DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVEN 2021
PANNA MARIA – FATIMA – MEDŽUGORJE - KOCLÍŘOV 2021
Jsme zodpovědní Ježíši skrze Marii za její dílo v Koclířově. Každý z nás „natolik
– nakolik“. Poslední byl společný epilog po sv. Anežce – Církvi - Římu
13.11.2019, v Mugnanu u sv. Filomény a pak rok a půl různých uzavření a
omezení, nemocí, strachu i mnohých úmrtí (P. Petr +23. 10. 2020), s malými
epizodami: Butkov v srpnu 2020, či díky volbám jsme mohli ještě, i když již
s mnohými omezeními 3.10.2020 požehnat základní kámen pro stavbu Capelinhy
nebo už on-line hlasovat o převod pozemku vedle restaurace pro stavbu Domova
Lucie. Předvánoční rozvolnění jsme nestihli, naše „valná hromada“ WAF ČR
připravena jak nejdřív to bylo možné 2. - 4.1.2021 už zastavila uzavření všeho na
sv. Jana 27. 12. 2020. Takže jsme se zase všichni a všechno uzavřeli. V Koclířově
jsme sice neuzavřeli nic podstatného při bohoslužbách, ale zase nebylo možné nic
uskutečnit.
Nyní je vše už uvolněné, stravování i ubytování a všechna omezení na bohoslužbách
již dříve zrušené. Očkování, testování aj. si řeší každý podle svého svědomí a vědomí.
To rozhodně neřešíme. Před námi jsou prázdniny a čekání na podzim není jisté. Takže:
Panna Maria skrze zjevení ve Fatimě z každého z nás učinila jednoho ze svých
„pasáčků“ - děti Boží - a s velkým přispěním Medžugorje, zvláště když jsme před 30
lety začínali, nás přes Šlapanice a Třebíč „přivedla“ do Koclířova. Proto za Koclířov a tedy WAF ČR
je každý z nás zodpovědný natolik-nakolik.
Naši neuskutečněnou „Valnou hromadu“ musíme uskutečnit nyní, do začátku prázdnin, a tedy ještě
v tomto měsíci červnu. Na pátek 25. 6. 2021 připadá 40. výročí Medžugorje, a protože nemůžeme
prozatím uskutečnit národní pouť ani společnou pouť WAF ČR do Medžugorje, spojíme Fatimu Medžugorje a Koclířov se svoláním „Valné hromady“ WAF ČR do Koclířova, na pátek 25. 6. 2021.
Osobně obesílám, jako národní prezident WAF ČR, členy Stálé a Správní rady, všechny zodpovědné
- vedoucí regionů a jejich zástupce a všechny volitele - důvěrníky do Českomoravské Fatimy
v Koclířově na konec června 2021. Program celého víkendu naleznete v aktualitách. Při modlitbách a
bohoslužbách mohou být všichni, vlastní jednání „Valné hromady“ odpovědných bude probíhat
v posluchárně. Stravu a ubytování zajistíme přednostně pro členy „Valné hromady“, které prosíme o
nutnou rezervaci, a to nejpozději do 20. 6. 2021 na recepci ČM Fatimy.
Je to velká výzva této doby - tato naše reakce. Podobné výzvě čelí nyní celá katolická církev. Papež
František nařizuje všem diecézím světa se zahájením dne 17. 10. 2021 vykonat diecézní fázi
synodálního procesu, a to se záměrem obnovy celé univerzální katolické církve. Téma synody je “Za
synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání”. Se stejným záměrem, i když v nepatrném
rozsahu ve srovnání s touto výzvou papeže, svolávám jako zodpovědný za WAF ČR naši „Valnou
hormadu“, svolávám vás, a to i ty, kteří se k dílu a poslání hnutí mariánského apoštolátu Fatimy
připojuji i nyní.
Má růženec v rukou ta překrásná Paní.... Milostivě pohleď na nás, žehnej, chraň a k Bohu veď
nás.... Svatí Františku a Hyacinto, svatý Josefe, svatá Filoméno, svatý Jane Pavle II., služebnice Boží,
sestro Lucie de Santos a naši blízcí, Slavko Barbariči, arcibiskupe Karle Otčenášku, biskupe Josefe
Hlouchu, děkane Antoníne Ivo Kuklo ...
Žehná vám všem, vašim blízkým, modlitebním společenstvím, zvláště všem nemocným a požehnaný měsíc úcty
Božského Srdce Páně vám se společenstvím Českomoravské Fatimy vyprošuje a těší se na vás
váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR
PER MARIAM AD JESUM… SKRZE MARII K JEŽÍŠI
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
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