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NOVÝ A MIMOŘÁDNĚ I SVATÝ ROK NA CESTĚ K JUBILEU 2017 
 

 
 

TŘÍLETÁ CESTA JUBILEA FATIMY 1917-2017 S PŘÍSLIBEM MATKY BOŽÍ „MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE 

ZVÍTĚZÍ” - KONČÍ 1. ROK SVĚŘENÝ PŘÍMLUVÁM BLAHOSLAVENÉHO FRANTIŠKA MARTO,  ROK 

EUCHARISTIE, ALE TAKÉ VÝZNAMNÁ SYNODA O RODINĚ I ROK MODLITEB ZA ZASVĚCENÝ ŽIVOT 
 

 

Ještě 5. 12. 2015 na 1.sobotu přijmeme velký dar Národního eucharistického kongresu 

s velkou výzvou: „Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat..." 

Následně s Pannou Marii o slavnosti Neposkvrněného Početí toužíme vstoupit do Svaté Brány ve Vatikánu, 

mimořádně otevřené papežem Františkem a také v našich diecézních katedrálách na fatimský den, 13.12. 

2. rok přípravy svěřujeme blahoslavné Hyacintě Marto. A tak, jak před 100 lety v roce 1916 se ve Fatimě 

malí pasáčci setkali s Andělem Míru, Andělem Portugalska, aby je připravil na zjevení Panny Marie, tak 

chceme vysílat regionální sochy Panny Marie Fatimské do jednotlivých farností, aby i v nich mohla probíhat 

příprava na toto mimořádné jubilemu 100 let Fatimy - podzim 2017. 

Vyzýváme „jménem Panny Marie” i jejího hnutí WAF – Světového apoštolátu Fatimy, abychom se 

v nastávajícím roce 2016 připojili k přípravě jubilea během 1. pololetí a následně farnost, kterou duchovní 

správce bude chtít připojit, přijme sochu Panny Marie Fatimské daného regionu, která farnost navštíví a 

otevře cestu k přípravě na jubileum Fatimy na podzim 2017. 
 

Všechny členy a blízké hnutí Fatimy v ČR zvu k jednoduché, základní, ale tolik důležité činnosti. Je to 

naprostý základ a také to nejdůležitější - naše modlitební skupiny WAF v jednotlivých farnostech. Minimum 

je alespoň jedno setkání za měsíc, dobré 1x za 14 dnů a úžasné 1x týdně. Oživme tyto modlitební skupiny. 

Je třeba stanovit přesně oznámený den, místo a čas konání. Osobně pozvěte vždy ke společné modlitbě a 

rozhodně upravte společný program tak, aby odpovídal brožuře Anděla (je uveden na str. 24 a 25 i 

s mnohými dalšími modlitbami). Vraťte se, prosím, co nejvěrněji k našemu poslání, nenechejme se zahrnovat 

stále a stále novými informacemi, akcemi, starostmi a zajímavostmi, ale skutečně se poctivě vraťme k našim 

modlitebním skupinkám. Třeba jen 3 nebo i 4 nebo i více, ale víme - jsme skupina WAF v našem regionu a 

v naší farnosti. Toto je potřebné nyní obnovit a jasně stanovit. Každý si musí říci: Mám takovou skupinku 

WAF? Scházíme se, modlíme se především to, co a jak máme stanoveno? Pokud třeba i skomírá, mohu já 

nějak oživit sebe a ostatní. Nebo se domluvit a začít u nás?... 
 

V 1. čtvrtletí 2016 se setkáme s vedoucími regionů, následně s každým v daném regionu  

při regionálním setkání již s připraveným programem a těmi, kdo chtějí přijmout Pannu Marii ve svých 

farnostech k jubileu 2017. Během 2. poloviny r. 2016 a i začátkem r. 2017 budou probíhat přípravy, 

návštěvy sochy Panny Marie z daného regionu. To vše již nyní a stále doprovázejme 

našimi modlitebními skupinkami WAF a věrným společným programem nás všech. 

Spojujme se přes internet, facebook, tímto měsíčním duchovním slovem. Těšíme se také 

na osobní setkání s každým z vás ve vašich regionech či zde, v Koclířově.  
 

Vám všem, Vašim rodinám, blízkým, společenstvím apoštolátu Fatimy a zvláště 

nemocným a trpícím rád žehnám. V modlitbách se spojujeme my všichni zde, v 

Koclířově s přáním požehnaných vánoc   
 

Váš v Kristu a Marii 

P. Pavel Dokládal a společenství ČM Fatimy v Koclířově 
 

Aktuality:  

29.11. adventní setkání v Jablunkově / 1.12.regionální setkání ve Val.Meziříčí/ 1. sobota 5. 12. v Koclířově / 13.12. 

Hradec Králové – po 15.00 h / 19.12.Libice n.C. v 10.00 hod. / 19.12. regionální setkání v Třebíči od 16h.  

Pak Vánoce, Silvestr, Nový rok a celý program, který již máme od října na rok 2016 a je také ke stažení na našich 

stránkách. Prosím, pozorně si přečtěte toto slovo a zamysleme se pravdivě a bez pesimismu, jak dál...  
 
 

 

 

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách www.cm-fatima.cz  

Další informace: Fatimský apoštolát v ČR, 569 11 Koclířov u Svitav. Tel. 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     

mailto:cm-fatima@cm-fatima.cz

