
Ružencové bratstvo a farnosť Hontianske Nemce Vás pozývajú 

 na pútnický zájazd v termíne od 15. 08. 2019 do 18. 08. 2019  

KUTNÁ HORA – PRAHA – PŘÍBRAM – STARÁ BOLESLAV 

1.deň 

Odchod z Hontianskych Nemiec skoro ráno o 5.00 hod., na obed príchod  cca o 13.00 hod. do 

Kutne  Hory, v minulosti bohaté  banícke  mesto, mincovňa  európskeho významu. Historické 

jadro mesta je ako  pamiatková rezervácia  zapísaná  do zoznamu UNESCO., gotický chrám sv. 

Barbory je odvekým  konkurentom  chrámu  sv. Víta,  gotický  kostol sv. Jakuba ( svätá omša), 

prechádzka historickým centrom mesta s odborným sprievodcom, Vlašský dvor (13.stor.)– bývalý 

kráľovský palác a mincovňa,  Sedlíc – kostnica nocľah  pri Prahe. 

 

2. deň 
Po raňajkách  odchod na Hradčany: cesta vedie okolo Ministerstva zahraničných 

vecí, kapucínskeho kláštora a mariánskeho chrámu ku  Pražskej Lorete ( kópia domčeka Panny  

Márie z talianskeho pútnického mesta Loretto – je tu povinné vstupné), Hradčany -  chrám  sv. 

Víta – gotická katedrála  (prehliadka interiéru  je podmienená zakúpením vstupenky, bez 

vstupenky je možné pozrieť si len vstupnú predsieň  chrámu- ), Zlatá ulička - ukazuje nám  

pôvodnú zástavbu rodinných domov v podhradí v minulosti, dnes  sa tu  nachádzajú  malé 

obchodíky s tradičnými remeselnými výrobkami  (prechádzka uličkou je tiež podmienená  

zakúpením vstupu), Malostranské námestie, karmelitánsky chrám  Panny  Márie Víťaznej (Pražské  

Jezuliatko -  svätá omša),  príchod na ubytovanie večer, večera, nocľah. 

 

3. deň 
Po raňajkách odchod do najstaršieho českého pútnického mesta, do Starej Boleslavy. 

Románská bazilika sv. Václava založená po roku 1039 na mieste, kde bol podľa tradicie 

zavraždený  sv. Václav a kde bolo jeho telo niekoľko rokov uložené. Ďalším významným 

pútnickým chrámom je  barokový kostol  Nanebovzatia Panny Marie, v ktorom je uchovávané 

" Palladium země české", milostný obraz Madony pochádza  z čias  sv. Václava)  svätá omša, po 

obede návrat do Prahy: Staromestské námestie - Staromestská radnica, Karlov most  zo 14. st. 

vyzdobený barokovými sochami svätcov,  most  sa stal  spolu s Hradčanmi symbolom stredovekej 

Prahy, Václavské námestie, nocľah. 

 

4. deň 

Doobeda príchod do Příbram - najvýznamnejšia mariánska  svätyňa v Čechách, prehliadka areálu 

s odborným sprievodcom  - na hlavnom oltári barokového chrámu  sa nachádza  milostivá soška 

madony, na  jej príhovor bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení, svätá omša, v ambitoch 

možnosť urobiť si krížovú cestu, v prípade záujmu možno navštíviť  múzeum Svätej Hory, príchod 

domov neskôr večer. 

 

Cena zájazdu: 250,- €  - zahŕňa – doprava,  sprievodca,  kňaz,  3 x nocľah, 3 x raňajky,  

1 x večera, 1 x neskorý obed (Příbram),  poistenie insolventnosti CK, komplexné poistenie. 

 

 Prihlásiť sa môžete v termíne do 30. apríla 2019  u Márii Petróciovej – číslo telefónu 

0902283119, alebo Márii Zimermannovej – číslo telefónu 0911328147. Pri prihlasovaní je 

potrebné zaplatiť zálohu vo výške 150,- €. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Star%C3%A1_Boleslav)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Star%C3%A1_Boleslav)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palladium_zem%C4%9B_%C4%8Desk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)

