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NEVÍ NIKDO Z NÁS, JAKÝ PŘIJDE ČAS…. 

 

Tak jsem meditoval a přemýšlel, co máme dělat a jak se k tomu všemu, co je kolem nás, 

postavit? Co vlastně má nebo nemá cenu. Mnohé indicie napovídají, že se nejen už děje, třeba 

už jsme ve 3. světové válce. Že jsou takové klimatické změny, inflace, zdražování cen za 

energie, mění se mezilidské vztahy, a mnoho dalšího, mnohdy až neúnosného.  
 

Byli jsem v květnu v Medžugorje. Mši svatou jeden večer při mezinárodním programu sloužil 

P. Petar Ljubičič, který má zveřejnit všech 10 tajemství, až je budou mít všichni vizionáři. V 

Garabandalu v 60. letech se také mnohé připomíná. Co s tím vším? 
 

Rád bych s vámi sdílel svůj pohled, k čemu jsem došel. Nebude to jistě snadné - ani pro mne, 

ale jiná varianta není. Je to VÝZVA K VÍŘE. Pán Bůh nemůže ztratit kontrolu nad světem, i 

když padlý anděl (Zj. 12,7) dokáže hodně s námi i světem „zacvičit“. Já jsem dítě Boží a Syn 

Boží mi říká, jako každému, kdo je pokřtěný: „Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás 

(tebe).“ (Jan 20,21b.) 

ON JE nejvyšší šéf a já „pracuji“ v jeho firmě. On mi říká, co mám dělat a to také dělat chci. 

O firmu a její chod se stará šéf. To není moje starost. Od šéfa mám smluvně dané, když už mě nebude 

potřebovat, tedy moji práci, že mi naprosto zajistí moji další budoucnost, tedy celou věčnost a ještě mi 

garantuje, že budu opravdu mrkat. Že mě ani nemůže napadnout. jak to mám všechno připravené a zajištěné 

- a to trvale - s NÍM. 
 

Na mě tedy je, abych plnil svoje úkoly, tak, jak On mě je posílá, třeba v náročné 

fyzické práci, starosti o chod celé ČM Fatimy, stavby repliky Capelinhy, či 

domova Lucie, budování fotovoltaiky, abychom byli schopni uhradit každý 

měsíc faktury za energie nebo rozhodne, že mi svěří jiný úkol, který ještě 

neumím, ale dá se naučit. Tak si to může každý položit před sebe, jak je to 

v jeho životě. A nebo být na lůžku nebo na vozíčku či s berlemi. Však to vidím 

kolem sebe. Když se třeba Helenka Ryklová blíží s Věruškou Skořepovou ještě 

k oltáři, a to i v Koclířově, říkám, si: „Neuvěřitelné! I v 78 letech mohu 

následovat Krista… 
 

Tak toto je mé poslání a můj úkol. Až do odvolání plnit své poslání zde na zemi. A BÝT PRO OSTATNÍ SOLÍ 

ZEMĚ A SVĚTLEM SVĚTA. Pomáhat dětem, mladým, seniorům, všem, které mi Bůh posílá do mého života – 

uvidět, kde „je Sever“ a POKRAČOVAT. 

A víc neřešit. To je starost ŠÉFA a ON je všemohoucí a LÁSKA. Stačí říci: „Pane, zde jsem, abych plnil Tvou 

vůli.“ (Žid. 10,7). Tak není třeba nic jiného řešit.  
 

Pro celý měsíc úcty Nejsvětější Krve Ježíšovy vám všem, vašim drahým, modlitebním společenstvím a zvláště 

dětem, žákům i studentům, pedagogům i vychovatelům, žehná i s velkou vděčností za vaše modlitby i setkání 

či jakoukoliv pomoc.  
 

 

Váš v Kristu a Marii  Mons. Pavel Dokládal, váš současný národní prezident WAF ČR 

 

 

PS. A teď se hodně rozhýbejme, kdo máme toto pověření od ŠÉFA ke stavbě Capelinhy s našimi spolu-

bojovníky: P. Josephem Jilsonem z Ugandy, P. Marianem Kufou ze Slovenska, našimi blízkými přáteli od 

P.Eliase Velly. Ti všichni s námi budou v Koclířově toto léto. A už se moc těšíme na srpnovou první sobotu 

s naším otcem biskupem Janem Vokálem i ve spojení s poutí ke cti naší malé velké světice, svaté Filomény.  

Ave Maria et Joseph! 
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