Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38, Újezd u Brna, 664 53, telefon: 544 224 215
Mobil: 731 402 630, e-mail: ujezdubrna@dieceze.cz

---------------------------------------------------------------------------

Vás zve na pouť

FATIMA
SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA

u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
ZA ÚČASTI ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ NA NÁRODNÍ
POUTI
Provází: PaedDr. Michal Pitoniak
Doprava: LETECKY

Fatimská poselství Matky Boží, plná něžné mateřské lásky, jsou „nejproročtější z
moderních zjevení“. Ovlivnila chod Církve a celý svět. Zasvěcení světa v roce 1948
mělo za následek pád komunismu ve východní Evropě. Panna Maria ve Fatimě
připomíná
důležitost
svátosti
smíření,
svatého
přijímání
o prvních sobotách v měsíci, modlitby svatého růžence, pokání a oběti za hříšníky v boji
proti satanovi. Panna Maria se zde představila jako Královna posvátného růžence.
Fatima je jedno z nejznámějších poutních míst na světě. Nachází se v okrese Santarém
ve středním Portugalsku, 187 km jižně od města Porto a 123 km severně od Lisabonu.
Významným poutním místem se stala Fatima díky zjevení Panny Marie třem dětem –
Františkovi, Jacintě Marto a Lucii dos Santos na místě zvaném Cova d´ Iria. K prvnímu
zjevení došlo 13. 5. 1971 a pokračovaly až do října, vždy 13. dne v měsíci.
Program je doplněn o návštěvu baziliky sv. Jakuba v Santiagu de Compostela a
návštěvu města Braga.

Termín: 8. 9. – 15. 9. 2017
Cena: 22 500 Kč
V ceně je započítáno:
* autobusová doprava na letiště do Krakova a zpět
* letecká doprava do Porta a zpět, letištní a palivové poplatky
* autobusová doprava
* 7x hotelové ubytování v 3* a 4* hoteloch s polopenzí
* náboženský program podle uvedeného rozpisu
* odborný průvodce – kněz
V ceně zájezdu není započítáno:
* vstupy, komplexní cestovní a zdravotní pojištění 60,- Kč/den (je možné se pojistit i individuálně)

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:
1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd z Újezdu u Brna na letiště do Krakova s následným
odletem do Porta. Po prílete prehliadka Porta - návštěva kostela v klášteře „Mosteiro da Serra
do Pilar“, panoramatický výhled na celé město. Přechod do starého města přes most „Ponte
Luis“, návštěva kostela sv. Františka a hlavní katedrály „Sé de Porto“. Ubytování, večere a
nocleh v Portu.
2. den: snídaně, odjezd autobusem do Santiago de Compostela, prohlídka baziliky sv. Jakuba,
kde jsou podle tradice uloženy ostatky svatého Jakuba, Kristova učedníka. Večeře a nocleh
v Santiagu de Compostela.
3. den: snídaně, návrat do Portugalska, cestou návštěva města Braga, prohlídka baziliky Bon
Jesus do Monte nad městem. Příjezd do Fatimy, odpolední program ve Fatimě, transfer do
hotelu v okolí Fatimy, večeře a nocleh.
4. den: snídaně, transfer do Lisabonu, začátek prohlídky – Královský palác, katedrála, socha
Krista Vykupitele nad městem. V podvečer odjezd na místo ubytování v okolí Fatimy, večeře a
nocleh.
5. den (12. 9. 2017): snídaně, odjezd do Fatimy, účast na společném programu: křížová cesta
– zahájení v 9:30 hod. modlitba u sousoší Anděla Míru v Loca do Cabeco v 11:00 hod.
Návštěva Aljustrelu, rodných domků pasáčků. V 14:15 hod. národní mše svatá na místě
zjevení
–
Capelinha
(koncelebrují
biskupové
a
kněží
z ČR). Mše svatá se koná za náš národ ke cti Panny Marie Fatimské. Večeře v místní
restauraci ve Fatimě, večerní modlitba, noční vigilie, odjezd na ubytování, nocleh.
6. den (13. 9. 2017): snídaně, odjezd do Fatimy, účast na celodenním slavnostním programu ve
Fatimě: od 10:00 hod. mezinárodní modlitba růžence, které předchází český národní program,
průvod se sochou Panny Marie Fatimské na hlavní tribunu „Recinto“, od 11:00 hod. hlavní
mezinárodní mše svatá na tribuně před bazilikou Panny Marie Růžencové (při ní budou
biskupové z ČR s kardinálem Dominikem Dukou OP, přijímat sochu Panny Marie Fatimské,
která bude přímo z místa zjevení v Cova d´Iria převezena do Prahy). Večeře v místní restauraci
ve Fatimě, večerní modlitba, průvod s rozžatými svícemi ve 21:30 hod. Odjezd na ubytování a
nocleh.
7. den: snídaně, dopoledne návštěva kláštera v Batalhe, Alcobace a Nazare. Koupání
v Atlantickém oceánu. Transfer do Porta, večeře a nocleh v Portu.
8. den: (snídaně formou balíčků) v brzkých ranních hodinách odjezd na letiště v Portu
s následným odletem do Krakova. Po příletu bude následovat transfer do Újezdu u Brna.
Průvodce si vyhrazuje změnu programu podle aktuálních okolností.
------------------------------------------------------

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře
AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Allianz - Slovenské pojišťovny
a.s. v Bratislavě.

