DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – červen 2019
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ŘÍM – PRAHA – PAPEŽ –SV. ANEŽKA ČESKÁ - 1989 / 2019
Na 1.mariánskou sobotu v červnu-je to symbolicky 1.6.2019 - vtiskne
otec biskup,kněží a poutníci Fatimské soboty Panny Marie
v Českomoravské Fatimě v Koclířově svůj otisk na Korunu svaté
Anežky České-náš společný charitativní dar papeži Františkovi.
Každý dostaneme pamětní medaili svaté Anežky (1121 – 1989 – 2019)
s modlitbou za naši Církev a vlast a s poděkováním papežského nuncia
mons. Charlese D.Balvo.
Otec nuncius společně s radou apoštolské nunciatury Mons.Jean-Sylvain Emienem zahájili jako první ražbu
těchto pamětních medailí v Pražské mincovně ve Vsetíně a také otisk jejich palce je znamením sounáležitosti
významu našícesty-pouti do Říma i předáním charitativního daru sv.Anežky papeži Františkovi.
Sestry a bratři v našich regionech a modlitebních skupinách, probuďme v sobě vnímání služby a poslání,které
máme jako Fatimský apoštolát v naší zemi.
Jsme hluboce vděčni,že jsme se mohli v roce 2015 se sv.Františkem Marto spojit ve službě při národním
eucharistickém kongresu (NEK) a 17.října 2015 na náměstí Svobody a následně Zelném trhu pod katedrálou
sv.Petra a Pavla v Brně prožít uzavření a potvrzení nové a věčné smlouvy naší země s Bohem skrze tajemství
Eucharistie.
Následný rok 2016 jsme v mimořádném daru SvatéhoRoku Milosrdenství mohli, díky rozhodnutí papeže
Františka a našeho biskupa Jana Vokála, otevřít v Koclířově Svatou Bránu a po celý rok jsme byli zahrnování
neskutečnými dary a milostmi Svatého Roku i s dnem 10.9.2016, kdy jsme poznali naše přátelé „Římany“ a
spolu s našimi otci biskupy a bohoslovci předali papeži Františkovi sochu svaté Anežky České, zakladatelky
charitního díla Milosrdenství v naší zemi.Tímto rokem nás provázela sv.Hyacinta Marto a když jsme vstoupili
do třetího roku, LP 2017 se služebnicí Boží, sestrou Lucií de Santos mohli jsme návštěvami farností,vysláním
13 soch Panny Marie Fatimské připravit naši národní pouť a 13.9.2017 jsmepřevzali na hlavní tribuně v Cova
d´Iria ve Fatimě sochu Panny Marie,která nejprve prošla našimi katedrálami a hlavními poutními místy, aby
7.10.2017 na svátek Panny Marie Růžencové, byla celá naše Církev a vlast svěřena a zasvěcena Bohu skrze
Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
K tomuto zasvěcení se následně připojovaly jednotlivé farnosti i s rodinami a společně s darem šíření prvních
mariánských sobot, daru smírných svatých přijímání i s modlitbou svatého růžence jsem mohli nést v roce
2018 ovoce jubilea Fatimy „100+1“.
Nyní tedy otevíráme tříměsíční přípravu od června do konce srpna, kdy budeme otiskem prstu naší ruky i
darem charitativní sbírky sv.Anežky pro papeže Františka vytvářet konečnou podobu nejen Koruny svaté
Anežky České,ale také národní pouti pokání,smíru a návratu ke křesťanským kořenům v naší zemi a v našich
rodinách.
Vyzývám a prosím vás,přes všechnu únavu i znaky vyhoření,ať Duch svatý znovu zapálí ještě i potřetí naši
víru a pozve nás ke službě.
Rád vám žehnám a děkuji za naši svatodušní vzájemnost.
Váš v Kristu a Marii
Pavel Dokládal
a
Hanka,Lenka.Martin,Liduška,Vašek,Drahuška,Pavel,Jana a všichni ostatní naši pomocníci a dobrodinci, ve
spojení s vámi, našimi členy Stálé a Správní rady,důvěrníky a členy WAF v ČR,nemocnými a třeba i
náhodnými zájemci….
Podrobnější informace k připravované národní pouti do Říma jsou postupně aktualizovány na www.bihk.cz
A kde se v červnu společně ještě můžeme setkat? Při našich regionálních setkáních – út 4.6. ve Valašském
Meziříčí od 16 hod., ne 9.6.2019 Kroměříž od 16.30 hod., čt 13. 6. ve Vsetíně od 16.30 hod., so 15.6. při
národní pouti WAF ČR na Turzovce a hoře Butkov, ne 16.6. při pouti v Polabí (Úmyslovice), po 17.6. v Hradci
Králové (kostel Božského Srdce Páně) od 17.30 hod.
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. 731646800
e-mail: recepce@cm-fatima.cz nebo 731598752, cm-fatima@cm-fatima.czFb: Fatimský apoštolát v ČR

