
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDĚL ČR - SVATÁ BRÁNA - FATIMSKÉ DNY VE FARNOSTECH - A SPOLEČNÁ CESTA K JUBILEU 2017 
 

Moji drazí a děti Panny Marie Fatimské, 
 

dnes vám píši DUCHOVNÍ SLOVO NA DUBEN. Je to v den, kdy si církev 

připomíná 100 let od příchodu Anděla Míru na tuto zem ke třem malým pasáčkům 

v Aljustrelu, v Loca do Cabeco ve Fatimě. 

My máme - díky vám - tuto sochu Anděla Míru, Anděla ČR a je to pro nás velmi 

významný den. První jarní den 21.3.1916-2016. 

Anděl byl poslán z nebe, aby pasáčky připravoval na zjevení Panny Marie (1917-2017) 
 

Toto slovo zároveň píši ve Svatém týdnu, jako velikonoční přání k vám. A to - ve Svatém roce Milosrdenství. 

Na Velký pátek letos (25.3.2016) odkryjeme Svatý hrob a zahájíme novénu k Svátku Božího Milosrdenství. 

Tuto novénu zakončíme na 1.sobotu 2016 ve  14 hod., kdy v Koclířově otevře biskup Jan Svatou bránu Svatého roku 

Milosrdenství. Toužíme také společně prožít NOC MILOSRDENSTVÍ  v jednotě s papežem Františkem z pátku 1.4. 

na sobotu 2.4. a být s ním také takto spojeni. 
 

Stojí to za to, být zde osobně. Třeba jen opavské regionální centrum vypravuje 2 busy a mnoho z nás přijede, 

jak jim to bude možné. Poprvé také pojede navíc bus ze Svitav od vlaku ve 12.10 hod.do Koclířova a večer po mši sv. 

zpět. Ave! Otevíráme Svatou bránu Milosrdenství... 
 

Bezprostředně poté začínají naše regionální setkání a příprava Fatimských dnů, kdy vysíláme sochy Panny 

Marie Fatimské z regionů do farností. Panna Maria takto chystá cestu do našich srdcí. 
 

Přijměte, prosím, všichni mé upřímné velikonoční přání - přání a modlitby s velkým darem Svatého roku 

Milosrdenství, propojené nyní novým začátkem – „fatimským jarem 2016“. 

Nové nadšení, které tak útočí proti únavě naší i celkové únavě společnosti, katolické církve u nás a v Evropě. 
 

Maria, Matko církve, Matko Božího Milosrdenství, zůstávej s námi. Provázej nás. V modlitbě Tě prosíme za 

naše drahé zemřelé, naše nemocné a děkujeme za jejich oběti za nás i naši službu. 
 

Rád žehnám Vám, Vašim blízkým, dobrodincům  

Váš v Kristu a Marii 

P. Pavel Dokládal  
 

Koclířov, ČM Fatima, březen/duben LP 2016 


