Pouť farností Zašová a Rožnov p. Radh.
TERMÍN: 22. 8. – 30. 8. 2017

CENA: 9.500 Kč

1.den – 22.8. – út:
Odjezd cca v 9 h z Rožnova, ve 12 h. z Brna, Janáčkovo divadlo (Bohéma) směr Mikulov, Wien, Graz…
2.den – 23.8. – st:
Ráno příjezd do Sanktuária LA VERNA, místo kde sv. František obdržel stigmata- jizvy Kristova umučení,
Capella delle Stigmmate…, mše svatá, přejezd do Říma - ubytování.
3.den – 24.8. – čt:
ŘÍM – dopoledne návštěva Vatikánu, odpoledne procházka městem – Piazza Navona, Fontana di Trevi,
kostel sv. Ondřeje /Paoláni/ - mše svatá, Španělské schody, ubytování.
4.den – 25.8. – pá:
Ráno mše sv., po snídani odjezd směr Neapol do POMPEÍ – bývalého starověkého města,
které bylo v roce 79 n. l. zničeno výbuchem sopky Vesuv. Město je zapsáno na seznamu UNESCO.
Návštěva Sanktuária Panny Marie Pompejské /Campanile di Pompei/ a vykopávek /Scavi di Pompei/.
Přejezd do PAOLY- ubytování.
5.den – 26.8. – so:
PAOLA - Sanktuário di San Francesco di Paola.
V Paole se narodil svatý František r. 1416. Klášter s bazilikou, který on a jeho následovníci vystavěli,
střeží vzácné relikvie světce. V kopcích nad Paolou se událo mnoho divů a zázraků sv. Františka.
Odpoledne možnost koupání. Ubytování.
6.den – 27.8. – ne:
Po snídani přejezd do BARI – návštěva historického centra, katedrála (San Sabino, Cattedrale di Bari),
Basilica San Nicola s hrobem sv. Mikuláše - mše sv., možnost koupání na pobřeží,
SAN GIOVANNI ROTONDO /Otec Pio/ - ubytování.
7.den – 28.8. – po:
SAN GIOVANNI ROTONDO – kostel s. Maria delle Grazie, muzeum s kryptou,
Sanktuário Padre Pio s hrobem sv. otce Pia /, mše svatá, odpoledne odjezd směr Termoli
do LANCIANA - návštěva Sanktuária, ubytování.
8.den – 29.8. – út: po snídani odjezd na pobřeží – možnost celodenního pobytu a moře,
noční přejezd směr Tarvisio, Graz, Wien, Mikulov
9.den – 30.8. – st: Příjezd v odpoledních hodinách.
Duchovní doprovod: P. Jiří Polášek, farář v Zašové
Cena zahrnuje: dopravu, 6x ubytování se snídaní, pojištění CK proti úpadku, průvodce.
Doporučujeme připojištění na léčebné výlohy. Min. kapesné pro vlastní potřebu cca 60€
Kontakty:

Zašová: P. J. Polášek: tel.: 731 518 511, mail: fazasova@ado.cz;
Rožnov p. R. – M. Pavlicová – tel.: 731 325 653
CK Hladký: Jarmila Hladká, mobil: 739 083 191, mail: thoros@volny.cz

