POUŤ KNĚŽÍ A VĚŘÍCÍCH S BIKUPY ČECH A MORAVY

AD LIMINA - K APOŠTOLSKÝM PRAHŮM
ŘÍM - ÚNOR 2014

POUŤ AUTOBUSEM
Cena 9-denní pouti: 8700,-Kč
(zahrnuje ubytování v Římě, dopravy, pojištění, průvodce)
1. den, pondělí 10. 2. 2014
Odjezd z ČR v poledních hodinách. Trasa Brno, Svitavy, Hradec Králové, Praha, Plzeň
a další nástupní místy po trase dle dohody, případně dle zájmu větších skupin i mimo
uvedenou trasu.

2. den, úterý 11. 2. 2014
Příjezd v ranních hodinách do Říma a spojení s programem slavení Světového dne nemocných o svátku
Panny Marie Lurdské; úvodní slavná bohoslužba v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu se všemi našimi
biskupy na zahájení poutě k apoštolským prahům - Ad Limina. Navečer odjezd do hotelu v Římě na ubytování.
3. den, středa 12. 2. 2014
5. den, pátek 14. 2. 2014
7. den, neděle 16. 2. 2014
4. den, čtvrtek 13. 2. 2014
6. den, sobota 15. 2. 2014
Pobytové dny v Římě s ubytováním ve stejném hotelu vždy se snídaní a s mimořádným programem, který se
konkretizuje v detailech po jednáních s vatikánskými úřady.
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM






KAŽDÝ DEN MŠE SVATÁ CELEBROVANÁ NAŠIMI BISKUPY v jedné
SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM FRANTIŠKEM - ve středu 12.2. při

z hlavních římských bazilik

generální audienci a v neděli 16. 2.
Anděl Páně se Svatým otcem. Při všech audiencích budeme prezentovat jednotu katolické církve
v ČR s našimi pastýři - biskupy i celou univerzální církví
VYSTOUPENÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ v moderaci Mgr. Josefa Zadiny, regenschori královéhradecké
katedrály Svatého Ducha
14. 2. 2014 – památka úmrtí sv. Cyrila - MŠE SV. V BAZILICE SV. KLIMENTA nad jeho hrobem

Do programu budou zařazena i další posvátná místa v Římě, návštěvy památek, Vatikánských muzeí aj., což
při běžných krátkých poutích není možné.
8. den, pondělí 17. 2. 2014 po snídani v hotelu odjezd do Vatikánu na závěrečný den; audience se Svatým
otcem; navečer odjezd do ČR
9. den, úterý 18. 2. 2014 příjezd do ČR na jednotlivá nástupní místa v dopoledních hodinách
Poutní centrum biskupství královéhradeckého s ČM Fatimou v Koclířově m.j. zajišťují všechny vstupenky
na hlavní akce, doprovodný a průvodcovský program této mimořádné cesty. Počasí v Římě uprostřed února
neodpovídá našim klimatickým podmínkám a je velmi vhodné pro duchovní a poznávací program v Římě.
Ubytování je v hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím a snídaní. Doprava zajištěna komfortním
busem CK Voma Třebíč v doprovodu průvodce, ředitele CK Voma, Ing. Zdeňka Vondráčka.
„Víra je jedna, neboť ji sdílí celá církev, jež je jedno tělo a jeden Duch. Ve společenství jednoho subjektu – církve –
dostáváme společný zrak. Vyznáním téže víry se stavíme na tutéž skálu, jsme přetvářeni týmž Duchem lásky, záříme
jediným světlem a stejným způsobem pohlížíme na skutečnost…“
(encyklika Lumen Fidei – Světlo víry)

Kontakt, přihlášky, informace:
Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01, Hradec Králové
Mob. 731 646 800 nebo 731 598 752, e-mail: recepce@cm-fatima.cz; poutnik@bihk.cz ; www.bihk.cz
Tv Noe připravila k tématu poutě Ad Limina
diskusní pořad Kulatý stůl – v pátek 10. ledna ve 20.00 hod.

