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ÚČAST PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ  

   Na přiložené inzerci jsou uvedeny kontakty na všech 7 cestovních kanceláří, které se do přípravy 

národní poutě do Říma v listopadu 2019 zapojily, mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí účast na 

pouti s využitím dopravy busem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na 

všech společných programech národní pouti pod vedením primase českého a arcibiskupa pražského 

kardinála Dominika Duky OP jako předsedy České biskupské konference, místopředsedy ČBK Mons. 

Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity Moravy. Společně takto putuje s námi 16 

našich sídelních, pomocných i emeritních otců biskupů, spolu s kněžími, jáhny a bohoslovci obou 

našich seminářů v Praze i Olomouci. Řeholníci a řeholnice, členové církevních hnutí a komunit a 

poutníci z ČR i zahraničí.  

   Pokud nemáte doposud platnou cestovní smlouvu uzavřenou s některou z těchto 7 cestovních 

kanceláří, doporučujeme, učiňte tak co nejdříve. Zde budete mít také zajištěnu veškerou registraci 

účasti v Římě, vstupné na společné bohoslužby a programy, které pro všechny připravuje poutní 

výbor: Mons. Pavel Dokládal, vedoucí poutního centra biskupství královéhradeckého a 

Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav a Mgr. Jiří Uher, výkonný sekretář ČBK pod vedením 

předsedy poutního výboru Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého.  

   Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a 

programů národní pouti, pak prosíme, včas si objednejte u poutního výboru (email: poutnik@bihk.cz  

) poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky jednotný (10 

euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů 

do bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro Tv NOE na zajištění přímých přenosů aj. 

 

FINANČNÍ DAR 

do sbírky na sochu Anežky pro Vatikán.  Sbírky pro sv. Anežku Českou. 
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ČÍSLO ÚČTU:            447 662/0800       Česká spořitelna, pobočka Hradec Králové 
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VYPLNĚNÍ DAROVACÍ SMLOUVY 

Organizací sbírky pověřila Česká biskupská konference Mons. Jana Vokála, biskupa 

královéhradeckého. Vyplňte prosím tyto údaje do darovací smlouvy. Vyplněnou a 

podepsanou darovací smlouvu prosím zašlete ve dvojím provedení na adresu 

Biskupství královéhradecké, Ekonomické oddělení, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec 

Králové. Po připsání Vašeho daru na uvedený bankovní účet Biskupství Vám obratem 

odešleme jedno oboustranně podepsané vyhotovení zpět na adresu, kterou na 

smlouvě uvedete. Děkujeme za Váš dar. Dárce, kteří příspějí významnnější částkou 

odměníme unikátní stříbrnou medailí...   
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