
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR

vás srdečně zve 
na konferenci při příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny

V letošním roce uplyne již dvacet roků od doby, kdy většina našeho národa 
s radostí se připravovala na svatořečení Anežky Přemyslovny. Tisíce nás tehdy jelo 
na tuto příležitost do Říma a vrátili jsme se s nadšením. Tehdy to byla jiskra, která 
v lidech roznítila znovu naději a spolu s dalšími faktory významnou měrou přispěla 
k pádu komunismu  a  tzv.  sametové  revoluci  v našem státě.  Bohužel  toto  nadšení 
dosti  rychle  opadlo,  jak  to  v podobných případech  často  bývá.  Letos  tedy  máme 
příležitost  toto  nadšení  obnovit  a  pokusit  se  zpřítomnit  v  životě  naší  společnosti 
morální  a  duchovní  hodnoty.  Jsme  přesvědeni,  že  není  náhoda,  že  na  tento  rok 
připadá  naše  předsednictví  v Evropské  unii,  návštěva  papeže  a  možná  ještě  něco 
dalšího, o čem dosud nevíme. Kromě toho budeme v roce 2011 oslavovat osmisté 
výročí  narození  sv.  Anežky Přemyslovny.  Tato  konference  bude  zahájením   akcí, 
směřujících k tomuto výročí.

V této  souvislosti  vás  Sekulární  františkánský  řád  ve  spolupráci  s celou 
františkánskou rodinou v naší vlasti všechny zve do Prahy 16. – 18. října 2009 na tuto 
konferenci.

Konference bude konat ve dnech 16. – 18. října v Praze a to:

16. října odpoledne  klášter řádu kapucínů; sraz u Panny Marie Andělské, 
(+ prohlídka Hradčan)

17. října dopoledne:   klášter řádu křižovníků s červenou hvězdou, 
              odpoledne:    klášter řádu minoritů u sv. Jakuba, sál sv. Anny, 

       klášter řádu křižovníků s červenou hvězdou
          poslanecká sněmovna, 

18. října dopoledne: klášter minoritů u sv. Jakuba
               odpoledne: klášter řádu františkánů u Panny Marie Sněžné, 
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Program konference
Pátek 16. října 2009 – 14,00 hod.

• Sraz  u kostela P. M. Andělské, Praha 1, Loretánské nám. 7 
• Prohlídka míst, spojených se sv. Anežkou na pražském hradě

➢ Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kaple sv. Václava, hrob sv. 
Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého 

➢ bazilika sv. Jiří – hrob sv. Ludmily a blahoslavené Mlady
➢ kostel Všech svatých

• v 18.00 hod. mše svatá  u P. Marie Andělské na Hradčanech 

Sobota 17. října 2009 – 09,00 hod.
• prohlídka kláštera Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
• slavná mše v kostele sv. Františka z Assisi ( u  křižovníků) – slouží generál a 

velmistr křižovníků s červenou hvězdou P. Kopejsko O.Cr.
• přednáška o svaté Anežce SM. Ludmily Pospíšilové,OFS, Školské sestry sv. 

Františka  
• přestávka 

Sobota 17. října 2009 – 14,00 hod. – jednání v     sekcích   (včetně diskuse)

Duchovní oblast – klášter minoritů u sv. Jakuba sál sv. Anny
                                           Praha 1, Malá Štupartská  4

Duchovní odkaz sv. Anežky České pro naši současnost a jeho aplikace na 
současný život naší společnosti:  křesťanské kořeny naší kultury, morální zásady, 
osobní i národní sebevědomí

● Přednáška generála a velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou 
hvězdou P. J. Kopejska O. Cr. „Sv. Anežka jako zakladatelka O.Cr. a vliv na 
současnost“.

● Přednáška provinciála řádu minoritů P. Sikory OFMConv. „Role a význam 
žen ve františkánském hnutí“.

● Přednáška s. Anežky Markové OSC., abatyše kláštera klarisek v Bad Neuenahr 
v Německu na téma „Obnova svobody a mezilidských vztahů v duchu Ježíše 
Krista a sv. Anežky České“.

Sociální a zdravotní oblast – , klášter křižovníků s červenou hvězdou,
                                                                   Praha 1,  Platnéřská 4

Bude zaměřeno na péči o chudé a osamělé nemocné a bezmocné lidi, o lidi na 
okraji společnosti, o zapojování veřejnosti do této péče.

● přednáška P. ing. M. Fialy, O. Praem. „Radujte se v Pánu, vždycky znovu 
říká, radujte se!“ (Flp 4,4).

● vystoupení ředitele Naděje Mgr.I.Hradeckého na téma „Chudé máte stále 
kolem sebe“ (Mt 26,11).

● přednáška MUDr. T. Dvořákové – Hospic Dobrého pastýře, Čerčany u Prahy 
„Má sv. Anežka vliv na rozvoj hospicového hnutí u nás? “

● diskuse
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Sobota 17. října 2009 – 14,00 hod - pokračování

Společensko-politická oblast - poslanecká sněmovna parlamentu  
                               Praha 1, Sněmovní 4

Bude zaměřeno na zapojení našeho národa a státu do dění v Evropě na 
základě křesťanských hodnot – víra v Boha, svoboda jednotlivce i národa, morálka, 
spravedlnost, kulturnost jednání lidí a mezilidských vztahů.

● Úvodní vystoupení místopředsedy PSP ing. J. Kasala
● přednáška P. Dr. Vojtěcha Eliáše, proděkana teol. fakulty UK a jeho kolegy 

z fakulty „Sv. Anežka, učitelka Božího zákona v Kristových stopách“.
● přednáška P. Dr. Tomáše Petráčka z Univerzity Hradec Králové „Porovnání  

společenské a morální situace v Čechách ve 13. století a dnes.“
● přednáška Angela Waldsteina OSB, Německo „Sv. Anežka a sv. Zdislava dvě 

šiřitelky lásky a kulturnosti.“
● přednáška  Prof. Ing.. Lubomíra Mlčocha, Fakulta sociálních věd UK 

„Dědictví Anežky České: láska dobro-přejná a láska sociální i politická“.

Neděle 18. října 

• 9,00 hod Mše u svatá v kostele u sv. Jakuba 
• 10.30 hod  Závěr konference – klášter minoritů u sv. Jakuba, kaple sv. 

Anny
• Diskuse o aktivním prosazování postojů sv. Františka z Assisi do naší společnosti 

ve 13. století sv. Anežkou Českou a o konkrétních událostech z jejího života: 
1. Poslání a činnost klarisek ve světě v dnešní době
2. Šíření odkazu sv. Anežky v  Sekulárním františkánském řádu 
3. Diskuse k přednáškám, vyslechnutým v sobotu

      
• 13.00 hod  Prohlídka Anežského kláštera – místo prvního špitálu sv. Anežky a 

její matky, královny Konstancie. (ul. U Milosrdných 17). Zde se platí vstupné 
     150.- Kč; senioři 80.- Kč

• 15,00 hod. Klášter  řádu františkánů P. M. Sněžné, 
                              Praha 1  Jungmannovo nám. 18
                     Zábavní odpoledne spojené s hudebním vystoupením a výstavou.
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Přihlášku prosím zašlete na adresu sekretariátu konference 
do 31. května 2009: 

Ing. Jiří Tůma
252 82 Kamenný Přívoz

Tel. 235 353 683 Mobil:608 383 385
E- mail: alverna@cmail.cz.

Současně je třeba uhradit účastnický poplatek 150.- Kč na účet 
č.189969375/0300 variabilní symbol 200091117

Další informace pro účastníky
1) Ubytování na základě písemné objednávky je zajištěno  zdarma většinou u členů 
SFŘ, kteří bydlí v Praze a okolí. Pokud bude někdo vyžadovat ubytování v poutním 
domě nebo hotelu je možno zajistit v ceně od 400.-Kč/noc (bez příslušenství). 
Do  31. srpna bude nutné uhradit  50% zálohu.
2) Stravování si každý zajišťuje sám – bude vymezen čas na oběd. Při sobotním 
odpoledním programu bude poskytnuto malé občerstvení (káva atd.)

Poznámka: Náklady na konferenci hradí Národní rada SFŘ. Proto prosíme příznivce  
o  sponzorský  dar,  který  je  možno  zaslat  účet č.  189969375/0300  variabilní  
symbol20091118  vedený  u  Poštovní  spořitelny,  nebo  předat  pověřenému  členu 
organizačního výboru v průběhu konference. 
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