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Před 32 lety na jaře 1990 jsem ve Šlapanicích u Brna přijal pověření založit a vést 

v ČR Modrou armádu (Blue Army) Panny Marie - Fatimský apoštolát v ČR. Vše 

podstatné z této doby a ještě o 20 let dříve jsem mohl zaznamenat v knize 

„VŠECHNO MOHU… Filipským 4,13“ vydanou nakladatelstvím Flétna. V 70 

letech chci předat WAF v ČR novému vedení, které voliči - důvěrníci potvrdí na 

konferenci 1.října 2022 po požehnání Capelinhy a v závěru mše sv. ve 12 hod. 

Budu vděčný za každého z vás, kdo budete s námi osobně nebo prostřednictvím 

přímého přenosu na www.cm-fatima.cz   
 

Centrální stavba kopie Capelinhy z Cova d´ Iria, kterou symbolicky převezmeme 

přímo ve Fatimě ve středu 14. 9. 2022 ráno - přímý přenos můžete na stejném 

webu, jen o řádek níž, sledovat v 6 hod. (čas v ČR). Předáme ji České republice a 

zemím střední a východní Evropy 1.10.2022 v 10 hod. 
 

Pro každého z nás vyvstává znovu a velmi intenzivně výzva otce kardinála 

Dominika Duky: „Díky všem, kdo prožijí a pochopí poselství Fatimy pro tyto 

dny“. Kým je pro nás Panna Maria? Vnímáme, že MARIINA DOBA JE ZDE…že 

to, co jsme přivezli z Fatimy po národní pouti 13.9.2017 do našich diecézí – katedrál - a 7.10.2017 v 

závěrečném zasvěcení České republiky na tribuně v Koclířově je trvale skrze Capelinhu zde nyní přítomno: 

Svatý růženec · Zasvěcení · Svěření · Smírné svaté přijímání o prvních sobotách. 

13. 6. 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla Lucii: „Ježíš chce, aby mě lidé poznali a milovali, a ty mu máš při 

tom pomoci. Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ A úcta, kult Mariina 

Neposkvrněného Srdce - má spasitelný charakter - zachraňuje duše před peklem…. 
 

Korunovace sochy Panny Marie Fatimské v Capelinhe bude pokračovat výzvami a pozváním pro evropské 

země regionu po celý následující rok až k první mariánské sobotě 2. 9. 2023. Společenská záštita současné 

vlády České republiky i s jejím předsednictvím Evropské unie vyjádřena předsedou vlády Prof. Petrem Fialou 

i předsedou horní komory parlamentu RNDr.Milošem Vystrčilem symbolizuje, že i v tak těžkých dobách, v 

tak silném působení sílící liberální ideologie směřující až k totalitní ideologii, je zde znamení, ochranný 

mateřský plášť, je zde Panna Maria a výzva pro nás všechny: „A od té chvíle ji onen učedník přijal k sobě“. 

(Jan 19, 25-27) 
 

Píši vám všem a podepisuji naposledy po tak úžasné společné cestě toto měsíční duchovní slovo. To příští, na 

říjen 2022 už podepíše můj nástupce….a každý z nás je zván i nadále konat vše, co bude od nás Panna Maria 

žádat, aby její dílo POKRAČOVALO…a bylo stále silnější hrází proti liberalismu 

i jinému zlu v Církvi i ve světě. 

 

Žehná vám s prosbou o požehnání a posilu zvláště pro nemocné a trpící 

V Kristu a Marii váš  

Mons. Mgr. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR 

 
 

P.S. Pozvánky: 

Pouť s CK Avetour do Medžugorie a k moři 7. - 17.9.2022 · Pouť do Fatimy 10. - 15.9.2022 · Adorace za mír 

na Ukrajině 14.9.2022 · Hranice na Moravě úterý 20.9.v 16 hod. · Novéna před volbami – Fatimský apoštolát 

v ČR (22. – 30.9.)  · Národní Svatováclavská pouť – Stará Boleslav 28. 9. 2022 · Výroční mariánská 

konference v Koclířově 29.9. – 2.10.2022 · Fatimská vigilie a Fatimský den 12. - 13. 9. s P. Ľuborem 

Schlossárem · Fatimská vigilie a Fatimský den 12. - 13.10.2022 · Exercicie s P. Eliasem Vellou 14.-16.10. · 

Valná hromada Světového apoštolátu Fatimy 24.-29.10.2022 – Domus Pácis/Fatima  

 
 
 

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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