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ŘÍM – MEDŽUGORJE - FATIMA 
 

Poslední srpnovou středu, v Den Milosrdenství (je u nás po celý Svatý rok pravidelně každou středu a pátek) jsme při 

adoraci děkovali za všechno a hlavně všechny, kteří během letošního léta, prázdninových měsíců - července a srpna - 

byli s námi v Českomoravské Fatimě v Koclířově na turnusech dětí, rodin, seniorů, farností, mladých… a za službu i 

ochranu. Protože jen tehdy, když děkujeme, skutečně přijímáme. Poděkujte s námi Pánu Bohu, Panně Marii, Andělům 

Strážným… 
 

Jako první v září je 251. mariánská fatimská sobota spojená se seminářem k Božímu Milosrdenství. Hned poté 

odlétáme s našimi bohoslovci a otci biskupy na týdenní formaci v Římě a také se sochou sv. Anežky, která je 

považována za jistou zakladatelku charitního díla. Proto ji papež František příjme - nejen při mimořádné generální 

audienci 10.9.2016 Svatého roku Milosrdenství, ale také bude trvale umístěna přímo v hlavním chrámu 

Římskokatolické církve, ve vatikánské bazilice v blízkosti hrobu svatého apoštola Petra. 
 

Pak již přichází naše každoroční cesta do Medžugorje, místo milosti, které nás ve spojení s Pannou Marií povzbuzuje 

ke skutečnému přijímání Božích darů srdcem i ve vnímání zahájení cesty k Jubileu Fatimy i příslibu Panny Marie - 

Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí... 
 

Touto poutí se přiblížíme již přímo k Fatimě. Nejprve v naší zemi u příležitosti mariánské konference Fatimy – na 

první sobotu, 1. října 2016 s vysláním všech 13 regionálních sošek z centra Fatimy do jednotlivých farností. Je to 

pozvání ke slavení fatimských dnů.  Poté spojením všech národů Světového apoštolátu Fatimy přímo v Domus Pácis, 

na místě zjevení v Portugalsku v Cova d´Iria. 
 

Proč se tak silně vkládáme do blížícího se Jubilea Fatimy? A proč, přes naše velmi omezené 

možnosti i síly, stále pokračujeme v připomínání otázky malého chlapce Ježíše ve zjevení 

Lucii v Pontevedra (r. 1925): „Lucie, co už jsi udělala pro moji maminku“ a konáme toto vše 

v jednotě s naší místní Církví, Světovým centrem Fatimy, Svatým Stolcem? 

Za klíčové považujeme poznání Josefa Ratzingera z teologického v ýkladu Fatimy. Obrazy 

které děti viděly, nejsou filmem budoucnosti, na kterém se nedá nic změnit. Ve skutečnosti 

k veškerému vidění dochází jen proto, aby se do pohybu uvedly síly pro změnu k dobrému. 
 

Tak zde je patrně hlavní bod smyslu a významu poselství Fatimy, které, vzhledem 

k prožitým událostem, nepatří minulosti, ale stává se příslibem budoucnosti. 
 

Pojďme spolu. Toužíme jít také s těmi, kteří už nemohou. Možná právě vy jen tiše trpíte 

v bolestech či osamění. Pojďme společně, vstříc k roku Jubilea 2017: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ 
 

Žehnám vám, vašim blízkým a modlitebním společenstvím a zvláště nemocným, trpícím 

Váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a celá ČM Fatima Koclířov 
 

P.S. 

Ještě je možné zachytit poslední seminář „Hlubina“ od čtvrtka 29. 9.  do neděle 2. 10. 2016 s celodenním 

programem národní mariánské konference 1.10. v Koclířově; to opravdu, prosím, buďte všichni, kdo můžete přijet, na 

konferenci 1.10. v 10.30 hod. kdy otec biskup Josef Kajnek, spolu s námi, vyšle sošky Panny Marie do našich regionů. 

A ještě připomínám uzavření Svaté brány Milosrdenství – v neděli 13.11.2016 a sobotní poděkování u Pražského 

Jezulátka v sobotu 19.11.2016, kdy bude mši svatou v chrámu Panny Marie Vítězné ve 14.00 hod. sloužit otec biskup 

Jan Vokál. 
 

Prosíme vás o modlitbu na osobní úmysl našeho mezinárodního prezidenta, Prof. Lópeze a také, prosím, pamatujte na 

modlitbu za mezinárodní volební valnou hromadu, která se uskuteční ve dnech 24.-29.10. ve Fatimě. 
 

Kartičky s jubilejní modlitbou je možné si vyzvednout osobně v Koclířově a nebo také u vedoucích regionů Fatimského 

apoštolátu. Jsou rovněž ke stažení na webu jubilea Fatimy. 
 

 

  

 

 

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

www.cm-fatima.cz  Jubileum 100 let Fatimy: www.fatima2017.cz  
Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195Tel. 731598752, 731646800,  

e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz Jsme na facebooku: fatimský apoštolát v čr 

http://www.cm-fatima.cz/
http://www.fatima2017.cz/
mailto:cm-fatima@cm-fatima.cz

