
KOMPLETNÍ REALIZACE PROJEKTU 
 

STAVBA PŘESNÉ KOPIE CAPHELINY 

ORIGINÁL: V COVA D´ IRIA V PORTUGALSKÉ FATIMĚ  

(ZÁPADNÍ EVROPA A CELÝ SVĚT) 
 

KOPIE: V NÁRODNÍM CENTRU SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY 

V ČESKÉ REPUBLICE 

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA V KOCLÍŘOVĚ  

(REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY) 
 

KOMPLETNÍ REALIZACE PROBÍHÁ VE 3 ETAPÁCH: 

 

1. etapa 

Na základě rozhodnutí církevních kompetentních autorit je 3. 10. 2020 požehnán pro repliku Capelinhy 

v Koclířově základní kámen sídelním biskupem královéhradeckým a místopředsedou ČBK Mons. Janem 

Vokálem. Na tomto místě je také současně postavená branka - symbol kaple - stejná jako ve Fatimě. 

 

2. etapa 

Dokončení a požehnání celé přesné kopie Capelinhy apoštolským nunciem, Mons. Jude Thaddeusem 

Okolo v doprovodu biskupa Mons. Jana Vokála a dalších našich biskupů proběhne v rámci výroční 

národní konference WAF ČR na 1. mariánskou sobotu 1. 10. 2022 v 10 hod.  

Společenskou záštitu a patronát nad posláním této stavby převzal předseda vlády ČR Prof. Petr Fiala a 

předseda horní sněmovny parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil, a to v čase předsednictví ČR v EU. 

 

3. etapa 

Vlastním dokončením a požehnáním repliky Capelinhy pro region střední a východní Evropy začíná 

intenzivní část 3. etapy, a to přijetí a připojení zemí regionu: Česká republika, Slovensko, Polsko, 

Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina. Těchto 8 zemí spolupracovalo již před 

20 lety při postupném připojování k EU na projektu Středoevropských katolických dnů. K nim je vedené 

zvlášť aktuální jednaní s Ukrajinou a následně západní části Ruska. Ukončení a závěrečné potvrzení 

připojení těchto zemí je připravováno na akt celkového dokončení této podstatné 3. etapy, a to na 1. 

mariánskou sobotu 2. 9. 2023 (protože celý říjen bude probíhat biskupská synoda v Římě). 

 

Slavnost dokončení 2.etapy - požehnání Capelinhy  

se uskuteční v sobotu 1.10.2022 v 10 hod. (čas v ČR).  

Bude vysíláno také on line na www.cm-fatima.cz. 
 

Uvítáme s velikou radostí každého, kdo se bude moci účastnit osobně. Hostům na základě urychlené 

objednávky můžeme zajistit i ubytování, popř. parkovací kartu pro osobní auta či autobus a rezervaci místa 

na tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v Koclířově. 

 

Kontaktujte, prosím: Recepce Českomoravská Fatima Koclířov nebo i osobně pastorační asistentku Ing. 

Hanu Frančákovou: email: cm-fatima@cm.fatima.cz , tel. 00420/731598752. 

 

 

 

Mons. Mgr. Pavel Dokládal 

národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v České republice 

 

 

Světový apoštolát Fatimy v ČR 

569 11 Koclířov č.p.195 

www.cm-fatima.cz 
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