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JSME NA PRAHU ADVENTU… 
 

… a stejně tak můžeme říci, že jsme na prahu věčnosti. Vždyť Advent nás má 

připravovat na druhý příchod Krista (Lk 21,36) – viz. evangelium 1. neděle 

adventní – „UNIKNOUT A OBSTÁT“ před Ježíšem - Synem člověka. Toto je 

podstatné, hlavní a rozhodující. 

Současně v této lidské přirozenosti všichni řešíme to, co ostatní. Jsme tím doslova 

zahlceni a často i znechuceni a vyčerpáni. Nic zde nebudu rozebírat, komentovat 

nebo snad nabízet „recepty“. 
 

Obracím se na každého z vás, jednak z titulu vašeho kněžství - obecného a někteří 

z nás i svátostného a otcové biskupové v plnosti svátostného kněžství. A současně 

jako na členy Světového apoštolátu Fatimy v ČR, ve všech rovinách: národní 

prezident, Stálá rada, Správní rada, důvěrníci. 

A současně jdu i dál - jde o stejné osoby - jen navíc pověřené službou vedoucích 

regionů a jejich zástupci - nejbližší spolupracovníci a každá modlitební skupina 

WAF v ČR, především ti, kdo modlitební farní skupinu svolává, s ní se modlí a šíří 

poslání církve a WAF. A v této struktuře jsme každý z nás - katolík a člen WAF. 

I když nyní může číst či s námi spolupracovat i ten, kdo není členem  katolické 

církve, či dokonce ani křesťanem a i ten, kdo není členem WAF v ČR. A nejen, že čtou toto slovo, ale 

sympatizují s námi a mohou to být právě oni, kdo se připojují konkrétní službou a pomocí. 
 

Tak se pokusme každý najít své místo. Řekněme si, zda je optimální a nebo 

je možné hledat jiné a zda není potřebné, to stávající OŽIVIT. Víc už 

v metodice a povzbuzení udělat nemohu. V samotné realizaci pak máme 

každý své limity, ale určitě ještě i rezervy…. 
 

Je-li tu Advent – očekávání – příprava - na oslavu prvního Kristova 

příchodu, možná letos opět nevyjde vše, co jsme naplánovali - koncerty, 

trhy, vycházky, lyže, návštěvy, nákupy….zase ten covid…..Doporučuji 

neřešit neřešitelné, ale řešit řešitelné a právě to podstatné. A to - přípravu na druhý příchod - věčnost. 
 

V příloze tohoto duchovního slova na advent připojuji několik odkazů. Podívejte se na ně. Má význam je 

pochopit, což letmou četbou moc účinné nebude. 
 

Požehnaný = Bohem obdarovaný a člověkem přijatý - ADVENT 2021 vám, sobě, našim blízkým, dětem a 

zvlášť nemocným, těm, kdo v tomto čase ztrácí naději, zdravotníkům a našemu novému předsedovi vlády, 

vládě a všem zákonodárcům, přeji (eme) a vyprošuji v modlitbě 

Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR 

a společenství Českomoravské Fatimy 
 

Pro připomenutí: 

Na našem webu je pro naši vnější a vnitřní činnost klíčové prohlášení pod názvem ZÁSADNÍ 

STANOVISKO…. 

Velkou naději vkládám do poslání knižní novinky pod názvem: VŠECHNO MOHU… Filipským 4,13. 

Rozhodně ne kvůli osobnímu zviditelnění, či životnímu jubileu 70 let, ale protože kniha mapuje SMYSL A 

POSLÁNÍ WAF V ČR - ne teoreticky, ale prakticky na konkrétních událostech. Je doprovázena celou genezí 

počátku POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ. Upoutávku na požehnání na Fatimský den a sv. Lucii 13.12.2021 také 

připojuji. 
 

A konečně úplně konkrétní. Kdokoliv z vás nejbližších WAF byste chtěli a mohli kdykoliv osobně přijet do 

Koclířova - davy vás asi nebudou - někteří nemohou, jiní se bojí či nechtějí - ale kdo by mohl a chtěl 

neostýchejte se a dejte vědět naší skvělé Lidušce na recepci. Ona a někdy i se mnou, když je toho třeba, 

vyřeším(e) vše - Vždyť i zde platí „Filipským 4,13“…. 
 

 

 

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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