
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili 

Národní pouť ve Svatém 

roce milosrdenství do 

Krakova - Lagiewnik 
 

KDY:  sobota  28. května  2016 
KDE:  Krakov, areál Božího milosrdenství-Lagiewniki 
 

Srdečně vás zveme ke společnému prožití této mimořádné události spolu s našimi biskupy. Organizací 
pouti bylo pověřeno Radio Proglas. Společně s národní poutí proběhne pouť křesťanských médií. 

Svatý rok milosrdenství 
Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, toto je čas milosrdenství.                       Papež František 

 

Plánovaný program: 

 čas  program 

9.00 zpěvy, texty, úvahy 

10.30 

mše svatá v chrámu Božího milosrdenství (hudební doprovod SBM) 

hlavní celebrant Dominik kardinál Duka 

kazatel arcibiskup Jan Graubner 

12.00–13.30 oběd a prohlídka areálu 

13.30–14.30 

souběžný program: 

• koncert SBM (schola brněnské mládeže) 

• přednáška - biskup Pavel Posád 

• adorace - biskup Jan Vokál 

15.00 
modlitba Korunky k Božímu milosrdenství  
- úvod biskup Tomáš Holub 

15.30 putování do chrámu svatého Jana Pavla II. 

16.00 ukončení 

 
  Také každý z nás má možnost se k této národní pouti připojit!  

   
Proč bych měl/a jet? 

 
 

• Jedinečná možnost navštívit místa, kde se zjevil Pán Ježíš sestře Faustyně  
a dal ji poselství o Božím milosrdenství 

• Společně s našimi biskupy budeme moci na tomto milostiplném místě prožít 
mši svatou 

• Je to příležitost navštívit místo, kde se v létě svatý otec František setká 
s mládeží celého světa 

• Máme možnost vykonat pouť v tomto Roce milosrdenství a to přímo do míst 
ze kterých vychází poselství o Božím milosrdenství a projít zde Branou 
milosrdenství se získáním plnomocných odpustků 

• Lagiewniki je krásné a velkolepé polské poutní místo. Je zde klášter Sester 
Božího milosrdenství a moderní kostel Božího milosrdenství se spoustou 
národních kaplí v suterénu. Vysoká věž kostela slouží zároveň k vyhlídkám. 

• Ve starém klášteře je přístupná kaple s obrazem Božího milosrdenství a před 
ním jsou umístěny ostatky sestry Faustyny. Je zde možnost se v tichu modlit 
a klečet na klekátku s ostatky sestry Faustyny před obrazem Božího 
milosrdenství. 

• V areálu je také spousta zeleně, takže si budete moci udělat piknik v trávě 
nebo se projít v parku 

• Nemusíte mít obavy z dlouhého chození. Velká parkoviště jsou těsně  
u areálu. 

• U parkoviště jsou také kamenné obchůdky s křesťanskými upomínkovými 
předměty a s liturgickým zbožím. 

• Věříme, že také v autobuse budeme moci zažít pěkné společenství  
při společné modlitbě, zpívání a povídání 

 
Těšíme se na společnou pouť a vše svěřujeme Božímu milosrdenství. 

 
 

Ježíši důvěřuji ti! 
 

  
Z naší farnosti vypravujeme klimatizovaný autobus pro 50 osob. Odjezd je 

naplánován na 6. hodinu ranní, plánovaný návrat je kolem 20. hodiny.  
Trasa bude upřesněna podle zájmu poutníků z jednotlivých obcí. 

 
Cestou zpět navštívíme Wadovice, rodiště svatého papeže Jana Pavla II. 

 

  Cena:  350,- Kč,        děti a studenti 200,- Kč 
 
Zapisujte se na pultíku v předsíni kostela, kapacita autobusu je omezena!!! 


