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Obsah říjnového duchovního slova vznikal mimořádně. Tím, že dnem 

1. říjnové soboty 1.10. 2016 byl zahájen rok Jubilea Fatimy 2017. 

Otec biskup požehnal 13 regionálních soch, s vysláním do všech 

farností českých  a moravských diecézí i tím, že do hledání 

porozumění naplnění slov Panny Marie z Fatimy v roce 1917 

vstoupila svědectví také z Medžugorje. Proto celé toto slovo bylo 

nejprve konzultováno na semináři „Hlubina“ a poprvé formulováno 

na konferenci 1. října v hlavním odpoledním programu. Zde je jeho 

zkrácený obsah: 
 

Nadpřirozeno předpokládá PŘIROZENO. Proto nejprve k tomu vnějšímu: 

- Každá ze 13 regionálních soch má svého „správce“ - jméno i kontakt je uveden v programu. 

- Animátoři WAF ČR mají pověření od P. Dokládala, představitele hnutí, pověřeného ČBK 

organizací a realizací Jubilea Fatimy a po dohodě termínu s duchovním správcem farnosti přinesou 

do kostela kteroukoliv z těchto 13 soch (vhodné z okolí regionu - ale není podmínkou) a po modlitbě předají ve 

fatimském programu vše potřebné - znění je také na www.fatima2017.cz a předají kartičky s modlitbou Jubilea, 

program národního slavení v ČR, popř. brožuru o Fatimě. 

- Toto probíhá s nabídkou ve všech farnostech od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017. Vždy po uskutečnění Fatimského dne 

napíše animátor „zprávu“ do ČMFA v Koclířově, jak a kde proběhl. 
 

Zjevení Panny Marie - NADPŘIROZENO: 

Jeho autentický obsah i výklad kardinála Josefa Ratzingera je v brožuře i na webu. 

Klíčové je slovo Panny Marie z 13.7. 1917: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ 

Pojem SRDCE vysvětluje kardinál Ratzinger jako těžiště lidské existence, místo, kde se soustřeďuje rozum, vůle, 

temperament a citlivost. Slovo ZVÍTĚZÍ je hlubokým tajemstvím. Proto se modlíme, organizujeme ve farnostech 

přípravné Fatimské dny, abychom, jak je to lidsky možné, připravili naše vlastní srdce pro dílo Boží skrze Pannu 

Marii. 
 

Od začátku služby Fatimského apoštolátu v ČR (r.1990) jsme vnímali rovněž různé další podněty z různých míst světa 

a také z místa milosti - Medžugorje, kde údajná zjevení Panny Marie stále pokračují. Prozatím není dáno konečné 

rozhodnutí církve - místo není tedy schválené. Proto i to, co od vizionářů potvrzují františkáni a rektor Medžugorje fra 

Marinko Šakota (přijede do ČR do Koclířova vést exercicie ve dnech 1 .- 5. 2. 2017), nemůže být církevně schválené. 

Pokud by se tak v budoucnu stalo, pak by v jistém slova smyslu mohlo být Medžugorje pokračováním Fatimy a svým 

způsobem i naplněním příslibu Fatimy. 
 

V programu konference na příští období 2017-2020 jsem byl zvolen odpovědným za hnutí Světového apoštolátu 

Fatimy – Fatimský apoštolát v ČR jako dosavadní prezident WAF v ČR.  
 

Naše úloha ve WAF v ČR je jasná v tom, že ČBK pověřila Českomoravskou Fatimu v Koclířově přípravou a 

organizací Jubilea Fatimy, kterou jsme zahájili nyní 1.10. 2016.  

Kéž otevřenost našich srdcí pro Pannu Marii, modlitba Jubilea a sv. růžence je postojem našeho vlastního FIAT. 

Panna Maria ať vítězí tak, jak chce Pán. Vždyť tak se vyjádřil sv. Jan Pavel II.: „Kristus zvítězí jejím 

prostřednictvím, protože chce, aby vítezství církve současného i budoucího světa byla spojována s Ní.“ 
 

S požehnáním pro vás všechny, vaše blízké i modlitební skupiny a nejvíce pro nemocné a trpící, naše 

„spolubojovníky“.  Váš v Kristu a Marii 

P. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima v Koclířově 
 

Dáno 4. října 2016, v den památky sv. Františka a také 13. výročí posvěcení Memoriálu Fatimy v Růžencovém roce 

2003 a zároveň 1. národní pouti ČR do Fatimy. 
 
  

 

 

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 195 

Mob. 731598752, 731646800, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  

Jsme na facebooku: fatimský apoštolát v čr 
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