SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ / 1211 – 1989 – 2019 / ŘÍM A PRAHA
Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským
arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a
dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za
současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU.
S celou univerzální Církví tak budeme spojeni v roce misií - evangelizace - návratu k Pravdě a
Lásce, k živému a pravému Bohu.
Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku (17. 11.) se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019
v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a
našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši
Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu.
Poutní výbor ustanovený Českou biskupskou konferencí pod vedením Mons. Jana Vokála,
biskupa královéhradeckého, vyzval nejprve hlavní cestovní křesťanské kanceláře, aby pro
všechny poutníky zajistili leteckou i autobusovou dopravu do Říma, ubytování i průvodce
během tří hlavních dnů národní pouti.
Ve spolupráci s J. E. Václavem Kolajou, velvyslancem ČR ve Vatikánu, v součinnosti
s ceremonářem pražského arcibiskupa Mgr. Vojtěchem Mátlem, plukovníkem Mgr. Janem
Zástěrou z Hudby hradní stráže, ministerstva vnitra a policie ČR a oběma významnými
moravskými sbory z Brna pod vedením pana Štěpána Policera a z Velehradu pod vedením pana
Filipa Macka zajišťuji realizaci nejen hlavních bohoslužeb v Římě v bazilice S. M. Maggiore,
sv. Petra ve Vatikánu a v Lateránské bazilice, ale také reprezentativní koncert České nebe i
slavnostní zahájení v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila v roce 1.150 výročí od jeho
úmrtí.
Současně byl v těchto dnech přijat návrh společného daru Sv. otci Františkovi v podobě
KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače, do kterého
budou vtisknuty otisky prstů každého z nás, kdo se takto svou vlastní identitou přihlásí
k jednotě univerzální Církve v čele s nynějším papežem Františkem.
Tato sounáležitost věřících České republiky s Římem a Svatým otcem bude jasným a zřetelným
svědectvím našeho pokání, smíru s Bohem a návratu k Evangeliu, Lásce a Pravdě.
Nyní zcela prakticky:
Na internetové stránky biskupství královéhradeckého www.bihk.cz, kde jsou již nyní
k dispozici hlavní informace i veškeré kontakty na cestovní kanceláře, které zajišťují účast
poutníků z ČR v Římě, nyní umístíme odkaz na doménu: www.anezka2019.cz, kde budou
zveřejněny podrobnosti k realizaci našeho společného daru Sv. otci Františkovi, včetně způsobu
jak každý z nás bude moci během tří měsíců letošního roku června, července a srpna přiložit
vlastní identifikaci - otisk prstu, současně přijmout pamětní medaili s možností příspěvku nejen
na vlastní dar - Korunu svaté Anežky České, ale také na finanční dar pro chudé. Obojí při naší
národní pouti předáme Svatému otci v duchu lásky a oběti naší světice sv. Anežky České, svým
způsobem zakladatelce křesťanské charity vůbec.

HLAVNÍ MÍSTA, KDE OD 1. 6. 2019 DO 31. 8. 2019 BUDE PRO KAŽDÉHO MOŽNÉ
SE PŘIPOJIT KE SPOLEČNÉMU DARU ČR PRO SVATÉHO OTCE - KORUNĚ
SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám 35, 500 01 Hradec Králové – na
vrátnici biskupské rezidence.
Českomoravská Fatima - národní centrum Fatimského apoštolátu v ČR, č.p. 195, 569 11
Koclířov u Svitav, každý den od 8-18 hod. v hlavní budově Fatimského centra.
Na všech poutních místech, které se k této výzvě připojí, při poutích a v jiné určené dny
Ve vikariátech, děkanstvích českých a moravských diecézí a větších farnostech, které se
k zajištění sbírky pro Svatého otce připojí.
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ - REALIZACE:
Statutární zástupce farností - organizací buď sám požádá poutní výbor nebo pověří k tomu
vhodnou osobu - laika o připojení k této sbírce.
Pověřená osoba písemně požádá poutní výbor o zaslání určitého počtu pamětních medailí podle
předběžného odhadu počtu věřících, kteří se připojí. S počtem medailí obdrží pověřená osoba
také arch ručního papíru, kam jednoduchým způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku
vloží každý svůj otisk prstu, přijme pamětní medaili a formou sbírky přispěje na dar Svatému
otci. Na konci srpna 2019 tato pověřená osoba odešle výtěžek sbírky na účet zřízený
biskupstvím královéhradeckým a současně předá či odešle arch s otisky prstů a vrátí zbylé
mince. Pokud bude zájem během léta větší, pořádá poutní výbor o dodatečné zaslání dalších
mincí. Organizátor pověřený statutárem má morální povinnost zaslat na účet biskupství
královéhradeckého celý obsah sbírky. Dotazujícím je možné uvést nezávazně doporučenou
částku příspěvku 200 Kč (rozhodně však je, tak jako pří sbírce nejenom možný vyšší příspěvek,
ale stejně tak - jakákoliv nižší částka). Současně je stanoveno, že statutár organizace zajišťující
tuto sbírku, má morální právo z výtěžku sbírky odečíst 15 % a použít je na vlastní náklady
spojené se zajištěním na jakýkoliv účel.

Již nyní je možné se obracet se žádostmi potvrzenými statutárem organizace na adrese:
Poštou: Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
E-mail: poutnik@bihk.cz
nebo na adresu: Českomoravská Fatima Koclířov, č.p. 195, 569 11 Koclířov
E-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Sestavil:
Mons. Pavel Dokládal, člen Poutního výboru
Dne 24. dubna 2019

