Capela Múndi – CAPELINHA – Kaple světa
Jak se malá bílá kaple v Cova d´Iria může stát centrem pozornosti tak velkého množství lidí?
9-denní novéna, PŘÍPRAVA NA POŽEHNÁNÍ A USTANOVENÍ PŘESNÉ KOPIE CAPELINHY
z Cova d´Iria pro země střední a východní Evropy v areálu Českomoravské Fatimy
v Koclířově - národního centra Světového apoštolátu Fatimy pro Českou republiku.
Základní kámen ze skalního Sanktuária Božího Milosrdenství na hoře Butkov (Slovensko) požehnal JE. Mons. Jan Vokál,
sídelní biskup královéhradecký dne 3. 10. 2020, první výkop a požehnání stavby – 13.3.2022.
ÚVOD: „Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“ (Ž 127,1)
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a
vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné
skrze Ježíše Krista. V Písmu o tom stojí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří,
jistě nebude zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při stavbě
odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá“.
Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy
ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se
jeho milosrdenství na vás projevilo. (1.Petr 2, 4-10)
Panno Maria, Matko Milosti a Matko Milosrdenství, ochraňuj nás v životě i v hodině naší smrti.
MODLITBA (modlí se každý den novény)
Panno Maria, naše nebeská Matko, Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.
Tvým svobodným Fiat „Ať se mi stane podle Tvého Slova“, Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem.
Emmanuel, Bůh s námi.
Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka, Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.
Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí. A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do
věčnosti. S Tebou a k Tobě se modlíme za požehnání Capelinhy střední a východní Evropy v Koclířově
připoj svatý růženec nebo desátek a zakonči:
Panno Maria Fatimská, Královno posvátného růžence, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatá Hyacinto a svatý Františku Marto, orodujte za nás.
Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie de Santos, oroduj za nás.
Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás.
Svatá Filoméno, oroduj za nás.
Svatá Faustyno, oroduj za nás.
1. den - Stálá přítomnost
„JE TO BOLEST MATKY, KTERÁ JI VEDE K TOMU, ABY PROMLUVILA; V SÁZCE JE OSUD JEJICH DĚTÍ“ (Jan Pavel II., homílie z 13. 5. 2000).
„NAŠE BLAHOSLAVENÁ MATKA PŘIŠLA Z NEBE A VŠTÍPIT V SRDCÍCH VŠECH TĚCH, KTEŘÍ JÍ DŮVĚŘUJÍ, LÁSKU BOHA, KTERÁ HOŘÍ V JEJÍM
VLASTNÍM SRDCI.“ (Benedikt XVI., homílie z 13. 5. 2010)
„MÁME MATKU!“ (František, homílie z 13. 5. 2017)
MODLITBA
2. den - Využití poselství ve stavbě kaple
„DOUFÁM, ŽE SE NASADÍTE PRO TOTO DÍLO, PROTOŽE MYSLÍM, ŽE JE TO PRAVDA – VIDÍM MNOHO VÍRY, KDYŽ SEM PŘICHÁZÍM. MĚL BYSTE
PŘIKÁZAT, ABY TAM BYLA KAPLE POSTAVENA“ Torre, 29.3.1919. Dopis od José Pereira Novo faráři z Fatimy, kde žádá stavbu
kaple na Cova d´Iria. Byla postavena před 100 lety, Kaple zjevení byla vždy místem setkání, které poznamenává toto
hlavní setkání, které, podle třech dětí, vyznačuje lidské horizonty na počátku 20. století. Malá stavba, v lidovém stylu,
pokrytá stříškou, s jednoduchými dveřmi, obklopená nízkou zdí – taková ikona poselství – poselství Fatimy - hlásající
možnost obejmutí mezi Bohem a člověkem. V daru modlitby, pokání, smíru, milosrdenství.
MODLITBA
3. den - Kaple: objednávka z nebe přijatá hierarchií Církve
…“PŘIJEĎTE, VAŠE EXCELENCE, DÁT VAŠE DOPORUČENÍ KE STAVBĚ KAPLE, PŘEDSTAVUJÍCÍ VÍRU VE ZJEVENÍ PANNY MARIE V TÉTO FARNOSTI
TŘEM DĚTEM. BYL JSEM K TOMU POVĚŘEN KOMISÍ FARNÍKŮ, ABYCH VYJÁDŘIL SVŮJ NÁZOR. TO JSEM ZAMÍTL AŽ DO TÉ DOBY, DOKUD
NEOBDRŽÍM ODPOVĚĎ V TÉTO ŽÁDOSTI OD VÁŠ, VAŠE EXCELENCE“ (Fatima, 8.1. 1919) Dopis Manuela Marques Ferreira, faráře
z Fatimy kardinálu patriarchovi z Lisabonu, kde žádá instrukce ke stavbě kaple na místě zjevení. Poté, co došlo
k událostem v roce 1917, hlasy mnohých zdůrazňovaly důležitost splnění toho, co bylo předáno jako hlas z nebe: podle
Lucie od Ježíše, Panna Maria žádala stavbu kaple ke cti Panny Marie Růžencové. Kaple zjevení byla postavena mezi
28.4.1919 a 15.6.1919.
MODLITBA

4. den - Srdce poutního místa a symbol jeho poselství
„JEŠTĚ NEUPLYNULY 2 ROKY OD ZJEVENÍ 13. ŘÍJNA 1917, PAMÁTNÝ DEN PRO CELOU ZEMI. JAKOBY MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU,
KAPLE BYLA JIŽ POSTAVENA, VEDLE DUBU. NA MÍSTĚ, KDE PANNU MARII VZÝVÁME JAKO PANNU RŮŽENCOVOU.“ (Lisabon, 27.9.1919)
Stanovisko Concalo de Almeida Garrett, uveřejněné v novinách „A Época“ – dne 4. října 1919. Kolem Kaple zjevení se
rozprostírá Sanktuárium Fatimy. Její umístění, v srdci poutního místa v Cova d´Iria je opravdovým symbolem poselství
tohoto místa. V této stavbě i historii je možné číst. Ve skutečnosti je to výzva ke každodenní modlitbě svatého růžence
k dosažení míru.
MODLITBA
5. den - Místo modlitby: chvála, prosba, závazek a vděčnost
„LASKAVĚ VÁS ŽÁDÁM… ABYSTE MI SDĚLILI… JESTLI ZDE V KAPLI TAKÉ BUDE SLAVEN SVÁTEK KE CTI PANNY MARIE TENTO DEN“
(Vilar do Ruivo, 26.7.1920). Dopis od Joao Nunes de Matos Manuelovi dos Santos, kde žádá informace o liturgických
obřadech na Cova d´Iria. Kaple zjevení je místem mnoha lidských gest, vyjadřujících různé pocity, od chvály k prosbám,
od závazků k vděčnosti, které se stávají chválou, prosbou, závazkem a obětí. Na tomto místě, které připomíná poselství.
Slova vyslovená v tichu, oči zavřené, v kontemplaci a modlitbě, radost z návratu, milosrdenství… MODLITBA
6. den - Večeřadlo: Živé kameny
„Musíte souhlasit, je to velmi důležité, udělat boční dveře v kapli, aby návštěvníci mohli použít východ. Tak aby vcházeli
dveřmi a druhými vycházeli“ (Torres Novas, c. 28.4.1920) Dopis od Gillberta Fernandes dos Santos Manuelovi Nunes
Formigao. V křesťanské teologii, jakýkoliv postavený chrám je vždy obrazem chrámu, o kterém se hovoří v Písmu
svatém: „ Nevíte, že jste Božím chrámem…?“ (1.Kor., 3:16) ; „Vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám…“
(1.Petr, 2:5). Kaple zjevení, bílá jako křestní roucho, je určitým obrazem Církve, která se setkává vždy ve znamení
nových Letnic.
MODLITBA
7. den - Kaple jako místo nové evangelizace
„TENTO ZBOŽNÝ MUŽ VE SVÉM DOMĚ VYBUDOVAL KAPLI, UMÍSTIL ZDE SOCHU NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA A NA TOMTO MÍSTĚ, SE
MODLIL NOVÉNU V PŘÍTOMNOSTI PŘEKRÁSNÉ SOCHY PANNY MARIE Z FATIMY A ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC.“ (Lisabon, 25.6.1920)
Korespondence z Torres Novas, publikována v novinách „A Época“, 29.6.1920, sdělující informaci o návštěvě Lucie u
Gilberta Fernandes do Santos. Z Kaple zjevení vychází všechny slavnostní události, které se konají v Sanktuáriu ve
Fatimy, jako obraz „Církve v jejím misijním přesahu“. V jazyku naší doby, toto místo je vidět na celém světě, skrze
zprostředkování, okamžitě, využitím nových technologií. Kaple je tak zvonem, který zvoní nepřetržitě na obrazovkách
lidských životů.
MODLITBA
8. den - Kaple na širém moři: loď Panny Marie
„PŘEKRÁSNÁ KAPLE VYRŮSTÁ BLÍZKO NÁS, U DUBU, KTERÉHO SE DOTÝKALY NOHY NEBESKÉHO ZJEVENÍ, ČISTĚ BÍLÉ STĚNY, KTERÉ SE VYVYŠUJÍ
JAKO STÁLÁ PROSBA, VENKOVSKÁ, ALE PŮVABNÁ ČERVENÁ DLAŽDICOVÁ STŘECHA“ ( Santarém, 17.4.1920). Popis krajiny Cova d´Iria
, vytvořil Viscount z Montella, zveřejněný v novinách „A Guarda“, odstavec „Epizody z Fatimy“. Když se díváme na
století poutí do Cova d´Iria, Kaple zjevení a socha Matky Boží, která je zde umístěna, má, zdá se, zvláštní sílu, která
přitahuje celé lidstvo, jako by světlo majáku, které na rozbouřeném moři dává námořníkům směr. V křesťanské poezii
je Maria nazývána Hvězdou mořskou – „Stella Maris“. A zde je uctívána, protože její srdce je srdcem plným velikonoční
záře.
MODLITBA
9. den - Malá kaple = malý kostel
Kaple zjevení je malá, tak jako malé a základní věci se dotýkají nitra člověka – a pak se také může vybudovat v srdcích
těch, kteří ještě nemají osobní zkušenost s poselstvím Fatimy. A tak se může také proměnit srdce člověka. Panna Maria
požádala o stavbu kaple v srpnu 1917. V tento den také připomenula, že v říjnu udělá zázrak, aby všichni uvěřili. Také
vyzvala k modlitbám a obětem za obrácení hříšníků. Dnes bude v Koclířově požehnán základní kámen ze Sanktuária
Božího Milosrdenství. MILOST A MILOSRDENSTVÍ jsou slova, která zaznívají v poselství Fatimy. "Je tolik duší, jež Boží
spravedlnost zavrhuje za hříchy spáchané proti mně. Proto jsem přišla, abych žádala o smír. Přinášej oběti na tento
úmysl a modli se!“ (13.6.1929, Tuy).
Modleme se, aby toto místo bylo místem pozvání k modlitbě, zvláště svatého růžence, za Svatého otce, mír ve světě,
obrácení hříšníků i pozváním ke smírnému svatému přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, k odčiňování
hříchů, urážek, rouhání a lhostejností.
Kéž zde každý nalezne v Neposkvrněném Srdci Panny Marie, útočišti a cestě, která vede k Bohu, pokoj, Milost
i Milosrdenství a sílu POKRAČOVAT….
MODLITBA

