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CK VOMA
Třebíč
od r. 1992 !

Národní pouť do Říma
10. 11. – 14. 11. z Brna
Cena: 5 750 Kč za autobus , 2x hotel, 
2x sn., průvodce a komplex. pojištění
Podrobný program i další poutní ces-
ty získáte na www.ckvoma.cz, info: tel. 
568 821 115

San Giovanni Rotondo
11. – 18. 9., 9 890 Kč

Národní pouť – Řím –
listopad 2019 ve spolupráci

s Českomoravským fatimským
apoštolátem Koclířov

Letecky
 9.11. – 15.11. – 13.990 Kč
10.11. – 14.11. – 12.500 Kč
10.11. – 13.11. – 11.990 Kč

speciál charterová poutní linka

Busem
 9.11. – 15.11. – 8.500 Kč
10.11. – 14.11. – 5.900 Kč

Převážně 4hvězdičkové hotely
se snídaní v centru Říma

blízko stanic metra

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239, Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282
E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz 

Národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 

Termín: 10. 11. – 16. 11. 2019 Cena: 12 900 Kč
Nástupní místa: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4× ubytování v hotelu 
ve 2lůžkových pokojích, 4× polopenze, kompletní cestovní pojištění, 

služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy a turistické poplatky 30 EUR

Po celou dobu zájezdu bude poutníkům k dispozici zájezdový autobus.
Podrobnosti o zájezdu na www.palomino.cz

Přípravy na Národní pouť
k 30. výročí kanonizace Anežky 
Přemyslovny, která se uskuteční 
od 11. do 13. listopadu, jsou 
v plném proudu. Organizá-
toři pouti, která se koná pod 
záštitou České biskupské kon-
ference, žádají poutníky, aby 
se na cestu už přihlašovali. 

Samotná pouť má být podle pořadatelů výzvou 
k duchovní obnově církve i národa. „V době to-
tality byla česká společnost válcována zlem. Na 
tom se moc nezměnilo a zlo se stále pokouší 
zmást srdce lidí i uprostřed demokratického 
zřízení,“ říká P. Pavel Dokládal z organizač-
ního výboru pouti. Před třiceti lety putovalo 
do Říma na deset tisíc Čechoslováků. A ná-
sledně i do pražské katedrály. „Společně jsme 
pak zvonili klíči, abychom ohlásili pád totality. 
Poutí chce nyní česká církev oprášit naši pa-
měť. Klíče však nahradíme růžencem,“ zdů-
razňuje. 

Po organizačním výboru pouti už ny-
ní v Římě žádají počty poutníků, kteří spolu 
s biskupy do Věčného města přijedou – ať už 
s cestovními kancelářemi nebo individuálně. 
„Podle těchto údajů pak společně pořadatelé 
z Česka i Itálie rozhodnou o konkrétním a defi-
nitivním průběhu pouti, na které se vypravíme 
i za papežem Františkem. Těším se, že pro něj 
budou poutníci z Česka povzbuzením,“ říká
P. Pavel Dokládal. 

„Oslovili jsme několik cestovních kancelá-
ří, které se prezentují níže. Za hlavního pořa-
datele, tedy ČBK, budeme pokračovat ve spo-
lupráci právě s nimi,“ vysvětluje P. Dokládal. 
V těchto dnech navíc rozesílá poutní výbor, ve-

dený královéhradeckým biskupem Janem Vo-
kálem, do všech farností v Čechách, na Moravě 
i ve Slezsku plakát a pozvání k účasti. „Jednot-
livcům, farnostem, řeholním komunitám, ale 
také hnutím, spolkům a křesťanským organi-
zacím adresuje biskup Jan výzvu, kterou nalez-
nete níže na této straně,“ dodává P. Dokládal. 

Česká a moravská církev si v tomto roce 
připomíná také další významné výročí. Před
1 150 lety zemřel v Římě v úplném vysílení 
jeden z věrozvěstů – sv. Cyril. „Moravský me-
tropolita arcibiskup Jan Graubner proto pout-
nímu výboru připomněl, že by pouť měla za-
hrnout i jubileum sv. Cyrila. Na úplný začátek 
pouti 11. 11. v 11 hodin jsme proto zařadili 
společnou modlitbu v bazilice sv. Klimenta 
v Římě, která stojí nad hrobem tohoto slovan-
ského věrozvěsta. Od tří hodin odpoledne pak 
oslavíme mši svatou v bazilice Santa Maria 
Maggiore, kde papež misie soluňských bratří 

potvrdil. Je to krásná symbolika samých jedni-
ček,“ těší se P. Dokládal. 

S maltézskými rytíři

Na pouť se sv. Anežkou se chystají také maltéz-
ští rytíři, kteří pečují o nemocné a vozíčkáře. 
„Spolu s dobrovolníky nezůstanou sedět do-
ma se sepjatýma rukama v modlitbě, ale pole-
tí s námi leteckým speciálem, který zajišťují,“ 
přibližuje P. Dokládal. 

Českou republiku bude během pouti 
reprezentovat také Hudba Hradní stráže a Po-
licie ČR a další zpěváci a muzikanti, kteří vy-
tvoří stopadesátičlenné hudební těleso. Během 
generální audience u papeže pak pod vedením 
plukovníka Jana Zástěry zazní oratorium Čes-
ké nebe. Český stát bude na pouti zastupovat 
také velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja. 
 JIŘÍ MACHÁNĚ

Cesta se svatou Anežkou 

Pozvání na národní pouť do Říma
Drazí spolubratři 
kněží, bratři a sest-
ry v Kristu, obracím 
se na vás s upřímným 
pozváním na národní 
pouť do Říma k 30. vý-
ročí kanonizace svaté 
Anežky České. Byli by-
chom rádi, pokud by 
tato pouť nebyla jen 

vzpomínkovou cestou, ale aby přímo navázala 
na velikou a spontánní duchovní obnovu, kterou 
ona událost, bezprostředně následovaná pádem 

totality, před třemi desetiletími vyvolala. Teh-
dy jsme to vnímali jako zázrak. Svatá Anežka,
patronka národa, k národu promluvila ve chví-
li, kdy se mohl vrátit ke svobodě, a to i ke svobo-
dě víry. Jako by nám tento dar svobody přinesla 
a vyprosila.

Dnešní společnost svobodná je, ale mnoh-
dy se zdá poněkud unavená, smutná, zklama-
ná a bez naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi 
vytrácí pravá radost a vděčnost Pánu za mož-
nost žít v plnosti víry nejen v soukromí, ale i ve-
řejně, před světem. Proto se chceme společně 
znovu obrátit ke svaté Anežce na místě, kde 

byla papežem Janem Pavlem II. povýšena me-
zi svaté. Chceme ji prosit, aby v nás stále pro-
bouzela onu radost a naději, aby nám ji stále 
vyprošovala a vracela. A chceme také děkovat 
Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý
důvod.

Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, 
abyste se k této pouti přidali ať již přímou účas-
tí, nebo alespoň modlitbou či jinou podporou. 
Srdečně Vám za to děkuji.

JAN VOKÁL, biskup královéhradecký,
předseda přípravného poutního výboru

Redakce Katolického týdení-
ku vyzývá své čtenáře-pamětní-
ky, kteří se zúčastnili kanoniza-
ce Anežky Přemyslovny v Římě 
v roce 1989, aby se podělili o své 
vzpomínky. A to jak formou pí-
semnou, tak i na fotografi ích. 

Své snímky (kopie, skeny) a pří-
běhy posílejte, prosím, do konce 
srpna na adresu redakce nebo na
e-mail soutez@katyd.cz. Nejhez-
čí fotografi e a příběhy zveřejní-
me v novinách, na internetových 
stránkách a na facebookovém 
profi lu KT. 

Deset nejlepších odměníme ce-
nami z knižní produkce KT a Kar-
melitánského nakladatelství. 

(red)

Soutěž:
Kanonizace 
Anežky České
ve vzpomínkách 
i na fotografi ích

Dobový snímek z pontifikální mše svaté, kterou při příležitosti kanonizace Anežky Přemyslovny 
celebroval František kardinál Tomášek v chrámu sv. Víta. Věřící v chrámu sv.Víta při bohoslužbě.
 Snímek ČTK

Inzerce:

Vás zve na národní
pouť do Říma u příležitosti

30. výročí kanonizace
sv. Anežky České

Autobusem
10. 11. – 14. 11. 2019

CENA 5 900 Kč
(zahrnuje dopravu, 2x ubytování

se snídaní, průvodce)

Letecky
11. 11. – 15. 11. 2019

CENA 12 200 Kč
(zahrnuje letenku, 4x ubytování

se snídaní, průvodce)

AWER TOUR s.r.o., 
Farní 1, 789 01 Zábřeh
Telefon: 583 418 297,
mobil: 731 626 506
www.awertour.cz,
info@awertour.cz

CK HLADKÝ BRNO nabízí:
FRANCIE – LOURDES
18. – 25. 7. – 8 900Kč

ITÁLIE – UMBRIE
11. – 16. 8. – 7 300Kč

ITÁLIE – ROMA – národní pouť
10. – 14. 11. – 5 500 Kč.

J. Hladká – 739 083 191,
info@ckhladky.cz, www.ckhladky.cz

CK AVETOUR

Informace a přihlášky: CK AVETOUR s.r.o., 
nám. F. L. Věka 17, Dobruška, 518 01, tel. 
494 623 929, 602 441 670, e-mail: avetour@
avetour.cz, prodej@avetour.cz , www.avetour.cz

Národní pouť ČR u příležitosti 30. výročí
svatořečení sv. Anežky České

Nástupní místa: Uh. Hradiště, Uh. Ostroh,
Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín,

Břeclav, Mikulov

Termín zájezdu: 9. – 14. 11. 2019

Cena: 8.500,- Kč a poutní balíček 

www.veligrad.cz
email: veligrad@veligrad.cz

mobil: 602 749 301

Veligradtour s.r.o. 

Svatá Anežka Česká
– Národní pouť:

Letecky
10. – 14. 11. za 11 900 Kč
9. – 15. 11. za 13 900 Kč

Autobusem
10. – 14. 11. za 5 700 Kč
10. – 15. 11. za 6 800 Kč
10. – 16. 11. za 7 700 Kč

Ubytování 3* hotely v centru Říma

Info: www.miklastour.cz,
tel. 603 545 617


