
DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – novoroční 

LEDEN 2016 … s blahoslavenou Hyacintou 
 

Rok přípravy jubilea 100 let Fatimy (1917-2017) budeme moci prožívat s dary Svatého 

roku Milosrdenství v celé katolické církvi a současně s mimořádným darem pro WAF v ČR 

otevřením SVATÉ BRÁNY v Českomoravské Fatimě v Koclířově v našem národním centru Fatimského apoštolátu. 

Na konci občanského roku 2015 v prosincovém duchovním slově jsem vás důrazně prosil o obnovení modlitebních 

skupin WAF v našich regionech. Vím, že často je těžké pro kněze obnovit farnosti. A jsou i kostely, kam prostě 

nechodí nikdo, ale přesto je to naše poslání. 

Obnovte modlitební skupiny - vraťte se, prosím, k prosincovému slovu a udělejte pro obnovu to, co můžeme. Je to 

velká myšlenka všeho, co konáme: CO MŮŽEŠ UDĚLAT, UDĚLEJ A ZA TO OSTATNÍ SE MODLI - SVĚŘ BOHU. 

Každá modlitební skupina WAF v ČR ať má tyto znaky: 

1. je v dané farnosti ohlášena – na nástěnce, ve zpravodaji, a to kdy a kde se koná a kdo je pověřen 

jejím vedením. Datum, čas, místo, jméno a příjmení. Členy není třeba uvádět písemně. Naopak 

může přijít i ten, kdo není členem. 

2. Odpovědná osoba ať dbá na to, aby program setkání odpovídal modelu - JAK VÉST 

MODLITEBNÍ SKUPINU -VEČEŘADLO WAF – tak, jak je uvedeno v průvodci Anděla ČR na 

str. 24-25. Zde je jasně uvedeno, aby vedoucí vždy přečetl toto DUCHOVNÍ SLOVO na daný 

měsíc. Ideální je také komentovat během četby - vytisknout a přinést nemocným. 
 

SVATÁ BRÁNA V KOCLÍŘOVĚ: 

O vigilii SVÁTKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 2. DUBNA 2016 , která je současně 1. mariánskou sobotou, otevře 

diecézní biskup Mons.  Jan Vokál ve 14.00 hod. SVATOU BRÁNU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. 

Hlavní fatimské soboty od května do října 2016 a Fatimské dny každého 13. v měsíci, ale také každé neděle, slavnosti a 

další dny budou v Koclířově spojeny s mimořádnými milostmi Svatého roku až do závěru Církevního roku. 
 

Během roku 2016 svěřujeme vše přímluvě blahoslavené Hyacinty, zvláště pak přípravy jubilea 100 let od zjevení ve 

Fatimě. Je to mimořádná a nesmírně silná duchovní posila. Díky Maria, díky Ježíši. Po případném souhlasu ČBK 

zveřejníme výzvy do farností, které se chtějí ke slavení jubilea Fatimy připojit a během 2. čtvrtletí od dubna do června 

již v našich regionech připravovat a představovat cestu regionálních soch Panny Marie Fatimské do jednotlivých 

farností našich diecézí. 

I proto pochopíme, že je třeba obnovit modlitební skupiny - modlit se – adorovat - nést novou a věčnou smlouvu a 

počítat také s trpícími a nemocnými. I s našimi vlastními nedostatky a obětmi, jak to vyplývá i z našeho slibu. 

PROTO NEJPRVE SVOLÁVÁM VŠECHNY VEDOUCÍ REGIONU WAF ČR A JEJICH ZÁSTUPCE NA 

LETOŠNÍ FORMAČNÍ SETKÁNÍ, KTERÉ BUDE JEN PRO NÁS - KE SVÁTKU BLAHOSLAVENÝCH 

FRANTIŠKA A HYACINTY MARTO, PŘIPADAJÍCÍ V ROCE 2016 NA SOBOTU 20. ÚNORA 2016. Udělejte, 

prosím vše, aby nikdo osobně nechyběl. (Zahájení: v pátek 19.2. v 18.00 hod. mší sv. , ukončení 2. neděli postní 

21.2.2016 obědem) 

Vás pak všechny v modlitebních skupinách vašeho regionu prosím. Dejte svým vedoucím písemnou zprávu, jak a kde 

modlitební skupina funguje, popř., kde by bylo třeba potvrdit nového vedoucího modlitební skupiny, aby to mohli zde 

předat 19.2.2016. Pište i o těžkostech, ať víme, za co se modlit. 

A na závěr ještě 2 velké výzvy: 2016 – MIMOŘÁDNÝ SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ – „Milosrdní jako Otec“ 

2017 – JUBILEJNÍ ROK FATIMY – „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“ 
 

Žehnám vám, nemocným, rodinám ve stálém pokračování slavení mší svatých za nás členy WAF - živé i zemřelé. 

Nyní, na konci roku to bude již 615. mše sv. Je za co…  

V Kristu a Marii Váš P. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 
 

PS: Přijeďte na zakončení roku - Silvestra a vstup do nového roku v pátek 1.1.2016 se zasvěcením Panně Marii ve 

00,01 hod. a následně programem 1. mariánské soboty 2.1.2016. Provázejme naši národní delegaci, v níž je i naše 

sestra Hanka na Mezinárodní eucharistický kongres na Filipínách. Pak se již těšíme na P. Petra Šustáčka o víkendu 

s 1. únorovou sobotou 5.-7.2.2016 a naše vedoucí - o svátku blahosl. pasáčků - 20.2. mše sv. v 11 hod. pro všechny. 

Další je na našich stránkách. Brzo tam najdete již podrobný přehled pro otevřenou Svatou bránu v Koclířově. 
 

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách  
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