DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – LEDEN 2019
POUTÁME SE PEVNĚ K PANNĚ MARII A EUCHARISTII - DVĚMA SLOUPŮM ŽIVOTA

Skončil rok 2018 – rok „Fatima 100+1“.
Závěr roku i vstup do nového roku překlenul vánoční
oktáv a závěr doby vánoční po slavnosti Tří Králů
neděli Křtu Páně. Do letošní doby vánoční vstoupil
v Koclířově sv. Don Bosco. Konkrétně svým XXVIII.
snem z roku 1862 nazvaným Osudy Církve.
Když se Don Bosco po zveřejnění tohoto snu obrátil
na Dona Ruyho s otázkou: Co si myslíš o tomto snu,
Don Ruy mu odpověděl: Mně se zdá, že tou
papežskou lodí je Církev a loďmi lidé, mořem pak
svět. Ti, kdo hájí obrovskou loď, to jsou papežovi
oddaní věřící a ostatní jsou jejich nepřátelé, kteří se
jí snaží zničit zbraněmi všeho druhu. Dva spásné sloupy, ke kterým se vítězná Církev pevně
připoutala, představují asi úctu k Panně Marii a k Nejsvětější Svátosti - Eucharistii. Don Bosco
k tomu připojil: Nepřátelské lodě - to je pronásledování. Církev čeká velké soužení. Co se dosud
dálo, je v porovnání s budoucím téměř ničím. V tom zmatku zbývá jedině zvláštní úcta
k blahoslavené Panně Marii a časté svaté přijímání. Využívejme jich co nejlépe a rozšiřujme je
všude a mezi všemi.
A když jsem se ohlédl za celou nadpřirozenou režií (popisuji ji stručně v závěru publikace Fatima
100+1) od nezvyklého způsobu povolání na konci 60. let minulého století, až po dar svátostného
kněžství a dalších roků služby, s výrazným mezníkem Koclířova, znovu jsem si uvědomil důležitost
národního eucharistického kongresu v roce 2015 a vrcholné připoutání naší země k Eucharistii
v Brně 17. října 2015 a pak v bezprostřední spojitosti tří let až k roku Jubilea Fatimy a k 7. říjnu 2017
připoutání naši země k Mariinu sloupu - zasvěcení Jejímu Neposkvrněnému Srdci a skrze Ni Bohu.
Obojí připoutání k těmto dvěma sloupům jsme mohli vytvořit, připravit a realizovat z tohoto
nepatrného místa v Koclířově a pak připojit i nové potvrzení ČBK a MK našich stanov a poslání do
dalšího působení.
Teď nám zůstává každodenní osobní „ratifikace“ připoutávání a jak řekl sv. Don Bosco: rozšiřování
všude a mezi všemi. Aby bylo co nejvíce lodí, které se v tomto zápase zachrání.
To nám všem ve Světovém apoštolátu ČR přeji a vyprošuji v tomto novém roce, roce misií, roce sv.
Anežky české zakončeném, dá-li Pán, v listopadu v Římě a pak v pražské katedrále i s klíči výzvy
k životu.
Rád žehnám, vám všem „spolubojovníkům“ a především nemocným a trpícím, vašim blízkým a
dobrodincům. Váš v Kristu a Marii
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