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 UČINÍM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ… (Mat 4,19b) 
  
Na počátku března nás všechny nejprve překvapil    
otec biskup Jan při díkůvzdání za 65 let života nejen předáním titulu 
monsignor,  ale také předáním vzácné relikvie sv. Jana Pavla II a režií 

Nejvyššího i za přítomnosti delegace našich „Římanů“ s bratrem Františkem Ševečkou. Díky za jeho 
bezprostřední reakci, připravit relikviář i úpravu nové kaple sv. Jana Pavla II a vše směřovat k zahájení 
Jubilea na I. květnovou sobotu 6. května 2017, kdy - dá-li Pán - otec biskup Jan Vokál zahájí slavení Jubilea 
v Českomoravské Fatimě, ale také posvětí novou kapli hlavního patrona WAF - Fatimského apoštolátu  
sv. Jana Pavla II. 
 
Měsíc pak pokračoval mnoha krásnými setkáními s Pannou Marii na biskupství v Českých Budějovicích,  
v Dubném u prof. ThLic. PaedDr. Martina Weise, Th.D. i s památkou biskupa Hloucha, v Českém 
Krumlově, v Hradci Králové, ve Šlapanicích, Troubsku a na dalších místech, v závěru měsíce nejprve 
dvoudenní kněžská pouť s o. biskupem v Koclířově a poté nyní kněžské exercicie s biskupským vikářem  
pro pastoraci P. Janem Pasekou. 
  
Hluboce zasažen výkladem zdánlivě prostého verše Matoušova evangelia: Učiním z vás 
rybáře lidí. Učiním z tebe rybáře lidí... To je moje poslání a poslání každého z nás vycházeje 
z obecného kněžství sv. křtu. My spolu jsme s Pannou Marii, pracujeme pro ni,  
pro naplňování jejího příslibu ve Fatimě - MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ...  
Ona, naše Matka Maria, je zcela závislá na poslání svého syna a současně Syna Božího - 
Ježíše Krista, který je zcela závislý na vůli nebeského Otce - živého a pravého Boha. Plnit 
vůli Boží. 
  
A to, co zakoušíme my, rybáři, spolupracovníci, je tak podobné obrazu rybáře, kterých si všiml otec Jan, 
když se procházel s růžencem podél nábřeží Labe v Hradci Králové. 
Jak tiše a trpělivě sedí u vody a čekají, až přijde chvíle a uloví rybičku. 
A tehdy jsem byl hluboce pohnut. Jak já jsem netrpělivý, neklidný, že hned není to či ono. Že se nám nedaří 
úlovky, že tolik lidí uniká dílu Panny Marie a tak se vyhýbají síti pravého Božího království a my bychom 
už tolik chtěli mít obrácenou farnost, lidi,děti, mládež v kostelích, na společným modlitbách, s růžencem 
v rukou a přitom je tolik třeba,abychom byli TRPĚLIVÍ. 
  
A tak drazí mojí v díle WAF - Fatimského apoštolátu Panny Marie s touto jednoduchou a přitom tak 
mocnou skutečností se obracím k sobě i vám. Buďme trpěliví, jsme rybáři lidí, rozhazujeme sítě a musíme 
umět trpělivě čekat na úlovky do Božího království. 
Panno Maria Fatimská přimlouvej se za nás, aby naše služba byla trpělivá a vytrvalá a plná důvěry, 
že je TVOJE A PRO TEBE. 
  
S vámi nemocnými a trpícími vstupme do svatého týdne a velké noci vzkříšení a hned poté pak měsícem 
květnem do Jubilea 100 let Fatimy 

Váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal 
  
P.S. 
Kdo můžete, přijeďte nyní bude tu P. Denis Sullivan z Irska, bude požehnání nové knihy Fatima naše naděje i 
zpěvníku Té paní, jež zem naši navštěvuje - vše 1.dubna 2017 nebo pak kdo můžete a chcete.  
Je zde také společné triduum a Velikonoce od 13.-16.4.  
V pátek 5. 5. zahajujeme devět dnů – novénu  

- každý den poutní program, 1.sobotu  6.5. a pak samotný den 13. 5. 2017. 
Pokud nemůžete do Fatimy za sv. otcem Františkem (Hanka tam bude) tak přijeďte tyto dny do Fatimy národní. 
Podrobný program najdete na www.fatima2017.cz 
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