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Ďakovná púť zamestnancov, rodičov a žiakov školy 

a 

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V RÍME 

čas bol stanovený na 18.30 hod. a konkrétnym miestom modlitby bude priestor pri soche svätého Petra 

 
«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36) 

Obrad začiatku Jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri 
hlavné baziliky  Ríma:  sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri 
príležitosti Jubilea sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse.  

2 x ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere), lux bus, odchod v nedeľu 14.2. podvečer 

Termín: 14.02. 2016 – 18.02.2016                                      

Super cena: 199,- €     
V cene je zahrnuté:  doprava lux bus, 2 x ubytovanie s polpenziou v bungalovoch /mobilných domčekoch – pozri camping-village-
roma /. V každom sú dve spálne: v jednej spálni je dvojlôžková izba s prístelkou a v ďalšej sa nachádza manželská posteľ. Každá izba 
má vlastnú kúpeľňu.  V areáli je nová wifi zóna, reštaurácia, bar, pizzeria, dostupné autobusom a metrom ,  sprievodca,  mestská 
taxa, cestovné lístky na metro na 3 dni,  fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí , komplexné cestovné poistenie , odchod 
z Prešova. 
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou ! 
 

Program zájazdu: 

1.deň:  odchod z Prešova cez Bratislavu, nočná jazda do Ríma cez Rakúsko a severné Taliansko.    

2. deň: ráno príchod do Ríma, presun do historického centra. Svätá omša a následne vstup do Baziliky Santa Maria Maggiore cez 
Svätú bránu. Bazilika je  jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná bazilika bola postavená v 4. 
stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné 
knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka Lateránskej baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Znova budeme 
vstupovať cez Svätú bránu. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti 
sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Osobné voľno, večera, ubytovanie.   

3. deň: po raňajkách návšteva  Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom, vstup Svätou bránou. Antické 
pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Presun do Vatikánu. Fakultatívne návšteva 
Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou, vstup do  Baziliky sv. Petra vo Vatikáne cez Svätú bránu, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána 
XXIII, osobné modlitby. Možnosť výstupu na kupolu. Večera, ubytovanie. 
 
4. deň: po raňajkách všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pokračovanie v prehliadke centra 
Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Panteon, bazilika sv. Petra v okovách, kde je známa socha Mojžiša od Michelangela, 
najznámejšie rímske námestia a fontány vrátane najväčšej Fontany Di Trevi. Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko. 

5. deň: príchod do Prešova v popoludňajších hodinách. 


