OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 2020 – MAGNIFIKAT

V brožuře FATIMA KOCLÍŘOV 1990 – 1995 - 2020, kterou jsme vydali k výročí ustanovení
poutního místa Panny Marie Fatimské v Koclířově, jsou zachyceny události od ustanovení Fatimského
apoštolátu v ČR v roce 1990 až po letošní rok 2020, i s nástupem čínské chřipky se všemi zdravotními a
ekonomickými důsledky i svědectvími těch, kteří s námi prožívali dobu se zákazem sloužit mši sv. a všemi
dalšími omezeními. Podařilo se již uskutečnit 1. květnovou sobotu (2. 5.) i storočí arcibiskupa Otčenáška
v naší královéhradecké svatodušní katedrále a pak i červnovou první sobotou zahájit pět po sobě jdoucích
prvních sobot jako cestu přípravy požehnání základního kamene kopie kaple zjevení – Capelinha (3. 10. 2020).
Nato navázal celý neskutečný týden P. Eliase Velly až se 150 účastníky z celé ČR.
Přichází dva prázdninové měsíce - červenec a srpen 2020 „bez náhubků“ – aleluja! Ale také
s mimořádnou nadpřirozenou ochranou místa Panny Marie - Českomoravské Fatimy v Koclířově. Proto
s vámi blízkými toto OHLÉDNUTÍ - MAGNIFIKAT:
Přijíždí rodiny, děti, senioři, prožíváme týden dětí s Gabkou a animátory, které střídá duchovní obnova
komunity Emmanuel z Brna. Závěr července prožíváme s komunitou Gesu Salvatur z Malty (jen virtuálně)
jako velké díkůvzdání, právě se svatým Alfonsem Maria Liguori, opět na první sobotu, 1.8. - za 25 let od
požehnání ČM Fatimy arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Poprvé s P. Ľuborem Schlossárem a komunitou
Gratia, která přichází do Opatova s ustanovením s kněžskou službou také v Koclířově. Přijíždí již mladé
rodiny s mnoha a mnoha dětmi, společenství založené P. Josephem Billem před 13 lety jako mládež
Fatimského apoštolátu ČR. Letos exercitátor z centra z Ugandy nemůže přiletět, ale nikdo tento týden
nevzdáváme a společně požehnané exercicie probíhají i s každodenním večerním sv. růžencem dětí, adorací,
slavením mše svaté, přednáškami i programem pro děti i rodiče. Bezprostředně navazuje víkend patronky
farnosti, dětí Mariiných a Světového živého růžence, naší malé velké světice, sv. Filoménky. Celé Slovensko
zastupuje její velká ctitelka, Marienka Dudášová. Filoménka v Koclířově je opět překrásně nazdobená, a i
když nemohou přijet ani rodáci z německé partnerské obce Roitzsch, přijíždějí ctitelé sv. Filomény tradičně
z Brna s jáhnem Josefem Múčkou, mladé rodiny a mnoho dalších poutníků. Slavnost doprovází dechová
hudba Řetůvanka, naši kněží Pavel – Petr - Lubor - svitavští kněží - odpoledne i P. František Zehnal, na chvíli
se stavil i P. Jan Linhart, byly s námi sestry z komunity. Všechny bohoslužby jsou plně navštívené. V 9, 11 a
15 hod. a procesí se sv. Filoménkou prochází a žehná Koclířovu! Aleluja!
Ale tím to nekončí. Hned ráno, 10.8. nás bus pana Hnáta odváží do obce Ladce u Považské Bystrice.
Naše průvodkyně Marienka nám představuje generálního ředitele tamější cementárny, pana Ing. Antona
Barcíka a duchovního správce farnosti Božího Milosrdenství v Ladcích, děkana Mons. Jozefa Petráše a další
kněze. Začíná neskutečná péče a zahrnutí dary, které všechny nezištně předává a financuje pan ředitel Anton
Barcík a náš anděl Marienka. Po vydatném obědě vyjíždíme až do Skalního sanktuária na horu Butkov. Zde
sloužíme mši sv. se slovenskými ctiteli sv. Filomény a v neskutečné péči pana ředitele Barcíka zakoušíme
modlitební, kulturní a společenský program, zakončený cestou do hotelu k odpočinku. Tímto z celého srdce
děkujeme panu řediteli za nás všechny, celý autobus z Koclířova, s kněžími bratry Petrem a Pavlem a naší
Marience za veškerou podporu a lásku ke Koclířovu a hlubokou úctu ke svaté Filoménce a za všechna přijatá
dobrodiní.

Hlavní svátek sv. Filomény 11. srpna letos prožíváme při našem putování na Mariánskou horu
v Levoči. Poté pokračujeme do Spišského Podhradia za Tatrami, kde P. ThDr. Ľuboslav Hromjak organizuje
setkání arcibratrstva sv. Filomény. Bohužel, na Slovensku jsou roušky povinné, ale zato naši poutníci mají
místa v kostele rezervována a po neskutečném modlitebním maratonu s velkými milostmi sv. Filoménky se
odjíždí nočním přejezdem mnoha hodin zpět do Koclířova, kde rodiny s dětmi, senioři a poutníci prožívají
další z požehnaných rekreačních turnusů. Současně také vedeme poutní triduum u Panny Marie Svatotomské
na Starém Brně s komunitou bratří Augustiniánů 12., 13. a 14.8.
Koclířov se poté připravuje ke slavení dalšího Fatimského dne. Ve čtvrtek 13. 8. 2020 plný kostel
marně očekává více jak 50 poutníků ze severu Moravy, z centra Fatimského apoštolátu v Českém Těšíně pod
moderací sestry Jany Machandrové, která všechny dokázala sjednotit a společně se do Koclířova vydat. Jenže
„odpůrce“ způsobil, že několik kilometrů před Koclířovem se bus natrvalo zastavil. Přesto sestra Hanka
s Janou a opět velkým Magnifikat dokázaly najít volný bus a poutníci, i když až na sv. přijímání, už byli v ČM
Fatimě a mohli se tak připojit k zásvětnému průvodu i s duchovním slovem P. Adama Ruckého, který poutníky
doprovázel. Po celodenním programu pouť zakončili slavením mše sv. v kostele sv. Josefa nad tunelem na
Hřebči.
Veliké díky a příklad pro všechny - co dokáže víra našich vedoucích v regionu Český Těšín Jany
Machandrové, regionu Hodonín Libušky Tesaříkové a Marušky Strašilové z Kyjova, které dokázaly přivézt
spolu s panem Václavem Salajkou bus na jubileum první srpnové soboty a nemluvě o „tradičních“ - Michalu
Řekákovi a paní Hladké s brněnským Thorosem, kteří s okolními busy přijíždějí z Brna stále s „korunou“ i
bez ní.....
Díky, díky za každého z vás, Magnifikat....
Ještě čekáme společenství sv. otce Pia - Služebníky utrpení - s Táňou Kestlerovou a Táňou Blažkovou
na konci srpna a pak už zase náhubky....
Přijměte toto ohlédnutí, i všichni i ti, které přímo nejmenuji, s vděčností. Jejím vrcholem pro celý náš
národ byla slavnost Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. 2020, s požehnáním znovupostaveného
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze i se 102 růžemi, které Vašek Kašík koupil a s Hankou
společně položili k nohám Panny Marie, jako odčinění za 102 let, kdy byl sloup mimo své místo, často bez
naděje na odčinění. 100 rudých červených a 2 bílé - Eucharistie a Panna Maria, síla a čistota, to jsou naše štíty!
Nyní hledejme společně cestu, jak POKRAČOVAT....U SLOUPU V PRAZE - SE STAVBOU
CAPELINHA ČI DOMOVEM LUCIE V KOCLÍŘOVĚ a nebo kdekoliv jinde můžeme společně stavět hráz
šířícímu se Zlu...... jakémukoliv, včetně KORONAVIRU.
Rád vám všem žehnám, zvláště vám, nemocným či méně odvážným
váš v Kristu a Marii
Pavel Dokládal
„Bojujme, bojujme, dál.....“
V Koclířově, dne 18. 8. 2020
v předvečer 103. výročí zjevení Panny Marie ve Valinhos, Aljustrel, Fatima - Portugalsko (19.8.1017)

