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V tomto prvom infoliste Vám posielame niekoľko základných informácii o aprílovej púti po Taliansku.

- Nejde o poznávací zájazd, ale hlavne o púť s duchovným významom.

- Táto aprílová púť  je odozvou na veľmi úspešnú púť v októbri 2014.

- Hlavnými cieľmi púte budú: - Loreto, domček Presvätej Bohorodičky a požehnanie rodín; - San Giovanni Rotondo,
duchovné stretnutie s sv. Pátrom Piom; - Monte Sanangelo, jaskyňa sv. Archanjela Michala a sviatostné odpustenie a
oslobodenie od hriechov; - Bari, mesto sv. Mikuláša a sv. liturgia na jeho hrobe; - Rím, generálna audiencia s pápežom
Františkom a hroby svätých; - Benátky, mesto sv. Mareka a sv. liturgia v jeho bazilike. (Generálna audiencia je
podmienená samotnou prítomnosťou pápeža vo večnom meste. Keďže ešte ani dnes nie je známy ani len orientačný
plán pápežových apoštolských ciest na rok 2015, nie je možné zaručiť na 100% pápežovu prítomnosť v stredu
22.4.2015 v Ríme!)

- Nakoľko program púte je ešte v štádiu „dolaďovania“, orientačný časový harmonogram bude predmetom až druhého
infolistu, ktorý dostanete približne 2. – 3. týždne pred odchodom. Zatiaľ ostávame pri približnej časovej definícii
programu (napr.: ráno, dopoludnia, atď...).

- Púť absolvujeme moderným 57-miestnym autobusom SETRA (r.v.2014). Nakoľko ide o nadštandardný tip autobusu,
všetky miesta sú plnohodnotné. Autobus je trojnápravový, čo v značnej miere znižuje mieru únavy z cestovania.

- Na púť odchádzame v sobotu 18/4 v ranných hodinách. Zberné miesta sú v Michalovciach pri Hypertescu,
v Sečovciach (podľa dohody) a v Košiciach (bude ešte upresnené). V tento deň a nasledujúcu noc absolvujeme cca
1700 km jazdy autobusom cez Bratislavu do San Giovanni Rotondo. V nedeľu ráno po ceste sa krátko zastavíme vo
významnom pútnickom mestečku Loreto, v ktorom je uložený rodný domček Presvätej Bohorodičky z Nazareta.

- 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.

- Nakoľko ide iba o rezerváciu ubytovania, ktorú potvrdzujeme až zaplatením zálohy je potrebné, aby každý vážny
záujemca o púť zaplatil do 30/11/2014 zálohu 100 €. Platbu zálohy uskutočníte u kňaza, cez ktorého ste sa prihlásili.

- V cene ubytovania sú zahrnuté 4x raňajky a v hoteli „Perla“ aj 2x večere. Nakoľko v Ríme sú večere vždy drahšie,
nechali sme objednávku večeri v Ríme na dobrovoľnosti. Cena jednej večere v dome Monte Tabor je 15 €. Svoj záujem
o večere prejavíte pri doplácaní zálohy cca mesiac pred odchodom.  Obedy sú počas dňa individuálne.

- 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 (+9 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.

- 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 .



Loreto - San Giovanni Rotondo – Monte S. Angelo - Bari - Rím – Benátky
18. – 25. apríl 2 0 1 5

PROGRAM:
1.deň – SOBOTA 18/4
Dopoludnia: odchod a tranzit do San Giovanni Rotondo.
2.deň – NEDEĽA 19/4
Ráno: krátka zastávka v Lorete - návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny
Popoludní: príchod do San Giovanni Rotondo - miesta, kde žil Páter Pio.
Ubytovanie v hoteli Perla del Gargano, sv. liturgia, prehliadka areálu (VIDEO), kláštor, nemocnica a múzeum Pátra Pia, osobné
voľno, spoločná večera, sv. ruženec v krypte Pátra Pia.
3.deň – PONDELOK 20/4
Dopoludnia: Odchod do Monte San Angelo (je najstarším pútnickým miestom v Taliansku, tu sa zjavil sv. arch. Michal), sv.
spoveď a sv. liturgia. (VIDEO)
Popoludní: návrat do San Giovanni Rotondo
Večer: individuálny program a spoločná večera
4.deň – UTOROK 21/4
Ráno: Odchod do Bari, mesta v ktorom je pochovaný sv. arcibiskup Mikuláš.
Predpoludním: prehliadka mesta a sv. liturgia na hrobe sv. Mikuláša. (VIDEO)
Popoludní: tranzit do Ríma
Večer: ubytovanie, možnosť spoločnej večere pre záujemcov (+ 15 EUR)
5.deň – STREDA 22/4
Dopoludnia: Generálna audiencia s pápežom Františkom
Popoludní: Piazza Venezia, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Kríža z Jeruzalema, Bazilika
Santa Maria Maggiore, Santa Prasseda, osobné voľno
Večer: možnosť spoločnej večere pre záujemcov (+ 15 EUR)
6.deň – ŠTVRTOK 23/4
Dopoludnia: Vatikán, Bazilika sv. Petra, prehliadka baziliky
Popoludní: prehliadka najznámejších rímskych námestí a fontán: Anjelský hrad a most, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di
Trevi, Španielske námestie,
Bazilika Sv. Pavla za hradbami, sv. liturgia
Večer: Návšteva Slovenskáho pápežského ústavu svätých CaM a nočný tranzit do Benátok
7.deň – PIATOK 24/4
Benátky: Plavba lodným taxíkom, námestie sv. Marka, bazilika sv. Marka, sv. liturgia, osobné voľno.
8.deň – SOBOTA 25/4
- príchod okolo obeda do Košíc

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

CENA: 299 €
V cene je zahrnuté:

* doprava lux bus SETRA (r.v.:2014), parkovné a vstupy
* 2 x hotelové ubytovanie s polopenziou v San Giovanni Rotondo (Hotel Perla del Gargano)
* 2 x jednoduché pútnické ubytovanie s raňajkami v Ríme (Dom Monte Tabor)
* komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov

V cene nie je zahrnuté:

* príplatok za večere v Ríme (+15 EUR/1 večera)

* cestovné lístky na metro a bus (+9 EUR)

* pobytová taxa mestu Rím (+ 7 EUR) /od 1.9.2014/

* lístok na loď v Benátkach (+9 EUR)


