NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2019
Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma.
V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou
za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.
V listopadu 2019 bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom
poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou
sv. Anežky České. Na plenárním zasedání ČBK byl jmenován poutní výbor ve složení
Mons. Jan Vokál-předseda, Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, členové poutního výboru.

PŘEDSTAVUJEME VÁM SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA
VE DNECH 11. - 13. LISTOPADU 2019
1. den - pondělí 11. listopadu 2019
Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
15.00 hod. národní mše svatá ·17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich
národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (v těsné blízkosti Termini nedaleko baziliky S.M.Maggiore)

2. den - úterý 12. listopadu 2019 – DEN 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ
10.00 hod. národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři biskupy, kněžími a Církví České republiky. Společná modlitba u svatováclavského oltáře
v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce
Milosrdenství jako dar České republiky.
3. den - středa 13. listopadu 2019
Ve Vatikánu se setkáme při generální audienci se Svatým otcem Františkem i společně
s našimi krajany, žijícími v zahraničí.V15.00 hod. národní mše svatá v bazilice sv. Jana
v Lateránu, při níž zakončíme program národní pouti. Čeští biskupové se poté setkají
v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí.
POUTNÍ VÝBOR VÁM JIŽ NYNÍ NABÍZÍ MOŽNOST REZERVACE ÚČASTI NA NÁRODNÍ
POUTI S LETECKOU NEBO AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
LETECKY

AUTOBUSEM

Z Prahy do Říma v neděli
10. 11.2019 odlet odpoledne
a návrat letecky z Říma do
Prahy ve čtvrtek 14.11.2019
odlet odpoledne.

S odjezdem z ČR (z různých
nástupních míst) také
v neděli 10.11.2019
po 12.00 hod. s příjezdem
do Říma 11.11.dopoledne.

V celkové ceně 12.900 Kč
(charterový let), transfer do
hotelu**** v centru Říma
v blízkosti metra. Ubytování
na 4 noci se snídaní
a službami průvodců

Ubytování stejné v centru
Říma u metra na 2 noci se
snídaní a odjezd z Říma
ve středu 13.11.navečer s
návratem do ČR ve čtvrtek
14.11. v ceně 5.900 Kč

E-mail: recepce@cm-fatima.cz; mobil: 731 646 800. Poštovní adresa: Mons. Pavel Dokládal 569 11, Koclířov 195

