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PRO NEKONEČNÉ ZÁSLUHY NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE A NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE 

… Tě, Bože, prosíme za obrácení ubohých hříšníků ... 
 

Modlitba, kterou se modlíme s Andělem naší země, Andělem míru, na 

usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je Bůh urážen v našich 

rodinách, obcích - farnostech, naší zemi.... 
 

Jsou to nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie, k nimž se obracíme a z nichž čerpáme milosti smíru. 
 

Při mši svaté obětujeme drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána 

Ježíše Krista, který je stále s námi také ve všech svatostáncích světa ve velkém daru EUCHARISTIE - nové 

a věčné smlouvě, kterou v Ježíši Kristu uzavřel Bůh s námi. V této smlouvě se nám Bůh v Ježíši Kristu zcela 

odevzdává, nám a za nás se vydává a ze strany člověka, každého z nás je jediná možná odpověď, že 

přijímám Krista tím, že se mu já sám zcela odevzdávám, tedy se vším, co jsem a co mám, s celým svým 

životem. 

Takto nečinit znamená Boha urážet, či se mu dokonce i rouhat a lhostejnost je vlastní ignorací Božího 

darování se člověku. 

Danou skutečnost nás z nebe učí Anděl míru, právě smírem, který je možný jen v Bohu samotném, v těch 

nekonečných zásluhách Ježíše Krista a jeho Matky, Panny Marie, kterou takto vnímáme jako hlavní 

SPOLU-Vykupitelku. 

Pátek 27. června je slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a den poté sobota 28. června je svátkem 

Neposkvrněného Srdce Mariina. Oslavme tyto dny s velkou úctou i připomínkou příslibů z obou 

soukromých zjevení Krista Marii Markétě Alacoque v Paray le Monial a Panny Marie fatimským pasáčkům, 

i s nadějí, kterou nám Panna Maria přináší - Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! 

Je to naše cesta, spiritualita, kterou nás doprovází Anděl Míru už také přijímaný v naší zemi. 
 

S pozváním do Koclířova všem vyprošuji v modlitbách u Panny Marie Fatimské požehnaný 

červnový měsíc, měsíc úcty Božského Srdce Páně. Rád žehnám vám, vašim rodinám, společenstvím a 

zvláště nemocným 
 

Váš v Kristu a Marii  

P. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima Koclířov 
 

Vím, že každý týden je mnoho a mnoho akcí a velmi si vážím věrnosti mnohých z vás. Že jste přijeli do 
regionů na naše výroční setkání a můžeme se (a také se tak děje) při nich povzbudit a ubezpečit, že naše 
cesta ve Světovém apoštolátu Fatimy má smysl - opravdu se navzájem potřebujeme a moc vám děkuji. 
Těším se nyní na 7. června 2014. Máme připravený požehnaný program 1.soboty (a předpověď i příznivého, 
již téměř letního počasí), které nás na hlavní mši sv. umožní opět shromáždit v areálu Jana Pavla II. na 
hlavní tribuně. Budeme mimořádně spojeni s otcem biskupem Josefem Hlouchem a nezapomeneme ani na 
otce arcibiskupa Karla Otčenáška. Můžete přijet i na celý víkend už na 1.pátek 6.6. Mše sv. bude v 18 hod.; 
ve 20 hod. už první přednáška a od 22 hod. celonoční adorace až do 1. soboty. V neděli 8.6. vrcholí doba 
velikonoční slavnostní letnic. 
Ve čtvrtek 5.6. budeme ve Vsetíně a v pondělí 9.6. v Kroměříži od 16.30hod. v kostele Panny Marie.  
Nezapomeneme slavit Fatimskou vigilii 12.6. a Fatimský den 13.6. V neděli 22.6. v Koclířově bude slavnost 
Božího Těla v 9.00 hod. s hudbou a procesím. 
V Hradci Králové se sejdeme v pondělí 16.6. (tentokrát ve farnosti Božského Srdce) a v Jeseníku v neděli 
22.6. ve 14.30 hod. V sobotu 28.6. zveme na tradiční pouť na Turzovku. 
A pak už odstartujeme oba letní, prázdninové měsíce. Moc se na vás těšíme. Zapřemýšlejte, přijeďte sami 
nebo vezměte vnoučata, rodinku a přijeďte na rekreaci. Je to vždy vzájemné obohacení a povzbuzení. Máme 
vše velmi pěkně upravené, tak věřím, že i náročnější hosté nebudou zklamáni. 
 

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. Tel., 731 598 752, 731 646 800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  
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