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VŠE JSME ODEVZDALI VE SVATÉ ZEMI JEŽÍŠI, MARII I JOSEFOVI 
 

Ave Maria+Joseph! 

V lednu jsme začali prožívat rok Jubilea 

Fatimy prvním, skutečně zimním 

seminářem, v únoru již značně obohaceným službou fra Marinka 

Šakoty, sestry Olgy Merkovičové a celého fenoménu 

Medžugorje. Nyní jsme se mohli modlit - společně s otcem 

biskupem Janem a poutníky - v rodišti celé Svaté Rodiny a na 

dalších místech ve Šlépějích Ježíšových. 

Jakýmsi zázrakem nás ubytovali na 2 noci přesně 5 minut od baziliky Zvěstování v Nazaretě, tak jsem mohl 

úplně sám přiběhnout k „naší“ Panně Marii Nazaretské, chytit ji opět za ruku, tak, jako když putovala u nás 

v květnu roku 1999 a svěřit jí všechno! Stejně pak ve Svatém Hrobě, na Kalvárii, v Betlémě… a s modlitbou 

Jubilea Fatimy jsme svěřovali Ježíši, Marii, Josefovi již probíhající rok, Fatimské přípravné dny, naše 

regionální vedoucí i animátory pověřené přinášet Pannou Marii Fatimskou do farností a připravovat naši 

národní pouť do Fatimy i následné putování po diecézích, katedrálách, poutních místech i samotný den 

odevzdání naší země Panně Marii a skrze ni v jednotě s bratřími a sestrami zasvěcení Bohu. 

Doma nás čekala moc hezká brožurka o Fatimě, kterou vydaly sestry Paulínky a blížící se 1. sobota s již třetím 

březnovým seminářem. A především s formačním setkáním pro naše vedoucí regionů WAF v naši zemi, na 

prahu doby svatopostní. kdy můžeme přinášet oběti a modlitby na znamení smíru a odčinění urážek, rouhání 

a lhostejností vůči Bohu. 

Nejen do hlavní portugalské Fatimy, ale jak již nyní pozorujeme, tak také do naší národní „Fatimky“ 

v Koclířově se hlásí hodně nových poutníků. Poutní autobusy s kněžími z farností se hlásí téměř již na každou 

sobotu a některé i ve všední dny. Samozřejmě na programy 1. sobot s našimi hosty, P. Petrem Šustáčkem, 

P.Denisem O´ Sullivanem z Irska a nebo na samotné zahájení hlavních měsíců Fatimy 6.5. s naším otcem 

biskupem Janem Vokálem jsou společně s formačními semináři velkým darem cesty Vítězného 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

Vše jsme společně se sestrou Hankou i dalšími poutníky odevzdali na svatých místech v Izraeli. A modlíme 

se s růžencem v rukou za dar moudře věci chápat, jejich smysl odhalovat a dar síly Ducha svatého, takto 

sloužit Panně Marii a s ní, naši Spoluvykupitelkou se podílet na poslání Spasitele Ježíše Krista. 

V tisku máme i obsáhlejší publikaci Fatima naše naděje i modlitební zpěvníček Té Paní, jež zem naši 

navštěvuje, což nám hodně pomůže šířit skutečné autentické poselství Fatimy a také způsob, jak vést naše 

modlitební skupiny-večeřadla. 

Modlíme se za nové Šimony a Veroniky v jakékoliv službě. Pane, prosíme tě, pošli dělníky a dělnice Ducha 

svatého na svou žeň… 

Přeji vám požehnané prožití doby svatopostní. V poselství papeže Františka zaznívá výzva: „postní doba je 

příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním“. 

Kéž se nám tato obnova daří, na mocnou přímluvu Panny Marie. S vámi nemocnými a trpícími jsme 

s vděčností propojeni, velmi si vážíme vašich modliteb a POKRAČUJEME..... 

Žehná Vám v Kristu a Marii Váš P. Pavel Dokládal, Českomoravská Fatima Koclířov 
 

Srdečně vás zvu na 1.sobotu 4.3. Přijeďte, poděkovat se mnou za 65let. Další víkend je s našimi mladými a 11. 3. v 11.00 

hod. se Svatojosefskou poutí v kostelíku nad tunelem na Hřebči. Vašim kněžím můžete doporučit exercicie v Koclířově 

vedené naším biskupským vikářem, P. Janem Pasekou, na konci března a pro nás všechny exercicie vedené P. Denisem 

O´Sullivanem i s čtvrtým seminářem v dubnu. Pak už chystáme exercicie P. Eliase Velly i prázdninové pobyty jubilea u 

nás ve Fatimě pro rodiny i jednotlivce. Těšíme se na vás. 
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