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Drahý pútnik, prečítaj si veľmi pozorne tieto praktické informácie: 

Pripravujeme sa na spoločnú púť po Taliansku. Nie je to len poznávací zájazd, ale hlavne  púť s duchovným 

významom.  

Hlavným cieľom púte je absolvovať duchovnú púť na svätých miestach hrobov svätých. 

Začiatok púte: Na púť odchádzame v sobotu 18/4 v ranných hodinách. Zberné miesta sú: 

-  v Michalovciach pri hypermarkete TESCO – odchod o 8.30 

- v Sečovciach pri gréckokatolíckom chráme v smere na Košice – odchod o 8.45  

- v Košiciach z parkoviska za Poštou č. 12 na Levočskej ulici na sídlisku – Nad jazerom – odchod o 9.30.  

Podľa inštrukcii vodičov si naložíte všetku batožinu do spodného batožinového priestoru autobusu SETRA. Na 

palubu si zoberte len základné príručné veci, ktoré sa dajú uložiť do úzkej priehradky nad hlavou (trochu jedla, pitie, 

lieky, osobné doklady, čítanie, modlitebnú knižku „Hore srdcia“, ruženec...). Nakoľko v autobuse precestujeme stovky 

kilometrov, nie je dovolené ukladať akékoľvek veci pod nohy a pod sedadlá!!! Počas cesty budú aj dlhšie prestávky, 

počas ktorých bude možné vybrať si veci na večernú, resp. rannú hygienu, veci na nocovanie v autobuse a iné. 

V autobuse na dverách z vonkajšej strany bude menný rozpis obsadenia sedadiel podľa poradia, v ktorom ste sa 

prihlasovali na púť. Samozrejme pri usadení spolu preferujeme rodiny a manželské páry. Nakoľko ide 

o nadštandardný tip autobusu, všetky miesta sú plnohodnotné. Autobus je trojnápravový, čo v značnej miere znižuje 

mieru únavy z cestovania.  

Všetko ostatné podľa plánovaného orientačného  programu. 

Ubytovanie je rezervované v hoteli „Perla del Gargano“ v  San Giovanni Rotondo v bezprostrednej blízkosti 

Sanktuária  sv. Pátra Pia a v Ríme v pútnickom dome Monte Tabor v bezprostrednej blízkosti stanice Aurelia, z ktorej 

sa dostaneme integrovanou dopravou na všetky rímske významné miesta. 

Stravovanie: V cene ubytovania sú zahrnuté 4x raňajky a v hoteli „Perla“ aj 2x večere. Je možné doobjednať:  

- v nedeľu 19/4 obed po príchode v cene +13 € 

- v utorok 21/4 večeru v cene +15 € 

- v stredu 22/4 večeru v cene +15 € 

Svoj záujem o doobjednanú stravu nahláste zodpovednému kňazovi najneskôr do nedele 29.3.2015! 
 

Cena púte bola stanovená na 299 €.   

V tejto cene je započítané: nadštandardná doprava, parkovné, povolenia na vstupy autobusu do Ríma, Benátok a San 

Giovanni Rotondo, 2x ubytovanie s polopenziou, 2x ubytovanie s raňajkami, komplexné cestovné poistenie. 

V cene nie je započítané:  cestovné lístky na metro a bus v Ríme (+6 EUR); pobytová taxa mestu Rím (+7 EUR) /tá sa 

zmenila nariadením rímskej radnice od 1.9.2014/,  lístok na loď v Benátkach (+9 EUR), vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok. 

Poistenie: V cene je započítané aj komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov. Ak niekto má tento druh 

poistenia celoročne, nech to nahlási najneskôr do 15/4 zodpovednému kňazovi, alebo na t.č.: 0911711217, alebo 

vladvar7@gmail.com. Po tomto termíne už nie je možné akceptovať odpočet poistného. 

Iné praktické poznámky: Čo so sebou:  

- PLATNÝ CESTOVNÝ DOKLAD! ! ! (teraz si prosím skontrolujte platnosť!) 

- pre duchovný program: modlitebnú knižku pre gréckokatolíkov „Hore srdcia“, sv. ruženec 

- pre putovanie: POHODLNÚ OBUV, 0,5 l FĽAŠU NA MINERÁLKU ALEBO VODU (je dôležité dodržiavať pitný 

režim!!!); pršiplášť alebo skladací dáždnik; praktickú tašku najlepšie cez rameno; fotoaparát;  

- Osobné lieky + náplasti 



Pri vstupe do Vatikánu budeme prechádzať osobnou kontrolu, z tohto dôvodu si v tento deň do príručnej 

batožiny neukladajte žiadne ostré predmety (nožíky, nože, nožnice...).  

Veľký pozor treba dávať na osobné veci a chrániť ich pred organizovanými skupinami zlodejov najmä na 

miestach s veľkým počtom ľudí. 

Nakoľko bude vždy len jeden sprievodca, skupina sa bude držať plánovaného programu. Jednotlivci si môžu 

urobiť individuálny program, ale vždy min. v 2-3 člennej skupinke.  

Pri takomto počte pútnikov, je vždy potrebná kolektívna disciplína. Preto Vás o ňu bude naliehavo prosiť. ☺ 

Modlitba: Na záver pripomíname dôležitosť modlitby, ktorá je základom každého božieho aj ľudského diela. 

Preto Vás chceme čo najúctivejšie, ale aj najnaliehavejšie poprosiť o modlitbu na úmysel zdarného priebehu púte 

a najmä jej duchovný osoh pre všetkých zúčastnených. 

Ak máte nejaké ďalšie nezodpovedané otázky kontaktujte: o. Vladimír Varga; 0911711217; 

vladvar7@gmail.com . 

S pozdravom Kristus medzi nami! 

                       o. marek pejo    o. peter labanič        o. vladimír varga 

 

Všetky tieto, ale aj vždy aktuálne informácie nájdete na www.roma2013.estranky.sk  

 

ORIENTAČNÝ PROGRAM: 

1. deň 18/4 sobota  
  8.30 – odchod z Michaloviec (parkovisko pred 
hypermarketom TESCO) 
  8.45 – odchod zo Sečoviec (pred cerkvou, smerom na KE) 
  9.30 – odchod z Košíc (parkovisko za poštou 12, Levočská 
ulica, Sídlisko – Nad jazerom) 
- Tranzit z Košíc cez Bratislavu do Loreta (1350 km, cca 
22h, 5x prestávka) 
 

2. deň 19/4 nedeľa 
- v ranných hodináchpríchod do Loreta (krátka zastávka) 
  8.00 – zasvätenie našich rodín v domčeku sv. rodiny z 
Nazareta 
  8.30 - tranzit do San Giovanni Rotondo (319 km, cca 4,5h) 
Popoludní  - Ubytovanie v Hoteli Perla del Gargano 
(možnosť obeda +13 €) 
16.15 – sv. liturgia v starom kostolíku  
17.15 - prehliadka 
19.45 – večera (je v cene) 
20.45 – sv. ruženec pri relikviách sv. Pátra Pia 
 

3. deň 20/4 pondelok 
  8.00 – raňajky 
  8.30 – odchod do Monte San Angelo (25 km) 
  9.30 – prehliadka svätyne 
10.00 – 11.30 – možnosť  sv. spovede 
11.45 – sv. liturgia v jaskyni zjavenia a zasvätenie sv. arch. 
Michalovi 
12.30 – osobné voľno (individuálny obed) 
13.30 – odchod do SGR 
14.00 – cintorín a hrobka rodičov pátra Pia 
14.30 – osobné voľno 
16.30 – večerný program v SGR 
19.00 – večera (je v cene) 
 

4. deň 21/4 utorok  
  6.30 – raňajky  
  7.00 - Tranzit do Bari  135 km /3h/  
10.00 - prehliadka centra mesta (Cattedrale di Bari, Castello 
Svevo di Bari) 
10.30 – Akatist k sv. Mikulášovi pri jeho hrobe 
11.00 - sv. liturgia na hrobe sv. Mikuláša  
12.00 – osobné voľno (individuálny obed) 

14.00 - Tranzit do Ríma 443 km (cca 6h, 1x prestávka) 
20.00 – ubytovanie (pobytový poplatok +7 €) 
20.30 – možnosť večere (doplatok +15 €) 
 

5. deň 22/4 streda  
  7.15 – raňajky 
  7.45 – odchod mestským vlakom do Vatikánu (+1,5 €) 
10.00 - Generálna audiencia  
11.30 – presun metrom (+1,5 €) 
12.00 – Španielske námestie, Fontána di Trevi, Piazza 
Venezia, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Bazilika sv. 
Klimenta, Lateránska bazilika, bazilika Santa Maria 
Maggiore, Rusicum (sv. liturgia),  
Cca 20.00 – návrat mestským vlakom do domu (+1,5 €) 
21.00 – možnosť večere (doplatok +15 €) 
 

6. deň 23/4 štvrtok  
  7.30 – raňajky 
  8.00 – nakladanie batožiny  
  8.30 – odchod mestským vlakom do Vatikánu (+1,5 €) 
  9.00 – prehliadka námestia a baziliky sv. Petra 
11.00 – osobné voľno (možnosť prehliadky Anjelského 
hradu, Anjelského mostu, Piazza Navona a Pantheonu, resp. 
Vatikánskych múzei) individuálny obed 
16.00 – odchod autobusom do baziliky sv. Pavla 
17.00 – prehliadka baziliky sv. Pavla 
18.30 – odchod do PSKCM 
19.30 – sv. liturgia v PSKCM 
21.00 – odchod nočnou jazdou do Benátok 
 

7. deň 24/4 piatok  
  6.00 – príchod do Benátok 
  8.00 – plavba lodným taxíkom (+9 eur) 
  9.00 – prehliadka námestia sv. Marka 
- osobné voľno 
10.30 – prehliadka baziliky sv. Marka 
11.00 – sv. liturgia pri hrobe sv. Marka 
12.00 – osobné voľno (individuálny obed) 
14.00 - plavba lodným taxíkom 
15.00 – odchod nočnou jazdou cez Slovinsko domov 
 

8. deň 11/10 sobota  
dopoludnia – príchod do Michaloviec, Sečoviec a Košíc 

 

Z M E N A     P R O G R A M U      V Y H R A D E N Á ! 


