
 

Tři dny na Svatém Hostýně 
program slavení národní kapituly 

 

Pátek 17. září 2021 
16:00 – 18:00  registrace a ubytování delegátů 

17:30 – 20:00 večeře v restauraci formou rautu podle toho, jak kdo přijede 
(nekoná se františkánská večeře!) 
A setkávání a vzájemná sdílení 

20:30  mše sv. + nešpory v bazilice (Vtisknutí ran – stigmat –  sv. Otci Františkovi)  

 
Sobota 18. září 2021 

(změna programu vyhrazena podle okolností) 

7:00  ranní chvály v sále 

7:30  snídaně pro delegáty v restauraci  
8:00 – 9:30  registrace delegátů (předsíň před sálem u jídelny), podávání návrhů 
delegátů na další kandidáty do NR. Setkání NR s mezinárodní delegací. 
10:15  mše sv. s prosbou o pomoc Ducha svatého a Panny Marie (bazilika)  
(Sobotní památka Panny Marie) 

+ delegáti se ihned po mši svaté přesunou do jednacího sálu v poutním domě!! 

11:15  zahájení zasedání národní kapituly v sále 

proslovy a zpráva odstupující NR, schválení stanov, schválení jednacího řádu, 
představení kandidátů a doplnění kandidátů delegáty (písemný souhlas) 
13:15  oběd pro delegáty v restauraci – koná se na dvě skupiny kvůli prostoru 

14:15  volební kapitula 

18:30  večeře pro delegáty v restauraci – koná se na dvě skupiny kvůli prostoru 

19:15  slib nové národní rady v bazilice  
20:15  beseda s Lucií Spodniakovou – delegát mezinárodní rady ze Slovenska a 
předsedou duchovních asistentů CIOFS – Pedro Zitha OFM.  
22:00  nešpory a kompletář v sále 

 
Neděle 19. září 2021 

7:00  ranní chvály  
7:30  snídaně pro delegáty v restauraci  
9:00  mše sv. v bazilice dle rozpisu bohoslužeb 

10:30  setkání s novou národní radou 

            - diskuse a návrhy delegátů k programu volebního období 
            - domluvení prvního zasedání NR spolu s bývalou národní radou (kontakty) 

12:00   oběd pro delegáty 

 
 
Epidemiologická opatření dle současných pokynů MZ ČR. Nadále platí 
povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem  ve vnitřních prostorech.  
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí  vydezinfikovat ruce.  


