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„MODLETE SE SVATÝ RŮŽENEC V RODINÁCH“
tak zní výzva papeže Františka v jeho listě adresovaném všem věřícím.
Tak zní výzva Matky Církve, Panny Marie, sdělená prostřednictvím vizionářů
hlavních poutních míst světa. Tak zní již 30 let stálé výzvy WAF – Světového
apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v ČR. Taková je vůle Boží.
A také pozvání ke společné s obnově zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce
Panny Marie i ke slavení prvních mariánských sobot se smírným svatým
přijímáním.
V květnu 2020, kdy se jen pomalu uvolňují protipandemická nařízení, nikomu není
zakázáno a současně nikomu z nás není dovoleno, nekonat tyto výzvy včetně
1.mariánské soboty se smírným svatým přijímáním 2. května, Fatimským dnem 13.
května, s připomenutím 103. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria ve Fatimě.
Cova da Koclířov – koclířovská dolinka - je připravena. V kostele budeme dodržovat všechny předpisy
stanovené vládou při slavení mše svaté. Současně budeme tak, jako doposud vše přenášet prostřednictvím
internetu, ale také na obrazovky mimo kostel, tak, jak to činíme již desítky let při slavení prvních sobot.
Zpovídat se bude celý den v kapli naproti kostela, kde bude jen kněz a 1 penitent v dostatečné vzdálenosti a
také mimo bohoslužby ve zpovědnici pod kůrem, která je zcela odizolována - kněz od penitenta. Stejně tak
smírné svaté přijímání ve „Svaté bráně“ s vchodem zvenku a modlitba rozjímavého svatého růžence bude
znít tento den 4x v celém areálu. Navíc není žádné omezení pro prodej z cukrárny i knih a upomínek z Pastýře.
Nic víc a nic míň teď nepotřebujeme, než to, co nejvíce uposlechnout papeže Františka a skutečně ZAČÍT
nebo POKRAČOVAT v modlitbě svatého růžence. A k tomu ještě připomínám vyjádření WAF ČR pod
názvem STRUČNĚ-VĚCNĚ-JASNĚ o původu pandemie, které je stále (i v překladu do angličtiny) na našem
webu v aktualitách.
A zcela konkrétně v tento čas prosíme o vaše modlitební doprovázení v hledání cesty a rozhodování o stavbě
penzionu LUCIE pro seniory v Koclířově a o stavbě kopie Capelinha - Kaple zjevení Panny Marie v areálu
ČM Fatimy a také o vaši pomoc. Přijeďte jakkoliv pomoci - modlit se s námi - pracovat na zahradě či jinde,
podpořit naši službu, cestu i poslání. Staňte se „spolutvůrci“, dělníky a dělnicemi Ducha Svatého.
Veliké májové požehnání a nejvíc našim nemocným a trpícím. A prosím, pamatujte i vy na nás.
Rád vám žehnám, vašim rodinám, společenstvím a modlitebním skupinám a zvláště těm, kterým již dochází
síly
Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF – Světového apoštolátu Fatimy v ČR
a společenství komunity Českomoravské Fatimy v Koclířově
PS: V červnu na 1.sobotu (6.6.) už budou moci jezdit i autobusy
jako obvykle. V květnu mohou zatím jen auta. Prosím, parkujte
naproti u farního kostela či na parkovišti u restaurace.
Sdělení regionům WAF v ČR:
Všechny programy sjednané v regionech na duben-červen
budeme po dohodě s vedoucími přesouvat na září a říjen 2020.
„Modlete se každý den růženec“ (13.5.1917)

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz
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