DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVEN 2020
NIKDO TO NEMÁ A NIKDY TO NEBYLO ... LEHKÉ
Během karantény, v čase pandemie koronaviru jsem se vrátil k tématům
biblických hodin z roku 1989. Tedy z doby před 30 lety, tehdy ve
Šlapanicích u Brna, kde probíhal již 4. ročník. Tématem byl HŘÍCH A
JEHO DŮSLEDKY.
Začali jsme 25. 3. a skončili 11. biblickou hodinou v posledním týdnu
měsíce května. Odkazy nahrávek najdete na našem webu v aktualitách
pod názvem „Vyučování“. A k to mu stále i vyjádření STRUČNĚVĚCNĚ-JASNĚ.
Vše je maximálně aktuální pro to, co prožíváme při tzv. „čínské chřipce“.
A pro členy WAF či mariánské ctitele je jistě zvlášť srozumitelné i
poselství z Fatimy: ať už lidé přestanou urážet Boha -už byl dosti urážen
... válka mnohem horší ... zlo je důsledkem hříchu. Pomůže nám tvářit
se, že to tak není? Jaký význam má strašit děti peklem? Tak se zamýšlí
kardinál Ratzinger ve výkladu zjevení Panny Marie v Cova d´Iria 13.7.1917, kdy Panna Maria ukázala
dětem peklo. Odpověď je jasná. Vidět a znát realitu může aspoň v některých vzbudit pohnutky - konat
dobro. A především ve vertikální rovině. A pak může každý, kdo chce, pochopit i následující volání,
které jsem měl na webu: VOLÁM K TOBĚ I K VÁM … Nebo i to, že poutní autobusy do Koclířova
z okolí pojedou, jako jezdily dřív, už nyní 6. 6. 2020 na 1. červnovou sobotu. Abychom, pokud nejsme
nemocní, či jinak postiženi, nezůstavali doma....Už tak je nás tak málo....
Nikdo z nás to nemá lehké. Vím, kolik je utrpení mezi námi, starostí a problémů. A co teprve tam,
kde křesťany pronásledují, v Číně či jinde nebo tam, kde tolik lidí umírá hladem ...
To ještě ty naše těžkosti jsou maličké... A nikdy to nebylo lehké...každá doba...situace...pohromy aj.
Tvoříme Kristovo tělo, a i když já v žádném případě nejsem dokonalý, tak cítím zodpovědnost za WAF
- hnutí Fatimského apoštolátu, za Českomoravskou Fatimu v Koclířově (letos děkujeme již za 25 let
služby), za rozhodnutí o stavbě projektu za 120 mil Kč, Domova Lucie pro nás seniory, především
z WAF, či stavbu kopie kaple zjevení Capelinha. Společně provázíme modlitbou také úmysl obnovy
a návratu věřících do kostelů, život našich farností, ekonomiku diecéze i celé naší Církve, službu otce
kardinála Dominika i nového předsedy ČBK, arcibiskupa Graubnera a nejvíc pamatujeme na naši
diecézi, úmysly i službu našeho otce biskupa Jana a jeho generálního vikáře Jana. Buďme spojeni
v těchto společných úmyslech i v dalších regionech. A tak můžeme být sjednoceni v duchu loga našeho
hnutí (ORBIS UNUS ORANS – modlitba sjednocuje svět).
Odložme hříšnost. Na toto téma jsou 10. a 11. biblická hodina - tedy hříšnost jako nepřijetí vlastního
života s jeho okolnostmi. Vyprosme si biblický postoj (Ef 5,11-14). Nazvěme vše ve svém životě, u
sebe, pravým jménem a usilujme zhojit zhojitelné a smysluplně přijmout nezhojitelné.
Moc záleží na každém z vás. Děkujeme, že jste s námi v kontaktu. Komunikujte s námi i nadále,
nejlépe osobně. A díky všem za podporu, abychom mohli POKRAČOVAT…
Můžeme se také povzbudit. 13. června si připomeneme 103 let, kdy ve Fatimě Panna Maria řekla:
„Ježíš chce, aby mě lidé poznali a milovali a ty mu máš při tom pomoci. Chce zavést ve světě úctu
k mému Neposkvrněnému Srdci.“ A také dodává: „Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé
Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“
Žehná vám všem, vašim blízkým modlitebním společenstvím a požehnaný měsíc úcty Božského Srdce Páně vám
se společenstvím Českomoravské Fatimy vyprošuje a těší se na vás
váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR
PER MARIAM AD JESUM… SKRZE MARII K JEŽÍŠI
Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít
na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195
Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
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