Priska Kapitánová - e-mail: stellamaris.ck@gmail.com

Tel./Fax: 055/6253358, Mobil: 0905 267 868

a Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie , Košice

Mariánske dni v Ríme za účasti sv. Otca Františka

TERMÍN: 10.10. – 14.10.2013
CENA:
228,-€
V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom,/Mercedes, Bova, Scania, Man /
2x ubytovanie – hotel 2,3, - posteľové izby s príslušenstvom
2x raňajky - kontinentálne, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti, DPH.

V cene nie je zarátané: * komplexné cestovné poistenie Union 8,50,-€
* Vstupy v Ríme : kupola sv. Petra 5,-€ , výťah 7,- €/, dolná bazilika sv. Klimenta 5,-€
* Metro - Rím :- 1 lístok 1,-€
1-dňový lístok 4,- €
3-dňový lístok 11,- €

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň:10.10. odchod v ranných hodinách non stop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi
občerstvovacími zastávkami.
2.deň:11.10. V ranných hodinách príchod do Ríma.. prehliadka baziliky sv. Kríža, tu sa nachádzajú
pozostatky dreva Kríža ukrižovania Pána Ježiša s klincami a tromi tŕňami koruny, ktoré v r. 320 priviezla
z Jeruzalema sv. Helena – matka cisára Konštantína. Bazilika sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála -matka
chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, bazilika sv. Klementa, kde sa nachádza
hrob a pozostatky sv. Cyrila, bazilika sv. Petra v okovách, kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter
zviazaný počas väzenia v Ríme. Bazilika Santa Maria Maggiore, kde pápež Hadrian II. schválil
staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk. Ubytovanie, nocľah.
3.deň:12.10. Po raňajkách
8,00: Púť k hrobu sv. Petra
9,00: Eucharistická adorácia a slávnosť sviatosti pokánia a zmierenia v rôznych kostoloch./Pokyny neskôr/
17,00: Stretnutie s originálnou sochou Fatimskej Panny Márie za prítomnosti pápeža Františka (nám. Sv.
Petra)
od 19,00: Nočné bdenie s Máriou v bazilike Božieho milosrdenstva.
Ubytovanie, nocľah.
4.deň:13.10.Po raňajkách odchod do Vatikánu, stretnutie na Svätopeterskom námestí,
10,00: Ruženec na nám sv. Petra
10,30: Svätá omša celebrovaná pápežom Františkom
Po modlitbovom stretnutí a sv. omšou pokračovanie v prehliadke Ríma: poklona u hrobu Jána Pavla II.,
Anjelský hrad, Piazza Navona, Pantheon, S.Maria Minerva, Pomník V. Emanuela II., Vo večerných hodinách
odchod nočnou jazdou na Slovensko.
5.deň: transfer na Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami.

Zmena programu vyhradená podľa okolností!!
Počas púte je zaradená každodenná sv. omša!
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