
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 

 

 
vás srdečně zve na víkend 9. – 10. 11. 2019 

za svatou Anežkou do Prahy  
při příležitosti 30. výročí kanonizace 

 
Program: 

Sobota 9. 11. 
10.30 Mše svatá v kostele svatého Františka v areálu Anežského kláštera 

➢ Prohlídka kláštera s průvodcem (60.- Kč) 
➢ Prohlídka zahrad a vykopávek 

13.00 přestávka na občerstvení 
 15.00 Prohlídka kláštera křížovníků  

➢ Uctění ostatku sv. Anežky 
➢ Prohlídka Musea Karlova mostu, kostela v přízemí a komentovaná plavba lodí okolo 

Karlova mostu 
18.30 Společná večeře v KDM a přednáška o kanonizaci sv. Anežky a jejím přínosu pro 

církev u nás 
 
Neděle 10. 11. 
Doksany: Návštěva klášterního areálu, kde sv. Anežka prožila část svého dětství 
  9.30  odjezd autobusem (linkou 55908) od nádraží Praha -Holešovice 
11.00  Mše svatá v kostele Narození Panny Marie s následnou komentovanou prohlídkou 

baziliky a okolí kláštera 
13.20  odjezd do Prahy 
14.00  příjezd do Prahy  
 
 
Poznámky: 

1) Přihlášky zaslat do 30. září Lubošovi Kolafovi s informací, který den se zúčastníte a 
zda chcete zajistit v sobotu večeři.  

2) Ubytování si účastníci zajišťují sami – možno v KDM Svaté Ludmily nebo 
u kapucínů na Hradčanech 

3) vstupné  na prohlídky si bude každý účastník platit sám – vybereme na místě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihláška na víkend SFŘ   9. – 10. 11. 2019 

Za svatou Anežkou do Prahy při příležitosti 30. výročí kanonizace 

 
 
Sobota 9. 11. 
18.30 Společná večeře v KDM a přednáška o kanonizaci sv. Anežky a jejím přínosu pro církev 
u nás (MVDr. František Reichel) 
 
Přihlašuji se na večeři v KDM v 18:30 (nějaká česká klasika v ceně 130,-) 
 
Jméno a příjmení                                                  případná dieta: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Neděle 10. 11. Autobusem do Doksan 9.30 hod odjezd autobusem (linkou 55908) od nádraží 
Praha-Holešovice - Celkový čas 37 min, vzdálenost 49 km, cena 64 Kč 
 
Přihlašuji se na pouť do Doksan: 
 
Jméno a příjmení: (počet zjišťujeme kvůli tomu, aby místní autobus nás stačil pojmout) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

A tady je návod, jak se přihlásit.  
 
Mailem na adresu frantiskan@kolafa.name napíšete do textu jednoduše: 
 
sobota 9.11 večeře: ANO (případně popište dietu) 
Neděle 10.00 bus ANO (nebo NE)  
A do textu doplníte Jméno a příjmení a mobil a případně vaše MBS 
 
Telefonem se můžete přihlásit: Luboš 602 306 284 
 
Pokud si nevíte rady, jak si zajistit případné ubytování v KDM z  9. 11. na 10. 11., tady je 
návod – nebo mi zavolejte a já vám pomohu: 
 
https://www.kdm.cz/levne-ubytovani-praha.php 
 
Jak rezervovat ubytování 

Rezervovat ubytování můžete na těchto telefonních číslech: 

• objednávková kancelář: 281865584 (je možné i faxovat), 

• mobilní telefon: 602878333.   

Využít můžete rovněž rezervační formulář nebo zašlete e-mail: 

• rezervace@kdm.cz 
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