
    

SYNODÁLNÍ CESTA CÍRKVE NA PLATFORMĚ WAF  

VE SVĚTĚ – ČR – V NAŠICH FARNOSTECH 
 

Probíhající diecézní synoda v královéhradecké diecézi a současně v ostatních 

diecézích Čech, Moravy a Slezska je účastí na synodální cestě celé univerzální 

církve, kde právě působí WAF - Světový apoštolát Fatimy. Fatimský apoštolát 

v ČR s národním centrem v Koclířově a 17 regiony ve všech našich diecézích 

se připravuje na březnové události Díkůvzdání za 70 let života otce Pavla, 

v roce 105. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

Na 1. mariánskou sobotu 5. 3. 2022 s naším primasem, otcem kardinálem 

Dominikem v co nejširším otevření i s pozváním pro všechny. A o týden později, na Fatimský 

den 13. 3. s naším otcem biskupem Janem Vokálem, i s programem celého víkendu 11. - 13. 3. 

2022, především s našimi regiony WAF ČR, kdy chceme koordinovat naši společnou službu a 

cestu v duchu principů SYNODALITY - tedy společné cesty. Významnou osobností v našem 

hnutí, i když doposud nekanonizovanou, je arcibiskup Karel Otčenášek, a to z mnoha důvodů, 

ale především díky jeho IDEJI, kterou nejen hlásal, ale celým životem naplňoval - a to ideu 

VZÁJEMNOSTI… Není to nic víc a nic míň, než ona Synodální cesta Církve, v níž sloužíme 

a působíme. 

Tuto vzájemnost s učedníky vytvářela právě Panna Marii, jak čteme ve Skutcích apoštolů, kdy 

setrvávali v jednotě mezi sebou a s ní a společně v otevřenosti Duchu Svatému. A to především 

v modlitbě. 

Když jeden z našich hlavních patronů WAF - sv. Jan Pavel II. - nás provedl Velkým jubileem 

roku 2000 a přivedl celou Církev do 3. tisíciletí, nejen, že nás všechny, celou universální církev 

a celý svět 8.10.2000 odevzdal Bohu skrze svěření a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie před její sochou přivezenou na ten okamžik na Svatopetrské náměstí z Capelinhy v Cova 

d´ Iria ve Fatimě, ale také pro nás pro všechny připravil jednotlivé body - konkrétní pro naši 

společnou cestu - Synodální cestu Církve v dokumentu Novo millenio ineunte. 

Moderace této cesty v našich konkrétních podmínkách Církve v královéhradecké diecézi a celé 

ČR je doprovázena i druhou polovinou knihy VŠECHNO MOHU Fil 4,13, vydané v prosinci 

nakladatelstvím Flétna jako pomyslné kroniky naší Církve v této době, ale současně jako 

konkrétní zakotvení, které v hnutí Fatimy v ČR a ve farnosti Koclířov rozpracováváme. 

Jistě to budou i podněty pro celou diecézní synodu i závěry ČBK v synodální cestě, ke které 

nás pozval papež František 17.10.2021. 

A tak, moji drazí nejen členové WAF ČR, ale také blízcí farníci, poutníci, dobrodinci i přátelé, 

kterým můžeme být touto službou prospěšní, pojďte s námi i takto konkrétně… společně 

POKRAČOVAT…. 
 

V neděli 20.2. je hlavní slavnost svatých fatimských pasáčků, Hyacinty a 

Františka Marto. Svěřuji Vás do jejich přímluvy. Každý den je u nás prosíme 

za dar zastavení zla koronaviru. 

Velké požehnání vám všem, především nemocným, ale i těm, kdo zakouší 

strach, obavy. 

Těším se na vás i my všichni v Koclířově  

Váš v Kristu a Marii  
Mons.Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR 
 

 

 

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   

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz   
nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz  Fb: Fatimský apoštolát v ČR 
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