V roce 2018 uplyne 50 let od úmrtí
svatého Pátera Pia
*25.5.1887 – †23.9.1968

Velká poutní cesta východní částí Itálie s návštěvou Říma.
Padova, Loreto, Manoppello, San Giovanni Rotondo, Castel Gandolfo,
Vatikánský stát a Řím.
Pouť doprovází kněz P. Pavel Hödl a průvodce CK VOMA Marta Vondráčková.

Termín : 13.05. - 20.05.2018
Program poutě (od neděle do neděle):
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách ze Zubří. Průjezd Rakouskem do Itálie.
2. den: Ráno příjezd do Padovy – mše svatá v bazilice Sv. Antonína a modlitba u hrobu svatého. Dále budeme
pokračovat do Loreta, kde se nachází bazilika, která skrývá chýši Panny Marie, přenesenou z Nazareta. Nocleh
v místním hotelu. Večeři počítáme, že si zařídí každý poutník sám.
3.den: Snídaně. Ranní mše svatá v Loretu. Přejezd do Manoppella. V tomto italském městečku se uchovává
v chrámu Svaté tváře vzácná relikvie. Jedná se o roušku 17 x 24 cm, na které je vidět obraz Kristovi tváře. Vědci
ukazují, že rouška je ve shodě s Turínským plátnem. Po krátké modlitbě zahájíme přejezd na ubytování do hotelu
v San Giovanni Rotondo. Možnost večeře.
4.den: Snídaně. Celý den strávíme v poutním místě ve vzpomínkách při mši svaté a křížové cestě na duchovní
odkaz sv. Pátera Pia v San Giovanni Rotondo . Prohlídka klášterních cel, kde žil sv. Páter Pio s dochovanými
křesťanskými relikviemi. Návštěva nové baziliky a modlitby u hrobu sv. Pátera Pia, který je vyzdvižen
v prosklené rakvi v překrásné zlacené, mozaikové kapli od Marko Ivana Rupnika. Večerní modlitba sv. růžence
v uvedené kapli v blízkosti ostatků sv. Pátera Pia. Nocleh je ve stejném hotelu v San Giovanni Rotondo.
Možnost večeře.
5. den: Snídaně. Mše svatá v San Giovanni Rotondo. Poté se vydáme na cestu do Říma, při které navštívíme
letní sídlo sv. otců Castel Gandolfo. Po prohlídce tohoto místa následuje nocleh v hotelu u Říma s možností
večeře.
6. den: Snídaně. Návštěva Vatikánského státu s prohlídkou baziliky sv. Petra s hroby sv. Petra a sv. Jana
Pavla II. Možnost výstupu na Vatikánskou kopuli popřípadě návštěva Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí.
Nocleh na stejném místě s možností večeře.
7.den: Snídaně. Návštěva papežských bazilik Santa Maria Maggiore a San Giovanni in Laterano. Následují
exteriéry římských památek Koloseum, Forum Romanum, Fontána di Trevi a Španělské schody. Večer
odjezd domů.
8.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena:

9 200 Kč

Cena obsahuje:
Autobusovou dopravu dálkovým autobusem ze Zubří,5x ubytování, 5x snídaně, průvodce, kněžský doprovod,
pojištění léčebných výloh a na úpadek CK.

Cena neobsahuje večeře : příplatek za 4 večeře 1 300 Kč.
………………………………přihláška Itálie 13.5. -20.5.2018………………………………..
Příjmení………………………….Jméno…………………………datum narození……………
Adresa bydliště ……………………………………………………………..PSČ……………..
Tel. kontakt………………………………email…...…………………….podpis………………
ubytovat s panem/paní…………………………………………
CK VOMA s.r.o.,Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč,tel. 568 821 115,www. ckvoma.cz,ckvoma@ckvoma.cz

