SVÄTÁ ZEM
- letecky z Viedne
V dňoch od 16.9. do 23.9.2019
Predbežný program:
1.deň: popoludní, odchod zo Žiliny po trase do Viedne, stretnutie na letisku vo Viedni s následným
odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema, ubytovanie.
2.deň: raňajky, Ain Karem, návšteva miesta narodenia sv. Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia
Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema, Múr nárekov, hora Sion – večeradlo a kostol
usnutia Panny Márie. Večera, ubytovanie.
3.deň: raňajky, Betlehem - Bazilika Narodenia Pána Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka,
možnosť nákupu suvenírov. Večera, ubytovanie.
4.deň: raňajky, presun do Galilei, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie
Škapuliarskej, výstup na horu Tábor (peši, alebo taxíkom za 8,- USD), prehliadka kostola
Premenenia, Nazaret,
Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša,
kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Večera, ubytovanie.
5.deň: raňajky, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb;
Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum - dom sv. Petra a
miestna synagóga. Fakultatívna plavba loďou po jazere (10, - USD). Pri jazere je možnosť
zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Večera, ubytovanie.
6.deň: raňajky, Jeruzalem – návšteva Betfage, chrám Páter Noster, návšteva Olivovej hory –
panorama, kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Getsemanská
záhrada a Bazilika Agónie, miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou, kostol hrobu Panny Márie,
prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária –
Golgota. Večera, ubytovanie.
7.deň: raňajky, prehliadka Betánie - Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd
na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora
pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny
výlet Massada a Qumrán. Večera, ubytovanie.
8.deň: raňajky, prehliadka Tel Avivu – Yafo, chrám sv. Petra, pobrežie Stredozemného mora.
Odchod na letisko v Tel Avive, odlet do Viedne a následne transfer po trase do Žiliny.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

680 € sa platí hneď po prihlásení na púť
V cene je zahrnuté: letenka + letiskové poplatky, 7x hotel, + vypísaná strava, veľká batožina 23kg.
Bakšišné 70 €. Všetka doprava vo Svätej zemi, Doprava zo Žiliny do Viedne a späť.
V cene nie je zahrnuté: cestovné poistenie.
Ak, máte záujem o púť, píšte na adresu:
pute.dcza@gmail.com ,Tel: 0910283555
Púť sprevádza P. Mgr. Marek Smatana, koordinátor pútí Žilinskej diecézy, Rajecká Lesná 84
www.rajeckalesna.org

