
ZÁKLADNÍ  ASPEKTY  NÁRODNÍ  POUTI  DO  ŘÍMA  ·  LISTOPAD  2019

Římskokatolická Církev v ČR pod vedením otců biskupů českých a mo-
ravských diecézí připravila národní pouť do Říma ve dnech 11. – 13. listo-
padu 2019 jako poděkování za svatořečení národní světice, svaté Anež- 
ky České před 30 lety papežem sv. Janem Pavlem II. v Římě 12. listopa-
du 1989. Tehdy před 30 lety po návratu poutníků z Říma byla pod vede- 
ním kardinála Františka Tomáška slavná bohoslužba v pražské katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a následně přichází pro naši zem dar svobody  
a ukončení totalitního režimu komunistické strany Československa.

Tato pouť díkůvzdání navazuje na mimořádné události, které jsme v posledních letech 
mohli s našimi pastýři biskupy prožívat v posledním desetiletí. V roce kněží 2009 to byla 
návštěva papeže Benedikta, v Roce Víry 2013 – národní pouť do Svaté země, Národní eu-
charistický kongres v roce 2015, vrcholící před 4 lety 17. 10. 2015 obnovou Nové a Věčné 
Smlouvy naší vlasti s Bohem v tajemství Eucharistie, národní pouť v mimořádném Svatém 
Roce Milosrdenství 2016 do Lagjewnik v Polsku a do Říma v září 2016 s předáním sochy sv. 
Anežky České papeži Františkovi, zářijová národní pouť do Fatimy v roce 100. výročí zjevení 
Panny Marie a následné svěření a zasvěcení našich diecézí Bohu skrze Neposkvrněné Srdce 
Panny Marie a 7. října 2017 svěření a zasvěcení celé naší vlasti v národním centru Českomo-
ravské Fatimě v Koclířově.

Letošní národní pouť do Říma ve spojení s díkůvzdáním má 3 základní aspekty. Pře-
devším POKÁNÍ – pokání za naše vlastní chyby, hříchy a selhání a zástupně v modlitbách 
za celou naši zemi. SMÍR – a vzájemné odpuštění a smíření – všech se všemi, a především  
s Bohem. Třetí je prosba za NÁVRAT KE KŘESŤANSKÝM KOŘENŮM.

Po návratu z Říma jsme všichni zváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha  
v sobotu 16. listopadu 2019 ke slavení bohoslužby ke cti sv. Anežky České s J.Em. kardi-
nálem Dominikem Dukou OP a našimi biskupy. Bude jí předsedat nejbližší spolupracovník  
sv. Jana Pavla II., J.Em. kardinál Stanisław Dziwisz z Polska.

Prožijme tuto pouť jako mimořádný dar v očekávání a s modlitbou, s růžencem v ruce. 
Dostáváte jej v poutním balíčku jako symbolický dárek. Před 30 lety měli na Letné mnozí 
v ruce klíče, které symbolicky zvonily končící totalitě. Nyní je čas vzít do rukou sv. růženec, 
děkovat i prosit. V poutním balíčku najdete průvodce naší národní pouti v Římě, mistrně 
sestaveného P. Stanislavem Přibylem, generálním sekretářem České biskupské konference 
a průvodce liturgie v římských bazilikách, který sestavil Vojtěch Mátl, ceremonář pražského 
arcibiskupa. Označení – poutní placku – noste, prosím, stále viditelně jako vstupenku, jak  
v římských bazilikách, pro účast na koncertu České nebe i při generální audienci s papežem 
Františkem. Stejně tak vždy při sobě mějte průkaz poutníka, který si, prosím, každý sám 
doplňte svým jménem a hlavními kontakty. Hlavními mediálními partnery jsou Katolický 
týdeník a televize NOE.

Jsme rádi, že tuto pouť doprovází vládní speciál s místopředsedou senátu panem Jiřím 
Oberfalzerem, pod moderací Ministerstva zahraničí s panem ministrem Tomášem Petříč-
kem a velvyslancem ČR ve Vatikánu J.E. Václavem Kolajou.

S důvěrou a požehnáním pro nás všechny
za poutní výbor ČBK pod předsednictvím otce biskupa Mons. Jana Vokála
Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher, výkonný sekretář ČBK



DAR  PAPEŽI  FRANTIŠKOVI

Socha Koruny sv. Anežky České je ověnčena stuhami s poděková-
ním a modlitbami k této české princezně. Jedna ze stuh nese úvodní 
oslavnou Seifertovu esej na naši princeznu Anežku.

 
Socha z dílny akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače je 

odlita z bronzu metodou na ztracený vosk. Je umístěna na velkém 
podstavci vysokém natolik, aby poutník, který vzhlíží k její nebeské 
koruně rovněž musel pozvednout svůj zrak patříce na její korunu po 
právu jí náležející, Přemyslovskou, a i tu nebeskou. Celková výška 
díla je 230 centimetrů. Podstavec je odlit stejnou metodou a z té-
hož materiálu, bronzu a nese na svých šerpách otisky prstů všech 
dárců, kteří přispěli finančním obnosem na tento dar pro svatého 
otce Františka. Otisky dalších dárců jsou na ručním papíře vloženy 
do speciální schrány uvnitř sochy.

Tento akt otisku vlastního prstu je aktem sounáležitosti s ná-
rodem a vědomím, že otisk vlastního prstu, de facto vlastní DNA, 
bude na daru, který převezme papež František. Zároveň každý dár-
ce dostal upomínku, pamětní medaili vyrobenou ražbou v Pražské 
mincovně a.s., s osobním poděkováním apoštolského nuncia v ČR, 
Mons. Charlese Daniela Balvo. 

PROGRAM  NÁRODNÍ  POUTI  V  ŘÍMĚ

Pondělí 11. 11. 2019 v 11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná 
modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyri- 
la · 15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore ·  
18.00 Reprezentativní koncert „České nebe“ v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební 
doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, En-
tropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG 
pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Úterý 12. 11. 2019 – den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České · 10.00 Hlavní bo-
hoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Po bohoslužbě modlitba za 
vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky 
sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku 
kardinála Josefa Berana.

Pamětní medaile sv. Anežky České Dar koruny sv. Anežky České



Nabídka pro poutníky: Během pouti bude v titulárním kostele kardinála Dominika Duky  
sv. Marcelina a Petra (Via Merulana) probíhat výstava o životě a díle sestry Elišky Pretschne-
rové, služebnice Boží „Jsem zde s Bohem pro vás“. 

12. 11. ve 20.00 Koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra  
v Lateránu (Via Merulana), řídí Štěpán Policer – upozornění: kapacita kostela je omezená

Středa 13. 11. 2019 – svátek sv. Anežky České · 9.30 Generální audience u papeže 
Františka – Svatopetrské náměstí ve Vatikánu – předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anež- 
ky České, daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné · 15.00 Slavná bohoslužba  
v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

SLAVNOSTNÍ  BOHOSLUŽBA V  PRAŽSKÉ  KATEDRÁLE

Po návratu z Říma v sobotu 16. 11. 2019, v předvečer státního svátku, jsou všichni po-
zváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 
hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup  
a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.

UŽITEČNÉ  RADY  POUTNÍHO  VÝBORU

Modlitba u sv. Klimenta u příležitosti 1.150 let smrti sv. Cyrila vedená arcibisku-
pem Mons. Janem Graubnerem. Mnoho poutníků počítá s účastí až na slavnostní 
zahájení v bazilice S. M. Maggiore. Pokud přijdete ke sv. Klimentu, bude třeba po-
čítat s tím, že bude-li bazilika obsazená (má malou kapacitu), tak počkají poutníci 
před bazilikou a spojí se v modlitbě venku a pak po ukončení, cca 11.30 hod. mo-
hou baziliku také navštívit, nebo v kteroukoliv jinou dobu se svou skupinou. 

Ve všech hlavních římských bazilikách, kde budou naše národní bohoslužby 
probíhat, se konají bezpečnostní prohlídky. Je nutné projít bezpečnostním rá-
mem – podobně jako na letišti. Proto doporučujeme přijít nejméně s hodinovým 
předstihem. I kapacita míst k sezení není pro všechny. Proto ti, kdo přijdou dříve, 
si zajistí místa k sezení a mohou se připojit k modlitebnímu programu, který před 
bohoslužbami zajistí poutní výbor. Na místech je třeba mít viditelné označení ČR 
– poutní placku. Bazilika je rezervována pro poutníky z ČR a ve všech bazilikách 
byla předem poutním výborem a velvyslanectvím ČR provedena žádaná platba za 
každého poutníka z ČR.

Generální audience ve Vatikánu ve středu 13. 11. 2019. Od arcibiskupa Georga 
Gänsweina, prefekta papežského domu, jsme obdrželi hromadnou vstupenku 
pro všechny poutníky z ČR, ať klienty vybraných cestovních kanceláří, či poutníky  
v jiných skupinách a jednotlivce. Velmi doporučujeme příchod do Vatikánu již  
v 7.30 hod. Bývají značné fronty před bezpečnostními rámy a naši hromadnou re-
zervaci je možné držet pro naše označené poutníky – poutní plackou a průkazem 
poutníka – jen do určitého času. Potom římští pořadatelé pustí na naše místa pout-
níky z jiných zemí, kteří rezervaci nemají.




