DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – červenec 2019
„Po všech těch událostech se rozhodl Hospodin Abraháma vyzkoušet“ (Gen 22,1n)
Každý z nás na své životní cestě a ve svém poslání můžeme čerpat
od Abraháma světlo i sílu. Od samého počátku má jen jediné, ale
skrze přijetí v poslušnosti vlastně všechno. Slovo Boží. Bůh mluví
k tomuto pastevci v mezopotámském Uru a v něm formuje základ
vyvoleného národa Izraele. V tolika situacích obstál, ale ještě ho
Hospodin vyzkoušel.
Pro nás je velkou zkušeností víry, když se Abraham vrací z hory
Moria, kam ho Hospodin poslal obětovat svého jediného syna
Izáka a svého syna, jediného syna drží ve své ruce....
A nyní do naší konkrétní reality. Po všech těch událostech...nikdo se nenašel....
Co Hospodin zamýšlí? Restaurace zůstává uzavřena a my se vydáváme na horu Moria...
Nezbývá, než jít, i když je to cesta náročná, ale chce to tak Bůh.
Souvislostí s Božím slovem a konkrétně Gn 22,1n je opravdu hodně. Nabízím je i vám, kteří patříte k
„Abrahamově rodině“ tedy v naší realitě k Fatimskému apoštolátu v ČR a k poutnímu místu Českomoravské
Fatimy v Koclířově a současně k poutnímu místu svaté Filomény, patronky Světového živého růžence a dětí
Mariiných při farním kostele v Koclířově.
Právě se chystáme na posvátný Velehrad, kde budeme připomínat jak velké výročí 1.150 let od úmrtí svatého
Cyrila, tak i naše konkrétní 30. výročí svatořečení sv. Anežky (12.11.1989 v Římě).
Opět, jako před 30 lety jsou tu statisíce demonstrantů. Tenkrát jsme také všude slyšeli, že se máme dobře, tak
proč jsou lidé nespokojení? Dnes je to úplně stejné. Máme se tak dobře. Mnozí se hlásí k současnému vedení a
jiní protestují. Úplně stejné to bylo v létě 1989, tedy před 30 lety.
Chystáme, tak jako před 30 lety národní pout do Říma a po návratu domů velké setkání a společnou modlitbu
v katedrále v Praze 16.11.2019.
Před 30 lety P. Václav Malý ovlivnil svou přítomností a vírou v Boha Občanské fórum a celý národ.
Nyní se snažíme vtisknout tomuto času pravý charakter. Pokání, smír, návrat ke kořenům....
Po návratu z Velehradu chystáme již pěknou 285. první mariánskou sobotu se vzácným knězem P. Prokopem
Brožem, pak týden našich dětí, slavení RHEMA na konci července s první srpnovou sobotu, týden mladých
s misionářem P. Josephem Jilsonem, nástupcem zemřelého P.Josepha Billa.
Budeme pokračovat...vystupovat na horu Moria...a poslouchat hlas Boží. Začněme právě nyní, kdy začíná měsíc
úcty Nejsvětější Krve Ježíše Krista.
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí, budiž naší spásou.
Celé naší mariánské rodině ze srdce žehnám...Jdeme...Pojďte s námi cestou víry, naděje a lásky.
Posílám vám všem, vašim blízkým, modlitebním společenstvím požehnání. A u nás v kapličce denně
pamatujeme v modlitbě.
Požehnané prázdniny!
Váš v Kristu a Marii
Pavel Dokládal
a
společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově
Podrobnější informace k připravované národní pouti do Říma jsou postupně aktualizovány na www.bihk.cz
A kde se v červenci společně ještě můžeme setkat? Třeba již na Velehradě 4.-5.7. v našem stánku i při společné
službě hnutí a komunit, u svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí 20.7. při pouti rodin a nemocných, při poutní
mši svaté v Jesenci (28.7. v 10.30h). A jinak každý den u nás v koclířovské dolince. Na našem webu můžete najít
aktuální program na celý měsíc a také i další připravované aktivity. Přijeďte! Těšíme se na vás.
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. 731646800
e-mail: recepce@cm-fatima.cz nebo 731598752, cm-fatima@cm-fatima.cz Fb: Fatimský apoštolát v ČR

