Zveme vás na poutně-poznávací zájezd po stopách
sv. Faustýny a Jana Pavla II.

POLSKO – LITVA
Wadowice - Krakow - Glogowice - Swinice Warcki - Plock
Vilnius - Šiaulia - Siluva - Bialystok - Czestochowa

Termín:

Cena

17. 6. – 23. 6. 2018
6.500 ,-Kč

1. den - neděle - odjezd v 9 h. z Brna od Janáčkova divadla /Bohémy/, v 12.10 hod.
Veselá na mostě, v 12.15 hod. Zašová pod kostelem, v 12.30 hod. z Rožnova pod R. za
kostelem - WADOWICE - rodný dům Jana Pavla II., farní kostel, kde byl pokřtěn,
KRAKOW- Lagiewniki - Centrum Jana Pavla II., Sanktuárium Božího milosrdenství
- klášterní kostel s hrobem sv. Faustýny – nocleh.
2. den - Krakow - GLOGOWIEC - rodný dům sestry Faustýny, Šwinice Wrackie farní kostel, kde byla pokřtěna, PLOCK - klášter, kde měla první zjevení milosrdného
Ježíše, nocleh.
3. den - Plock - VILNIUS - hlavní město Litvy - katedrála - svatyně Matky Boží
ostrobramské - místo posvěcení obrazu Božího milosrdenství, Dominikánský kostel
s originálem obrazu, gotický kostel sv. Anny - nocleh.
4. den -Vilnius - ŠILUVA - zakopaný obraz P.Marie zázračně nalezen, zjevení Pany
Marie r.1608 - zázračná uzdravení - SIAULIAI - Hora křížů památka na oběti při
vzpourách 1831, 1863 a proti Rusům (kříž od našich poutníků z Blažovic) - nocleh.
5. den - Šiluva - BIALYSTOK - Sanktuarium Božího milosrdenství vybudované r.
1984, ostatky zpovědníka sv. Faustýny Michala Sopočka, který v Bialystoku v r.1975
zemřel. Kopie obrazu Božího milosrdenství vysvětil ještě jako kardinál Karol Wojtyla
- nocleh.
6. den - Bialystok - CZESTOCHOWA - památný komplex na Jasné Goře. Klášter
paulínů, kaple se zázračným obrazem Matky Boží s děťátkem, toto místo je spolu s
Lurdy a Fatimou nejnavštěvovanější poutní místo Evropy, mše svatá, křížová cesta,
muzeum, obchůdky se suvenýry - nocleh.
7. den - CZESTOCHOWA - JASNÁ GORA - sanktuárium, po mši sv. odjezd směr
Katowice, Ostrava, Rožnov pod R., Olomouc. Předpokládaný návrat do Brna cca v 16
hodin.
Duchovní doprovod: Otec Jiří Polášek ze Zašové
Poznámka:
V ceně je autobusová doprava, ubytování (2-4 lůžkové pokoje), 4x snídaně (večeře je možné, kromě
Plocka, dokoupit na místě), pojištění CK a průvodce. Doporučujeme připojistit na léčebné výlohy.
S přihláškou se platí záloha min. 1000 Kč. Doplatek nejpozději měsíc před odjezdem. Kapesné pro
vlastní potřebu - cca 100,- Zł. +20 E. Koruny ani eura v Polsku neberou. V Litvě platí Eura.
Cestovní doklad: pas nebo občanský průkaz.
Informace a přihlášky:
P. Jiří Polášek – Farní úřad Zašová, tel. 731 518 511
Marie Pavlicová RpR – tel. 731 325 653, 571 651 716
CK Hladký – Jarmila Hladká – tel. +420 739 083 191

