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J.Em. Dominik kardinál Duka 

Emeritní arcibiskup pražský 

Česká republika 

 

Nejdražší otče kardinále, 

je mou ctí, pozdravit Vás u příležitosti Vaší návštěvy v Koclířově, národním centru Světového 

apoštolátu Fatimy (WAF) v České republice a regionálním centru Světového apoštolátu Fatimy 

pro východní Evropu. Mám velkou radost, že jsem se dozvěděl o Vašem obeznámení se 

s přesnou replikou kaple zjevení pro střední a východní Evropu, která byla inaugurována 

1.10.2022 (pozn. z ČM Fa – požehnána. Inaugurace i se závěrečným předáním zemím střední 

a východní Evropy bude 2.9.2022) apoštolským nunciem v České republice, arcibiskupem Jude 

Thaddeusem Okolo a diecézním biskupem Janem Vokálem, diecéze královéhradecké. 

 

1. Jako mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy, byl jsem poctěn, být svědkem 

dokončení přesných replik kaple zjevení ve 4 zemích. Tyto slouží jako posvátné místo 

pro poutníky, aby se zde setkávali s Matkou, Pannou Marií, Jejím Neposkvrněným 

Srdcem, jako ve Fatimě, v Portugalsku, na tom stejném místě, kde se potkalo nebe se 

zemí a nechali se obejmout Boží milostí a Milosrdenstvím. 

 

2. Je důležité, reflektovat onu radostnou událost 1. října 2022, historické požehnání a 

zasvěcení přesné repliky Capelinhy pro Českou republiku, první ve střední a východní 

Evropě a konceptu „přesné repliky kaple zjevení“. Na tomto konceptu jsem pracoval, 

jako na pastoračním plánu mezinárodního Apoštolátu Fatimy, v koordinaci s rektorem 

Sanktuária ve Fatimě a biskupem diecéze Leiria-Fátima, že každý region Světového 

apoštolátu Fatimy ve světě by měl mít Fatimské centrum a dům, v blízkosti jejich 

domova, k šíření opravdové úcty k Naší Paní z Fatimy a Jejímu Neposkvrněnému Srdci 

a mít možnost také získávat formaci jejího autentického poselství, „pravdivou ozvěnu 

Evangelia Ježíše Krista“, umožnit – dát příležitost k obrácení mnohých a spáse duší. 

 

3. Přesná kopie Capelinhy je posvátným místem, které v autoritě Církve pečuje o věřící, 

na místě určené k poutním aktivitám a nabízí kult specifické úcty, které ona žádá a také 

příležitost, získat ty samé MILOSTI a MILOSRDENSTVÍ, kterými jsou lidé 

obdarováni přímo v Sanktuáriu Naší Paní ve Fatimě v Portugalsku. Každý region 

Světového apoštolátu Fatimy by měl mít tuto přesnou repliku k šíření úcty 

k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě, což je jedna z podmínek daných 

Pannou Marií z Fatimy, jako nástroj k dosažení světového míru. 

 

4. Regiony Světového apoštolátu Fatimy jsou: (1) Latinská Amerika a Karibik; (2) Severní 

Amerika; (3)Evropa; (4) Afrika; (5) Asie; (6) Oceánie. 

 

A. První kopie Capelinhy ve světě byla postavena kongregací sester Dominikánek Naší 

Paní Posvátného Růžence z Fatimy a portugalskou komunitou v Portoriku i s mou 

asistencí a pomocí WAF Portoriko, na pozemku Generalátu kongregace, v Guánice 

(Portoriko, region pro Latinskou Ameriku a Karibik). 



Měl jsem tu čest, požádat o povolení J.E. biskupa Seraphima Ferreiru z diecéze 

Leiria-Fatima o architektonické plány pro postavení repliky. Tyto byly předány 

Ctihodnému konzulovi Portugalska v Portoriku, rektorem fatimské svatyně, Mons. 

Lucianem Guerrou. Toto byl můj sen, stejně tak, jako Matky Domingy Guzmán 

Florit, zakladatelky kongregace a nyní také probíhá proces její beatifikace. Tak 

první přesná replika Capelinhy je ta, která je v Portoriku, diecéze Ponce, 

inaugurována, požehnána 13. října 1997. Ve svém pozdravu pro tuto příležitost 

biskup Serafim řekl: „Toto Sanktuárium, Capelinha v Portoriku, bude fontánou 

milosti a Milosrdenství pro Latinskou Ameriku a Karibik.“  

 

B. 28. května 2011 byla požehnána druhá přesná replika v Rio de Janeiro, Brazílie, 

arcibiskupem Oraini Joâo Tempestou z Rio de Janeira. Capelinha byla postavena 

z iniciativy Berthaldo Soarese a portugalské komunity. 

 

C. Třetí přesná replika ve světě byla postavena v San Remigio, Cebu – Filipíny, pro 

region Asie, skrze spojené úsilí arcidiecéze Cebu, Světového apoštolátu Fatimy – 

Filipíny a nadace „Tři pasáčci z Fatimy“, inaugurována a požehnána ve dnech 3.-4. 

dubna 2022. 

 

D. Čtvrtá přesná replika ve světě byla postavena v Koclířově, diecéze Hradec Králové, 

Česká republika, a to pro střední a východní Evropu, požehnána 1.října 2022 

arcibiskupem Jude Thaddeusem Okolo. To je místo národního centra pro WAF 

v České republice, lokalitou východní Evropa. 

 

E. Je mi ctí, informovat Vás, že v této chvíli, se začíná se stavbou další přesné repliky 

v Samoi (region WAF Oceánie), arcidiecéze Apia, ve Fatimském centru pro 

Oceánii) a v republice Panama (střední Amerika). Rovněž pro Afriku, v republice 

Ghana je nyní podána žádost ke stavbě přesné repliky v arcidiecézi Kumasi, pro 

národní Sanktuarium WAF. 

 

TEOLOGICKÝ SUMÁŘ 

 

1. Stavba přesných kopií Capelinhy ve světě ohlašuje příchod definitivního vítězství 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přislíbeného ve Fatimě, v Portugalsku, 

umožněním větší úcty Jejího Neposkvrněného Srdce. 

2. Nárůst opravdové úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, společně s úctou 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, ohlašuje všem příchod Království Spojených Srdcí 

Ježíše a Marie, nové jaro pro univerzální Církev, novou civilizaci Lásky, nové 

Mariánské Letnice. 

3. Období míru: obrácení ubohých hříšníků ve velkém počtu; obrácení těch národů, které 

nejvíce potřebují Boží Milosrdenství; jednota a posila Univerzální Církve proti 

vnitřnímu odporu vůči Magisteriu Petra; vše je ve spojení s vítězstvím Neposkvrněného 

Srdce Marie, proroctví z Fatimy. 

 

 

 



DŮLEŽITOST MARIÁNSKÝCH SVATYNÍ, ZASVĚCENÝCH PANNĚ MARII 

FATIMSKÉ A JEJÍMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 

 

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, zdůrazněná ve zjeveních Panny Marie ve Fatimě, 

Pontevedra a Tuy, Galicia – Španělsko, jak ji žádal Bůh, aby byla praktikována společně 

s kultem Adorace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je nezbytné, v Božím záměru, pro obrácení 

hříšníků, obrácení Ruska a uskutečnění vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, ohlášené 

ve Fatimě, což je definitivní vítězství Univerzální Církve. 

 

Nová Evangelizace, aby mohla vytvořit civilizaci lásky, opravdové jaro Církve a světa, nové 

Mariánské Letnice, které přinesou našim dnům vítězství dobra nad zlem, to vše je spojeno 

s expanzí opravdové úcty Neposkvrněného Srdce Panny Marie na celém světě. 

 

Zvláštními nástroji k dosažení těchto cílů jsou přesné repliky Malé Kaple Zjevení. Tato místa 

musí být zachována pod horlivým dozorem svých diecézních biskupů a společenství, aby vždy 

byla uchráněna ve službě Bohu a Matce Marii. 

 

Mají speciální poslání: 

1. Být místem smíření mezi Bohem a lidstvem, kam mohou hříšníci přicházet, kát se a 

činit pokání pro jejich vlastní spásu a obrácení mnohých; 

2. Je to speciální místo pro rodiny, aby přicházeli a zasvětili se Bohu skrze Neposkvrněné 

Srdce Matky, aby se posílili ve svém křesťanském životě, morálce a hodnotách, 

překonávajíc „duch světa“, který se snaží všemožně odloučit je od Boha; 

3. Mají být místem, kde děti a mládež mohou získat víru od svých rodičů, lásku k nebeské 

Matce, vštípenou jejich společenstvím a jejich rodinou; 

4. Místem, kde liturgie vyniká v úctě, krásných Mariánských pobožnostech a nabízí 

příležitost k udílení svatých svátostí; 

5. Mají být místem k obnově, rozjímání, vnitřnímu tichu, rozjímaní posvátného Růžence 

a cestou ke Kříži, modlitbám Mariánské úcty připojeným k práci v Církvi – šíření Dobré 

Zprávy Spásy, útěše nemocných, pomoci chudým, vynikat ve službě Milosrdenství a 

Lásky; 

6. Místem, kde mladí rozlišují povolání, kde volání Boha a Matky Marie může být 

pochopeno a přijato; 

7. Mostem pro každého, kdo stojí mimo Katolickou Církev, přicházet v ekumenickém 

duchu a objevit poklady „Paní v bílém“, mateřskou lásku Blahoslavené Matky, která je 

může přivést k Ježíši. 

 

NAŠE DNY JSOU DNY, V NICHŽ PROROCTVÍ Z FATIMY JSOU NAPLŇOVÁNA, KDE 

LIDSTVO MUSÍ PŘIJMOUT ČAS MILOSTI A MILOSRDENSTVÍ K OBRÁCENÍ „DŘÍVE, 

NEŽ BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ“, JAK SESTRA LUCIE ŘEKLA: „DOKUD JE JEŠTĚ ČAS“. 

 

25. března 2022, v den slavnosti Zvěstování Páně a Jeho Vtělení, v den 38. výročí kolegiálního 

zasvěcení svatým Janem Pavlem II. z 25. března 1984 (které přineslo pád Berlínské zdi, 

znovusjednocení Německa, pád železné opony v zemích východní Evropy, a konečně kolaps 

Sovětského svazu v roce 1991, vše bez krveprolití) Svatý otec František, po poznání hrozby 

války v Evropě, nukleární války, která může vyústit ve 3. světovou válku, vědomi si duchovních 

a morálních krizí této doby, kultura smrti a sociální hříchy, které ničí naši křesťanskou 



civilizaci, výzvy Panny Marie, naší Matky ve Fatimě a žádost biskupů na Ukrajině a podobných 

institucí jako je např. WAF ve světě (dopis mezinárodního prezidenta WAF z 28.3.20222), 

úmysly, a oznamuje společnou obnovu kolegiálního zasvěcení, které vyslovil sv. Jan Pavel II. 

– zasvěcení světa, Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, za jejich obrácení a 

spásu, k nastolení míru a zastavení hrozby nukleární války k autodestrukci lidstva. Papež 

vyzval všechny biskupy, aby se k němu připojili v jednotě se všemi jejich kněžími a lidmi 

Božími, v den smíru, pokání, půstu a eucharistické adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní. 

 

Ovoce kolegiálního zasvěcení, které bylo vykonáno v roce 2022 bude velkolepé, zajistí, že 

každý z nás bude následovat výzvy Panny Marie ve Fatimě v jejím poselství: 

 

1. Rozjímat nad tajemstvími svatého růžence každý den, alespoň 5 tajemství; 

 

2. Posvěcovat své denní povinnosti, přijímat utrpení jako svůj podíl na utrpení Krista, 

nesouce svůj vlastní kříž jako opravdoví učedníci Mistra; 

 

3. Osobní zasvěcení, zasvěcení rodin Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, 

přijmout hnědý škapulíř jako znamení tohoto zasvěcení; 

 

4. Smírné svaté přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, měsíční svatá 

zpověď, modlitba svatého růžence (alespoň 5 tajemství) a 15 minut rozjímání, být 

s Pannou Marií v její samotě; vše s úmyslem usmířit Neposkvrněné Srdce Panny Marie. 

 

5. Vnitřní touha nechat se obejmout Boží Láskou, přijmout Milosrdenství a žít Křesťanský 

život, být vzdálen od „ducha světa“. 

 

Orbis unus orans. Ave Maria. Chvála Pánu! 

 

Prof. Américo Pablo López-Ortiz 


