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BLÍŽÍ SE 70! ODEJÍT NEBO JEŠTĚ ZŮSTAT?... 
 

Asi všichni naši členové WAF CR vědí, že příští rok a hned poměrně z kraje, se - dá-li Pán - 

dožiji 70 let života a nyní na konferenci WAF ČR 2.října 2021 vstoupíme do 32. roku činnosti 

a poslání mariánského hnutí Fatimy, které bylo v naši zemi ustanoveno v květnu 1990. Po 

celou tuto dobu jsem naplňoval nezvyklou dvojroli, a to jak národního prezidenta hnutí, tak 

duchovního moderátora, kněze a k tomu často s mnoha jinými úkoly v naší katolické Církvi. 

O tom se, m.j., dočtete v knize „Fil. 4,13“ kterou právě dokončuji. 

Na Výroční mariánské konferenci 1.10.2022 se ukončí 8. volební období a bude třeba zvolit 

prezidenta WAF ČR na další 4 roky. Mám odejít, nebo ještě zůstat? Pokud zůstanu, tak se 

jako národní prezident našeho hnutí, bude-li vše pokračovat, dožiji požehnání kaple východní 

Evropy – „Capelinhy“ a také patrně i domova Lucie pro seniory v institutu třetího věku. 

Na druhé straně se ale bude mnohem hůře vytvářet pokračování celého díla Fatimy v ČR. 

Pořád se bude spoléhat na to, že to - jako doposud - bude dáno a zachováno. 
 

Tak jak odpovědět? Odejít nebo ještě zůstat? 

To, co jsem vás všechny vždy učil, se pokusím dobře aplikovat i na této otázce. A to přece: „VŠECHNO JE 

DVOJÍ!“ Tedy obojí: Odejít a ještě zůstat! 
 

Tak, drazí moji, hledejme nyní posilu. Jak pro naši členskou základnu, modlitební skupiny Fatimského 

apoštolátu v ČR v našich regionech, tak v obnoveném bratrstvu naší národní patronky hnutí, svaté Filomény, 

tak v posílení nových důvěrníků – volitelů (poslední možnost nových žadatelů o statut důvěrníka je nyní 1.-

3.10.2021) pro volby v roce 2022 (1.10.) a hledejme ty, kdo by se mohli na vedení hnutí podílet. 

Já již při volbách za rok kandidovat na prezidenta hnutí nebudu. 

Naopak, budu-li živ a zdráv, rozhodně budu novému vedení maximálně nápomocen. 
 

Tedy, zvu a vybízím vás všechny o pomoc a podporu tohoto rozhodnutí. Dejte, co můžete, v našich 

modlitebních skupinách a regionech do pořádku. 

Získejte s pomocí Boží, Panny Marie a našich patronů, svatých Františka a Hyacinty Marto, svatého Josefa, 

svaté Filomény a svatého Jana Pavla  II. nové členy - spolupracovníky. Určitě nezůstanete bez odměny. 

Vytrvejte a společně POKRAČUJME! Teď je ta doba příhodná….  
 

A pokuste se sami, ve svých regionech, tak, jak to bude možné toto „dvojí“ napodobit! Tedy – 

najít někoho, kdo se může od vás učit a kdo může POKRAČOVAT.  
 

Žehnám vám, všem drahým nemocným, blízkým, dobrodincům v díle Fatimského apoštolátu 

v naší zemi, s vděčností za vaše oběti, pomoc i vzájemnost. 

 

V Kristu a Marii váš 

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 

 

Následující víkend po konferenci vhoďme dobrý hlas pro náš nový Parlament ČR. 8.10. bude také příležitost 

k otevřenému modlitebnímu on line setkání mezinárodního Fatimského apoštolátu. Podrobnější informace 

najdete na našem webu. 12. a 13. 10. jsou hlavní fatimské dny a 104. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

A kdo můžete a chcete, pro naše rodiny 26. - 31. 10. 2021 máme připravený super seminář, pobyt a duchovní 

obnovu i Requiem za mého bratra, otce Petra (30.10.) a pak na 1. listopadovou sobotu „letíme do Izraele“, 

zatím jen při semináři „SFADOSVAZE“ (4. - 7. 11. 2021). A jistě - bude-li to možné - i se svatým Silvestrem! 

Žijeme! Tak, jak Bůh rozhodne! 

 

 
 

 

 

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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