Ružencové bratstvo a farnosť Hontianske Nemce Vás pozývajú
na pútnický zájazd v termíne od 27. 08. 2017 do 30. 08. 2017
Poľská Fatima – Zebrzydowská Kalvária – Lagiewniki – Krakov –
Wadovice – Wambieřice

1. deň - Odchod z Hontianskych Nemiec o 5. 00 hod., návšteva centra " Poľská Fatima "
v Zakopanom - tu je zriadené centrum úcty a šírenia k Fatimskej Panne Márii pre celé Poľsko, svätá
omša, poobede príchod do Krakova prehliadka historického centra Krakova ( Wawel, Starý Rynek) ,
večer príchod do Lageiwnik, večerná prechádzka areálom centra Božieho milosrdenstva, nocľah.
2. deň - Ráno - Lagiewniki – prehliadka centra Sv. Otca Jána Pavla II. – nový areál s chrámom sv.
Otca Jána Pavla II., s podzemnou kaplnkou relikvii, na obed cesta vedie do Wadowíc ,návšteva
rodného domu sv. Otca Jána Pavla II. Navečer návšteva Zebrzydowskej Kalwáriie. Zebrzydowská
kalvária sa nazýva aj Poľský Jeruzalem - na okolitých kopcoch sú roztrúsené maličké stavby,
kaplnky, mosty - mapujú miesta pobytu Ježiša Krista a Panny Márie v Jeruzaleme. V rámci návštevy
si urobíme prehliadku Baziliky Minor - a kláštorný areál, návrat do Lagiewnik vo večerných hodinách
nocľah.
3. deň - Doobeda pobyt v Lagiewnikach, poobede príchod do Čenstochovej. Jasná Hora v
Čenstochovej je pre Poliakov srdcom Poľska, kde má svoj trón ich Madona - Kráľovná Poľska.
Prehliadka celého pútnického areálu, nocľah.
4. deň - Ráno cesta pokračuje do Kladskej kotliny - do Dolného Sliezska, kde navštívime
najvýznamnejšiu sliezsku mariánsku svätyňu vo Wambieřiciach nazývanú ako „ Sliezsky Jeruzalem“,
príchod okolo obeda – bazilika, areál chrámu, návšteva pohyblivého betlehemu, odchod navečer,
návrat do Hontianskych Nemiec cca o 3.00- 4.00 hod. ( čas príchodu bude záležať od toho, kedy sa
presne bude odchádzať z Wambieríc – ak pôjdeme z Wambieríc až večer o 21.00, tak príchod
bude cca o 7.00 hod.)

Cena zájazdu: 195,- € - zahrňa: - doprava, sprievodca, kňaz, 3 x nocľah, 3 x raňajky,
DPH, poistenie insolventnosti, komplexné poistenie, vstup do rodného domu sv. otca Jána
Pavla II., vstupenka do pohyblivého betlehemu.

Prihlásiť sa môžete v termíne do 30. apríla 2017 u Márii Petróciovej –
číslo telefónu 0902283119, alebo Márii Zimermannovej – číslo telefónu
0911328147. Pri prihlasovaní je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 100 €.

