
Ružencové bratstvo a farnosť Hontianske Nemce Vás pozývajú 

na pútnický zájazd v termíne od 10. 08. 2018 do 12. 08. 2018 

Svätý Hostýn – Svätý Kopeček – Olomouc – Velehrad – Buchlovice 

1 . deň  - odchod z Hontianskych Nemiec o 5.00 hod., na obed 

príchod na Svätý Hostín – v krásnom  prírodnom prostredí je vybu-

dovaný areál, ktorý je najväčším mariánskym pútnickým miestom 

na Morave. Srdcom areálu je krásna baroková Bazilika Minor, kde 

na hlavnom oltári tróni milostivá soška madony s dieťatkom, ktoré 

drží žezlo a z ruky Panny Márie šľahajú blesky, ktoré znázorňujú 

podľa legendy, že uchránili miestnych obyvateľov pred útokmi 

nepriateľov. V areáli sa nachádzajú dve krížové cesty: - pôvodná 

baroková a nová – autorom, ktorej je Dušan Jurkovič. V nižšej časti 

areálu, ku ktorému vedie obnovené schodisko sa nachádza 

studnička s Vodnou kaplnkou. Schodisko je lemované drevenými 

predajnými stánkami. Vzhľadom k tomu, že po roku 1989 vzrástol 

výrazne počet pútnikov na Hostýne, boli tu obnovené a dobudova-

né pútnické domy, reštauračné zariadenia a múzeum. Duchovný 

život na Hostýne je pod správou jezuitov. Nocľah v pútnickom 

dome. 

2 .deň  - ráno účasť na miestnej svätej omši na Svätom Hostýne,  
cesta pokračuje na významné pútnické miesto Moravy na Svätý 
Kopeček. V 17. storočí na tomto mieste na prosbu  bohatého oby-
vateľa Andryseka, ktorý zabudol na sľub, že keď zbohatne, dá 
postaviť neďaleko Olomouca kaplnku Panne Márii. Mal viackrát vo 
sne videnie Panny Márie, ktorá mu tento nesplnený sľub pripome-
nula. Raz v zime za veľmi zlého počasia sa vracal z obchodných 
ciest a tu sa zastavili jeho kone s povozom. Vtedy si spomenul na 
sľub a hneď na druhý deň oslovil bratov premonštrantov, ktorí 
mali v blízkosti kláštor, aby mu povolili vybudovať kaplnku Panne 
Márii. Neskôr na jej mieste bola postavená baroková bazilika 
s priľahlými budovami kláštora premonštátov a hospodárskymi 
budovami. V roku 1990 sa tu uskutočnilo stretnutie mladých ľudí 
so svätým otcom Jánom Pavlom II.  Pri tejto príležitosti bol chrám 
povýšený na Baziliku Minor. Po prehliadke baziliky a jej okolia po-
kračujeme do Olomouca, do mesta, ktoré je obklopené úrodnou 
krajinou Hané a spolu s mestom Brnom tvorí od nepamäti význam-
né spoločenské , politické a vzdelanostné centrum Moravy. Svoje 



sídlo tu má arcibiskupstvo,  moravská filharmónia a aj druhá 
najstaršia univerzita v Čechách – Univerzita Palackého. Olomouc 
sa pýši celou radou národných kultúrnych pamiatok. Význam 
Olomouca ako barokovej perly Moravy je celosvetový. Jednou 
z významných pamiatok je stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý patrí 
medzi najväčšie zoskupenia barokových sôch v rámci jedného 
diela v strednej  Európe. Ďalšou pamiatkou je olomoucká radnica 
s orlojom, Herkulova fontána, barokový biskupský palác. 
K významným sakrálnym pamiatkam patrí kostol Sv. Mórica, 
chrám sv. Václava. Odchod v podvečer, nocľah na Velehrade 
v hoteli Mlyn. 
 
 3. deň  -  doobeda pobyt na Velehrade. Je to miesto, ktoré 
zohralo v dejinách Moravy a Čiech dôležitú úlohu. V 9. st. bolo 
dôležitým centrom Slovanom a Veľkej Moravy. Tu na tomto miesto 
bolo hlásané Božie slovo našim predkom slovanskými vierozvest-
cami sv. Cyrilom a Metodom. Tiež tu bolo založené cisterciatske 
opátstvo, najstaršie na Morave, od roku 1890 pripadlo jezuitom. 
Každý rok 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa tu koná národ-
ná púť Čechov a Moravanov. Súčasťou kláštora je i Bazilika Nane-

bovzatej Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda. Je to najväčšia 
cirkevná stavba na Morave. Prehliadka pútnického areálu. Poobe-
de návšteva zámku v Buchloviciach – barokový klenot medzi šľa-
chtickými vidieckymi sídlami. Interiér zámku zaujme svojou 
bohatou freskovou a štukovou výzdobou v štýle ranného baroka. 
Salóny sú vybavené nábytkom a mobiliárom v štýle Ľudovíta XV 
a Ľudovíta XVI. Zámok je obklopený nádherným parkom so scho-
diskami, terasami, obeliskom, bazénmi a kamennými vázami. 
Jeho veľkou ozdobou je množstvo vzácnych exotických stromov 

a kríkov. 
  Návrat domov cca o 22.00 hod. 
 
Cena zájazdu: 170,- €. – zahŕňa: doprava, sprievodca, 2 x 

ubytovanie, DPH, 1 x raňajky, 2 x večera, komplexné poistenie, 
poistenie insolventnosti. 
 
 Prihlásiť sa môžete v termíne do 10. apríla 2018 u Márii 
Petróciovej , číslo telefónu 0902283119, alebo u Márii Zimer-
mannovej, číslo telefónu 0911328147. Pri prihlasovaní je potrebné 
zaplatiť zálohu vo výške 100,- €.   


