také smysl Medžugorje
- v dubnu na exercicie s irským misionářem, charizmatickým knězem P. Denisem O´Sullivanem
(31.3. - 3.4.)
- v květnu již zahájíme vlastní slavení Jubilea Fatimy – na 1. mariánskou sobotu 6. 5. 2017 s naším
otcem biskupem Janem. Více informací na našich stránkách www.cm-fatima.cz
Vám všem a především nemocným a trpícím žehnám a prosím o vaše modlitby a oběti pro toto dílo
Fatimy, na kterém se společně podílíme. ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE
SVĚT…
Váš v Kristu a Marii
P. Pavel Dokládal
a Českomoravská Fatima v Koclířově
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