
Pouť ke sv. Anežce České v Doksanech, 10. – 11. června 2011 
Motto: „Hledejme kořeny a budoucnost naší země“ 

 

Organizační pokyny 

 

Parkování 
Do vnitřního prostoru areálu kláštera v Doksanech nebude vjezd vozidel povolen. Parkování 

pro účastníky pouti je zajištěno!  

Osobní automobily mohou parkovat v místě u řeky (u mlýna; zhruba pět minut chůze k 

areálu kláštera, kapacita zhruba 80 vozidel), případně v obci.  

Pro autobusy, které poutníky přivezou až před hlavní vstup do kláštera, je parkovací prostor 

vyhrazen v areálu bývalého cukrovaru (zhruba 300 m od areálu kláštera; kapacita zhruba 40 

autobusů). 

Parkování pro pozvané hosty je vyhrazeno v areálu kláštera sester premonstrátek (příjezd 

z křižovatky v Doksanech směrem na obec Brozany).  

Parkování pro kněze, řeholníky a řeholnice s osobními automobily je vyhrazeno v prostoru 

hospodářského dvora areálu (příjezd boční cestou z hlavní silnice v Doksanech).  

 

Všechna parkoviště budou zřetelně vyznačena, poutníky nasměrují také přítomní 

pořadatelé. Prosíme, abyste dbali jejich pokynů. 

 

Autobusové zájezdy prosíme, aby se z důvodu zajištění dostatečného počtu 

parkovacích míst nahlásily do 7. 6. 2011 na tel. +420 731 557 601 nebo e-

mailem: farnostdoksany@centrum.cz.  
 

Informace 
Do vnitřního areálu kláštera budou mít přístup pouze pěší. V ambitech na 2. nádvoří bude 

mít své zázemí zdravotnická služba, která zde zajistí bezprostřední „první pomoc“.   

V případě potřeby sem bude vjezd povolen pouze vozidlům záchranné služby.  

 

Vstup do kostela Narození Panny Marie, kde bude probíhat program pouti, je z 2. nádvoří.  

Směr pohybu poutníků (jejich příchod a odchod) bude zřetelně označen. Poutníci, kteří se do 

kostela z kapacitních důvodů nevejdou, budou moci sledovat celý průběh mše svaté na 

velkoplošné obrazovce umístěné před kostelem. K dispozici zde budou také místa k sezení. 

Větší televizní obrazovky budou umístěny i v bočních částech kostela. Bohoslužbu v přímém 

přenosu zajišťuje TV NOE. 

 

Koncelebrující kněží si s sebou vezmou albu a bílou štólu. Obléknout ke mši svaté se kněží a 

jáhnové mohou v určené místnosti na faře, biskupové a řeholní představení v sakristii.  

 

Zpovědní služba bude zajištěna v obou zadních bočních kaplích kostela a podle potřeby také 

venku, na druhém nádvoří (před kostelem). 

 

Občerstvení bude možné zakoupit u stánků na 1. nádvoří. 

 

Hygienické zázemí (s dostatečným počtem mobilních WC) najdete v přední části 

hospodářského dvora areálu.  

 

mailto:farnostdoksany@centrum.cz


Ve stáncích v ambitech na 2. nádvoří si budou moci poutníci zakoupit náboženskou 

literaturu a církevní periodika. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu! 
 


