DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – LEDEN 2020
ROK 2020 pro nás přináší 25 i 30 LET NAŠÍ SLUŽBY A POSLÁNÍ
Před 30 lety si nás Pán zvolil, abychom v naší zemi přijali a vedli apoštolát jeho
Matky Panny Marie - Světový apoštolát Fatimy.
Když jsme 13.11.2019 před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu předávali papeži
Františkovi Korunu sv. Anežky České s mnoha tisíci podpisy - otisky nás
všech, byl hluboce jsem dojat gestem našeho primase, pražského arcibiskupa a
předsedy ČBK kardinála Dominika Duky OP, který mě Svatému otci představil
jako představitele Fatimského apoštolátu v ČR, právě s 30-letým posláním
v naší zemi, ve službě pro Církev i vlast.
Ta třicítka je spojena s mnohými z vás, co nyní přijímáte toto novoroční
duchovní slovo roku 2020.
Předně pro ty, kteří již mají jinou, skvělou a dokonalou optiku vidění i poznání,
a když se vydali s námi na tuto společnou cestu služby v mariánském hnutí
Fatimy a Pán je již povolal k sobě, jsou s ním stále spojeni. Vždyť členství
v našem hnutí smrtí nekončí, ale trvale pokračuje. V tom je také jedna z jeho
jedinečností…
A pak s vámi, kteří čtete toto slovo trvale upoutáni na lůžko v nemoci a utrpení
a jsme spolu duchovně spojeni a vy své i naše hnutí stále podporujete. A s vámi, kteří se rozhodujete, jakým
způsobem pokračovat ve společné cestě ve službě a poslání. Co mohu udělat pro naši Maminku Marii právě
nyní, v tomto roce 20´.
A pak je tu ona pětadvacítka - ta je po 5 letech Třebíče konkrétnější, než jsme si kdykoliv představovali. A to
je nové poutní místo Českomoravská Fatima v Koclířově. Během poloviny roku bychom měli znát odpověď
na otázku možného vzniku „Lucie“ a institutu třetího věku. Právě nyní se rozhoduje v jednání třech subjektů:
WAF CR, BiHK a bratři Cech a Růžička z naší Správní rady. Bude si to žádat ze strany nás všech velké
modlitby a oběti.
A k tomu pro tento rok poslání našich volontérů. Když se mladí mohou rozhodnout věnovat rok svého života
dobrovolné službě tam, kam budou poslání a nebojí se, že o něco přijdou, proč by se také naši členové a
především z řad seniorů nemohli rozhodnout a nabídnout třeba jeden měsíc? A tak aspoň nahradit poslední
naši všestrannou pomocnici Drahušku, která s komplikovanou zlomeninou může jen a jen ležet....
Tak na prahu nového roku 20´ - storočí Karla Otčenáška, svaté Hyacinty, svatého Jana Pavla II. a také v roce
Mezinárodního eucharistického kongresu (MEK) v Budapešti vám všem ze srdce žehnám.
Mobil na Hanku máte a pokud ne, tak zde je 731 598 752. Zeptejte se jí jako se ptala Lucie dos Santos Panny
Marie, co můžete pro Pannu Marii a její apoštolát vykonat.
A ode mě a od nás všech slyšte vy, kteří jste nám finančně (a ne málo) přispěli nebo jako František, Alenka a
další pomohli - MOC DĚKUJI (EME) a dále s vámi POKRAČUJEME.... Velké PánBůh zaplať.
Novoroční požehnání od Panny Marie Fatimské, se sv. Františkem a Hyacintou, se služebnicí Boží sestrou
Lucii, se sv. Filoménou, Jakubem, Alfonsem, Antonínem a v duchovním spojení s biskupem Hlouchem,
děkanem Kuklou, otcem Slavkem a letos zvlášť s Karlem Otčenáškem a sv. Janem Pavlem II.
Vám všem „spolubojovníkům“ a především nemocným a trpícím, vašim blízkým a dobrodincům rád žehnám.
váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

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
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