Českomoravská Fatima Koclířov, dne 20. února LP 2015
svátek blahoslavených pasáčků Františka a Hyacinty

TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ
v roce 2015
Na počátku února jsme nejprve na 1. sobotu
s vedoucími našich regionů WAF ČR a poté
při exerciciích s Fra Marinkem Šakotou
a Olgou Merkovičovou z Medžugorje slavnostně
zahájili JUBILEUM 100 LET FATIMY s příslibem
Panny Marie – „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“.
Rok 2015 zasvěcený blahoslavenému Františkovi de Marto, který miloval
„Skrytého Ježíše“ v eucharistii prožíváme ve spojení se všemi katolíky
všech farností českých a moravských diecézí při průběhu Národního
eucharistického kongresu vrcholícího na závěr roku v Brně obnovou
smlouvy našeho národa s Bohem, smlouvy nové a věčné
v EUCHARISTII.
Připravili jsme program na TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ,
které se rozhodujeme jí svěřit, obětovat a dát, v touze takto konkrétně
udělat krok k naplnění příslibu Panny Marie.
Proto vás každého, komu předají naši regionální vedoucí tuto pozvánku,
co nejvroucněji mohu a jsem schopen, vybízím a prosím!!! Vyberte si
jeden ze čtyř termínů semináře a rozhodněte se jej darovat Panně Marii
Fatimské a tím odpovědět na otázku z Pontevedra:
„CO UŽ JSI UDĚLAL(-A) PRO MOU MAMINKU?“
Víc, než tuto nejaktuálnější výzvu a prosbu nemohu v tomto pozvání
sdělit a věřím, že každý kdo odpoví FIAT a přijede do Koclířova na
seminář: TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ prožije a pochopí jeho
význam. Výzva je pro každého, ať je zapojen ve Fatimském apoštolátu či
v jiném hnutí, mladý či starší, zdravý i nemocný, pro každého, kterému
pronikne toto mé pozvání k srdci.

Stačí poslat e-mail, či obyčejný dopis, nebo jen zatelefonovat 731 646 800
a objednat si účast na jednom ze čtyř uvedených termínů a zůstat na
semináři tři dny od začátku do jeho konce.
TERMÍNY SEMINÁŘŮ:
• 1. termín je v březnu 12. – 15. 3. 2015:
Zahájení ve čtvrtek – Fatimská vigílie 12. 3. v 1800 hod.
ukončení v neděli 15. 3. v poledne obědem
• 2. termín je zvlášť výhodný pro zaměstnané, protože není třeba si
brát v práci volno, pátek je státní svátek, a to 30. 4. – 3. 5. 2015:
Zahájení ve čtvrtek 30. 4. v1800 hod.
ukončení v neděli 3. 5. opět v poledne
• 3. termín je v červnu 11. – 14. 6. 2015:
Zahájení ve čtvrtek 11. 6. v 1800 hod.
ukončení v neděli 14. 6. obědem
• 4. termín již poslední v září 10. – 13. 9. 2015:
Zahájení ve čtvrtek večer, ukončení v neděli 13. 9. obědem
Jiné termíny ani krásné programy během roku v Koclířově tento seminář a
jeho význam TŘI DNY PANNĚ MARII FATIMSKÉ – nemohou
nahradit.
Přihlášky a výběr termínu je zcela individuální,
není podle skupin, regionů,
je jen na rozhodnutí každého osobně - ŘÍCI
ANO nebo NE.
V Kristu a Panně Marii očekávám každého,
kdo může a chce a v důvěře řekne ANO.
Žehná Vám P. Pavel Dokládal
odpovědný za mariánské hnutí
Světového apoštolátu Fatimy - WAF v ČR
Kontakt:
Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195 PSČ 569 11,
tel.: 731 646 800 (recepce), E-mail: recepce@cm-fatima.cz
URL: www.cm-fatima.cz,

