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Vás pozýva na

Ďakovnú púť Slovákov k Sv.Otcovi

Padova - RÍM - Assisi
Rím - Večné mesto je srdcom kresťanstva. Takmer počas celých dejín Cirkvi je tu sídlo Kristovho
námestníka - Svätého Otca.
Rím, mesto kde zomrel sv. Peter, to je mesto ktoré dýcha históriou, umeleckými, monumentálnymi
skvostami a rôznymi jedinečnými pamiatkami, pre kresťanov posvätné miesto.
Pútnické zájazdy do Večného mesta sú pre účastníkov zájazdov nezabudnuteľnými zážitkami. Sú to
cesty za jedinečnými pamiatkami a históriou, cesty vďaky za Svätým Otcom a za duchovnou
obnovou našej viery.

Bez nočných prejazdov v autobuse
Termín: 27.4. – 2.5.2022
Cena:

450,- Euro

V cene je zarátané:
- autobusová doprava luxusným autobusom
- 5x hotelové ubytovanie s raňajkami
- 4x večera
- sprievodca - kňaz
V cene nie je zarátané:
- daň mestu: 4,- Eura / deň/osoba (celkom: 20,-€ ) – platba na mieste sprievodcovi
- lístky na mestskú dopravu v Ríma /približne 20,- €/
- komplexné cestovné poistenie 3,- €/deň

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU:
1.deň:
odchod o 6.00 hod. z Bratislavy cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami
do Padovy. Ubytovanie a nocľah.
2. deň:
raňajky, prehliadka baziliky Sv.Antona s relikviami sv.Antona a baziliky Sv.Giustiny, kde sa
nachádza hrob sv.Lukáša. Pokračovanie v ceste do Ríma. Ubytovanie, večera a nocľah.
3.deň /piatok/:
raňajky, prehliadka mesta - bazilika Sv. Pavla za hradbami, kde sa nachádza hrob sv.Pavla. Bazilika
Sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv.Cyrila. Bazilika Sv. Jána v Lateráne /rímska
katedrála - matka chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa. bazilika
Sv.Kríža, kde sa nachádzajú najvzácnejšie relikvie sveta. Návšteva baziliky Santa Maria Maggiore,
kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk. Účasť na slávnostnej sv.omši
v slovenčine. Večera a nocľah.
4.deň /sobota/:
raňajky, odchod do Vatikánu, prehliadka baziliky Sv.Petra. O 12.00 hod. audiencia u Sv.Otca pre
Slovákov, najvýznamnejší časť ďakovnej púte. O 14.hod. slávnostná svätá omša so slovenskými
biskupmi. Pokračovanie v prehliadke baziliky Sv.Petra. Pešia prehliadka významných rímskych
námestí a fontán. Večera a nocľah.
5.deň:
raňajky, odchod do Assisi. Popoludní prehliadka baziliky sv. Františka /r.1228/, katedrály sv. Rufina
/r.1000/, kde bol sv. František krstený /r.1181/, baziliky sv. Kláry z r.1257 s jej hrobom a krížom, z
ktorého Pán Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi : "Choď a oprav môj dom". Prehliadka pokračuje
návštevou kostola sv. Petra a bazilikou Santa Maria degli Angeli /od r.1211 miesto modlitby/, kde
sv. František zomrel v noci z 3. na 4. októbra 1226. Ubytovanie, večera a nocľah.
6.deň: raňajky, odchod na Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami.
Predpokladaný príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo zmeny programu podľa situácie.

