DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR · ÚNOR 2018
MOHU A CHCI POMÁHAT JEŽÍŠI A MARII

Jednoduchý nadpis, vyjadřující naši víru.– My jsme poznali
Boží Lásku a věříme v ni (Jan 4,16a)! Poznání vede k víře - k lásce, která se
projevuje poslušností.
Vraťte se k minulému měsíci, k novoročnímu duchovnímu slovu na leden
2018. Ježíš si přeje, aby lidé více poznali a milovali Jeho Matku Pannu Marii
a Lucie de Santos a my - Fatimský apoštolát - dnes máme v tom být Ježíši
nápomocni. Jsme tedy pozváni „pomáhat“….
Je tolik požehnaných a potřebných aktivit a hnutí v církvi. Každá je trochu
jiným a krásným kvítkem na rozkvetlé louce a mezi nimi je tato specifická
výzva - pomoci Ježíšovi, aby lidé více poznali a milovali Pannu Marii. Proto
kult (úcta) k Neposkvrněnému Srdci. Proto svatý růženec, k jehož každodenní modlitbě Panna Maria volá,
proto smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci, proto výzva svěřit a zasvětit se Jejímu Nepos
kvrněnému Srdci a právě touto cestou patřit - zasvětit se - Bohu.
V únoru se scházíme jednak na 1. sobotu - 3.2.2018. A 20.2. slavíme svátek
našich svatých patronů, sv. Františka a sv. Hyacinty Marto. Mezitím, v pátek
9.2.2018 večer se setkáme s těmi, kteří přijali pověření církve ke službě vedení
WAF – Světového apoštolátu Fatimy v naší zemi.
Mnozí z těchto vedoucích a nakonec i já jsme již dříve narození, ale o nás
nerozhodujeme sami. Když to chtěl Ježíš po malých dětech, z nichž ke všemu
dvě v krátké době zemřely a Lucie zůstala sama v přísném klášteře na
Karmelu, tak my nerozhodujeme. Je to On, kdo rozhoduje. My konáme!
Pokud máme toto poznání a k tomu chápeme, že patříme Ježíši Kristu, Panně
Marii a v našem hnutí Fatimy co nejúžeji ke Koclířovu a skrze Koclířov ke
Cova d´ Iria, pak to stojí za to, znovu se rozhodnout, znovu se odevzdat a začít
ve službě ZNOVU…
A o tomto je nyní pro nás i měsíc únor - MOHU A CHCI POMÁHAT JEŽÍŠI A MARII!
Každý z nás, kdo má blízko ke Koclířovu – k Fatimě a chápe její poslání v Církvi, pak právě i s vámi
nemocnými, co už třeba vůbec nic vnějšího nemůžete, s námi, kterým ještě síly stačí, modleme se společně,
spojujme se i přes on-line přenos - je to velmi jednoduché. Stačí otevřít naše stránky www.fatima2017.cz a
hned se vám objeví zpráva o přímém přenosu. Tam stačí už jen kliknout a jste každý den s námi při modlitbě
sv. růžence ráno v 8 h., ve 12 h. a v 17.30 h., při mši svaté a dalších programech. Modleme se a navzájem si
žehnejme, tak, jako já vám všem!
V Kristu a Marii váš
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR
PS. Projděte si kalendář akcí i aktuality. Nyní jsme podrobně rozepsali společné poutní cesty i 2 hlavní
semináře v květnu a říjnu aj. Také můžete zde najít i program 1. soboty 3.2.2018 v Koclířově a setkání
vedoucích další víkend. Ave Ave Ave Maria…
…Zpívejme s radostí jedním hlasem,
Františku, Hyacinto, orodujte za nás…
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. 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz
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