DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – květen 2019

MARIA Z NAZARETA
V květnu 1999 otec arcibiskup Karel Otčenášek vepsal do
srdce umístěného na putovní soše Panny Marie z Nazareta nápis
ČESKÁ REPUBLIKA. Tato socha Panny Marie Nazaretské v
životní velikosti vyšla na konci druhého tisíciletí z Nazareta,
procházela všemi světadíly s úmyslem, přivést nás všechny
velkým jubileem roku 2000 do nového tisíciletí, ve kterém už
putujeme plných 19 let. Když se socha Panny Marie vrátila do své
vlasti, tak právě na Hod Boží vánoční, když sv. Jan Pavel II.
otevíral Svatou Bránu Velkého jubilea, socha Panny Marie přišla
na místo, kde se právě před 2000 lety narodil Ježíš Kristus v
Betlémě. A Sv. otec Jan Pavel II. v bulle Incarnationis Mysterium
označil tento rok Rokem Milosti, rovnajícímu se roku Kristova
příchodu na tuto zem.
A to je hlavní smysl - připomenout si tuto událost v naší
zemi před 20 lety, ale také znovu přijmou velkou výzvu Panny
Marie. Ona, naše Matka, nám chce znovu dát svého Syna Ježíše.
A my v tak obtížných časech útoků na Kristovu Církev máme
právě jen a jen v Něm naději i jistotu, že obstojíme a zvítězíme.
Prožijme tento měsíc v úzkém spojení s Pannou Marií i naší vzájemnosti. Ať nyní, na
první sobotu 4. května s otcem biskupem Janem, či pak na mnoha místech v ČR, kde během
května budou probíhat naše regionální setkání. Teď zvlášť, více než kdy jindy, potřebujeme s
růžencem v rukou držet sebe navzájem, ve spojení s Fatimou v Koclířově i s Fatimou v
Portugalsku a především se Svatým stolcem, Svatým otcem Františkem v Římě.
Těším se na společenství s vámi v měsíci Královny Máje a s radostí žehnám vám, vašim
blízkým, rodinám, modlitebním společenstvím a zvláště nemocným.
Ve spojení modlitbou, která sjednocuje svět – ORBIS UNUS ORANS!
V Kristu a Marii Váš
Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
A kde se v květnu můžeme setkat?
8. 5. 2019 Fatimský den - Šlapanice - kostel Nanebevzetí Panny Marie (9h)
12. 5. 2019 - 13. 5. 2019 - Fatimská vigílie a Fatimský den – u nás v Koclířově
13. 5. 2019 Regionální setkání FA - OPAVA - u minoritů – kostel Sv. Ducha (16h)
21. 5. 2019 Regionální setkání FA - OSTRAVA - u Saleziánů Dona Boska (15h)
23. 5. 2019 Regionální setkání FA - VESELÍ NAD LUŽNICÍ (16h)
24. 5. 2019 Noc kostelů i u nás v Koclířově s možností zůstat do soboty
25. 5. 2019 Pouť ke sv. Filoméně - den nalezení ostatků sv. Filomény
25. 5. 2019 Regionální setkání FA - HODONÍN - kostel sv. Vavřince (15h)
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