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SVATÁ FILOMÉNA S PANNOU MARIÍ A TAJEMSTVÍ EUCHARISTIE 

Opět, tak jako vloni, můžeme léto prožívat relativně svobodně, a to - i 

když stále graduje “všeobecná masáž“. Přesto POKRAČUJEME, a to i 

přes adekvátní obtíže a sílící znamení. 

Svatá Filoména, malá velká světice, ustanovená Svatým otcem 

patronkou dětí Mariiných - a takovými se skutečně snažíme být - a 

současně Světového Živého Růžence. Hlavní poutní den připadá letos 

na neděli 8.8.,  a to poprvé s obnoveným bratrstvem sv.Filomény a opět 

s naší drahou  Marienkou - „Filoménkou“ - Dudášovou a ctiteli 

z bratrského Slovenska. 

Všechno to, co opět letos sv. Filoménka obdrží a její krásu vyzdvihne, i takto naznačí naši úctu k ní a důvěru 

v její pomoc a přímluvu. I předměty úcty, požehnané v hlavní výroční dny - olej, šňůrka, voda - doprovází 

s modlitbami nejen tuto výroční pouť, ale pravidelně také pobožnosti o prvních sobotách a pravidelných 

modlitbách, každý týden v úterý odpoledne. 

A samotné děti Panny Marie? Její apoštolát Fatimy? 

Dvě hlavní slavnosti připadají letos na neděli -15.8. Nanebevzetí Panny Marie a 22.8. Panny Marie Královny. 

I fatimská třináctka je zdvojená. Vždyť 13. srpna, před 104 lety, byly děti místo při zjevení v Cova d´ Iria ve 

vězení v Ourém a Panna Maria za nimi poprvé mimo místo zjevení přišla do lesíka za jejich domky do 

Aljustrelu při zjevení 19.srpna 1917. 

Letošní srpnová první mariánská sobota 7.8. je nejen již 310. v pořadí od roku 1995 - požehnání 

Českomoravské Fatimě - poutnímu místu Panny Marie, ale současně uvítáním sochy Panny Marie z Fatimy, 

která skrze Církev Slovenska, zastoupenou otcem biskupem Mons. Tomášem Galisem a představitelem 

Sanktuária Božího Milosrdenství z hory Butkov, Ing. Antonem Barcíkem a drahou Marienkou přichází do 

Capelinhy východní Evropy jako první, i když zatím místo kaple stojí jen symbolická branka modlitby nad 

základním kamenem pro budoucí stavbu. 

A to všechno a celý měsíc i nás všechny mezi sebou, naše děti, rodiny, manžele, seniory spojuje 

jedna velká a mocná šnůra perel, malých zrníček, které i naši „zakladatelé“, malí pasáčci z Fatimy 

drželi ve svých rukách do poslední chvíle svého života zde na zemi. Ať jako malé děti František a 

Hyacinta umírající na španělskou chřipku, tak ctihodná služebnice a řeholnice Lucie dos Santos 

odcházející až v našem novém třetím tisíciletí, kam nás s naším hlavním patronem, sv. Janem 

Pavlem II. doprovodila. Naše růžencové modlitby jsou spojeny nejen zde na zemi - děti, mladí, 

rodiny, senioři i nové společenství Institutu třetího věku WAF ČR, ale také právě s nimi, v náručí 

Panny Marie v nebi. Tam už nás hodně našich blízkých, příbuzných, přátel, spolupracovníků, 

dobrodinců i koclířovských poutníků předešlo a my se chystáme za nimi, ale také toužíme co 

nejlépe připravit cestu POKRAČOVÁNÍ  v díle apoštolátu zde na zemi. Dětem a mladým, co ponesou 

pochodeň věrnosti Evangeliu a WAF v ČR. 

Využijme těchto srpnových dnů - pro cestu a společenství v Koclířově, jak stanovila i naše „valná hromada“ 

26.červvna 2021, tak nyní v srpnu ve Veselí nad Lužnicí (čt 12.8.), Hodoníně (so 14.8.), na Starém Brně 

v Brně (čt 19.8.) v Liberci a možná tentýž den odpoledne i v Praze (so 29.8.), v Kroměříži (ne 29.8.) a ve 

Valašském Meziříčí (po 30.8.), v Šumicích na Slovácku (ne 5.9.), v Ostravě u Don Boska (út 14.9.). A co 

nejvíce volá nás každého, kdo může, je zářijová Budapešť v Maďarsku (Mezinárodní eucharistický kongres) 

a náš Tetín u Berouna. 

MEK 12.9. a sv. Ludmila 18.9. Pomůže vám se vším a nepotřebujete ani žádná potvrzení o ničem. Jen srdce 

žijící s Církví a Eucharistickým Kristem. 

S vámi nemocnými, trpícími či tak krutě postiženými v našem regionu Hodonína pokračujeme se stálými 

denními modlitbami u Panny Marie Fatimské s prosbou o ochranu a přímluvu našich patronů a ochránců. 
 

Žehná vám a s vámi spojený v Kristu a Marii váš 

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR, Českomoravská Fatima 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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