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     OSOBNÍ SVĚDECTVÍ ŽIVOTA A POSLÁNÍ 
 

Rok poté, ve sborníku Fatima 100+1 dávám Svatý rok 1975, papeže 

Pavla VI, který je letos svatořečen, jeho souhlas - dispens a dar 

svátostného kněžství v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Tak jak 

naprosto “netradiční“ bylo mé povolání ke kněžství, tak i začínalo 

v Tišnově, Ivančicích a Českém Rudolci a v roce 1978 na podzim při 

zvolení Jana Pavla II. už pokračovalo v Jaroměřicích nad Rokytnou 

i s mým úslovím „uvidíme, co bude po dvaceti a více letech“. Přes 

Drnholec a Šlapanice u Brna, kde přišla do mého kněžství zvlášť 

Panna Maria v roce 1988 a pak sv. Anežka a dar svobody církve 1989 

a Fatimský apoštolát 1990 už se tento čas naplňoval v Třebíči v nové 

době, nových časech. Ano, končí prvních 20 let kněžství, 1995 CEP 

(Kolokvium evropských farností) a hned na to Koclířov a na 1. sobotu 

v srpnu 1995 otevření Českomoravské Fatimy. 

 

Mé úsloví už znají jen „mladí“ z Tišnova, Ivančic, Jaroměřic, 

Drnholce, „po dvaceti a více letech“ a zcela zvláštním způsobem dva z nich a jakoby za všechny: Honza 

Kos a Zdenička. Teď už ne po dvaceti, ale dalších dvacet let už zcela mariánských a fatimských vrcholící 

právě v roce NEK 2015 a symbolicky, kde jinde, než v Brně - to už je dvakrát 20, tedy 40. Obnovujeme 

s Bohem novou a věčnou smlouvu v daru Eucharistie a Národního eucharistického kongresu. 

 

Současně začínají 3 roky k tomu, a to již zcela se sv. Františkem Marto 2015, se sv. Hyacintou Marto 

a mimořádným Svatým rokem Milosrdenství i se Svatou bránou v Koclířově 2016 a Jubileum Fatimy 2017, 

které dokumentuje tento sborník, vycházející v roce 2018 jako Fatima 100+1. 

 

Tímto jubileem začíná „třetí třetina“. Již je po dvaceti, nyní po čtyřiceti a více letech. Zde by se měla celá 

třetí třetina „dohrát“. Každopádně rozhoduje o výsledku, a tak 6. října 2018 jsem ještě odhodlán přijmout 

kormidlo WAF v ČR, s novými stanovami, stálou i správní radou i novými důvěrníky pokračovat a to, 

co Pán chce s jeho Matkou a Matkou Církve naplňovat, také kněžské FIAT. 

 

HÁJIT PRÁVA CÍRKVE 

Takto se profiluje poslání a výzva této začínající třetí třetiny. Ty předcházející v mém kněžství neměly jako 

v hokeji dvacet minut, ale dvacet let a nyní moje oblíbená Kometa – (tedy Fatima) hraje ve třetí třetině, třetí 

minutu - třetí rok. Práva Církve jsou práva Krista. Protože Církev je Kristus zde na zemi, Kristovo mystické 

Tělo a hájit práva Krista, znamená hájit práva Života. Pro naše i další pokolení. 

„Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“ (Fatima, 13.7.1917), naprosto odpovídá slovům Pána „A moci pekel ji – 

Církev – nepřemohou“ (Mt 16,18). A Kristus si přeje, aby všechna vítězství Církve současného i budoucího 

světa byla spojována s ní, s Marií (Jan Pavel II., Překročit práh naděje). A tak se opět pevně chytni jednou 

rukou Krista a tou druhou Panny Marie a s ní celého nebe, světců… A pojďme. 

Na začátku celého zápasu, v prvních minutách první třetiny jsme často zpívali: „Bojujte, bojujte dál“ nebo 

„Jednou budem dál… a Kristus zvítězí a my to vyhrajem...“ 

„Jen malá chvíle s Tebou stačila dnes nám, vím, kam cesty vedou, vím, co dělat mám. Teď dále půjdu 

s Tebou, já i s bráchou svým. Cestou kříže šedou, k bílým hranicím....“ (refrén písně Letnice, kterou jsem 

29. 6. 1975 děkoval světiteli v brněnské katedrále...) 

Rád vám všem žehnám, váš v Kristu a Marii 

Mons. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově 

 
 

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