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Od 1. 5. do 30. 9. 2022, tj. 5 měsíců a 5 prvních sobot nám zbývá k tomu, vše tak připravit se 

vším (všemi) co jsme a co (koho) máme, abychom na první říjnovou fatimskou mariánskou 

sobotu - 1.října 2022 - mohli zvolit po 32 letech nové vedení WAF ČR. Důvěrníci - volitelé 

podle platných stanov WAF – Fatimského apoštolátu v ČR - to jistě dokážou (myslím volby).  
 

Avšak každému z nás (vás) by mělo být jasné, že bude potřeba daleko silnější podpory z řad 

všech našich členů a příznivců. Se současnou podporou, i když na tolika místech někdy až 

dojemnou, bude Fatimský apoštolát v ČR a jeho „vlajková loď“ - Českomoravská Fatima 

v Koclířově - jen těžko úspěšně pokračovat. Jsou dvě základní roviny. Institucionální a 

charismatická. Tyto dvě složky existence jakékoliv církevní organizace – diecéze – farnosti - 

řeholní komunity - církevního hnutí aj. se musí stále společně harmonicky rozvíjet. A tím 

může pokračovat. Mnohokrát, snad i stokrát během mnoha uplynulých let jsem toto téměř na 

každém našem setkání vám všem zdůrazňoval, a to proto, že jsem věděl, že jenom takto se 

může naplňovat naše poslání pro Církev a vlast, kam jsme Kristem s Pannou Marií posláni. 
 

A také jsem věděl, že musí přijít čas, kdy bude třeba, aby mariánské hnutí Fatimský apoštolát v ČR a ČM 

Fatima se svými 17 regiony začala „chodit“ s dalšími mladými lidmi, rodinami, seniory. S těmi, kteří vědí, 

kam patří, v jaké instituci v Církvi slouží a působí (ve své farnosti a současně WAF ČR) a také za svým 

vedením opravdu stáli a s ním maximálně SPOLU-PRACOVALI. 
 

Kdo je současným členem STÁLÉ RADY - každý člen ví. A jaké jsou jeho povinnosti plynoucí ze Stanov. 

Kdo je členem SPRÁVNÍ RADY, je rovněž každému jasné. 

Kdo je vedoucím jednoho ze 17 regionů už je v naší instituci WAF ČR ne až tak u všech úplně jasné a plně 

funkční. Přes veškerou mou snahu  i za přispění Zlého skrze zbraň Covidu a velkému poklesu duchovní 

aktivity Církve jako celku, také WAF ČR nevyjímaje, se mi nepodaří předat všechny regiony aktivní a 

soběstačné. Kromě Covidu a dokonce i úmrtí či značné vyčerpanosti a ustrašenosti působí naprosto objektivní 

příčiny. Nikdo za ně nemůže, ale s nimi pak se také mnoho nemůže. Přitom celkový potencionál ČM Fatimy 

je mimořádně zdatný. Dokončení stavby Capelinhy, i přes všechny překážky LETOS 2022!! Domov Lucie 

s.r.o., Restaurace - penzion Fatima - nyní podporující uprchlíky z Ukrajiny, poutní centrum sv. Filomény, 

poutní kostelík sv. Josefa nad tunelem aj. 
 

Všechny vás (nás) na prahu májového měsíce května s nastávajícími 5 měsíci vybízím: Pojďme přemýšlet a 

jednat. I v duchu naší knihy „VŠECHNO MOHU - Filipským 4,13“ - to je Slovo pro nás všechny. Naše 3 

rodiny, jejich děti, moji „nástupci“ - budoucí, další rodiny „Billáků“, nová mládež, všeobecná, ale mariánská, 

bojovníci Panny Marie a v neposlední řadě mladí z aktivity Růženec za ČR - to je obrovská podpora díla 

Panny Marie - každý z vás. 

A kdo už nemůže vůbec nic, jen trpí v osamění či nemoci, může zcela určitě VŠECHNO – v TOM, který mu 

– a nám všem dává sílu. A z nebe nás zcela jistě podporuje tolik dalších …. 
 

Ještě snad na závěr to, co mě v poslední době zcela zasáhlo. Jedna z vás, obyčejná žena, milující celým srdcem 

Krista, Pannu Marii a stále oddaně sloužící ve WAF ČR. Poslala na účet pro Capelinhu jako dar vysokou 

částku s komentářem: “Takto se rozhoduji, protože toto má cenu…“. Každý den 

provázíme přípravy stavby, všechny dobrodince a především odkaz a poslání 

modlitbou. S velkou vděčností za vaši podporu, pomoc, modlitbu, vzpomínku 

každému z vás rád žehnám.  

Váš v Kristu a Marii, v důvěře  

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR 
 

PS: Nyní na první sobotu v květnu vám chci předat přece jen celoroční program WAF ČR na rok 2022. Věřte, 

nedoufal jsem v to, že to bude možné a i nyní vzhlížím s obavami, jako každý z nás, co bude s Ukrajinou, 

Evropou, světem, válkou? Co bude s pandemií čínské chřipky a pandemií kybernetiky, či jinými úkazy. Co 

bude se světem, který se stále silněji Bohu a Božímu Zákonu – Desateru - vysmívá. Přímo či nepřímo. A o 

jedné naprosto účinné všeobecné vakcinaci nechce ANI SLYŠET!!! - POKÁNÍ! 
 
 

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  Fb: Fatimský apoštolát v ČR 
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