
 

  

          

       

    „ Pozývame na púť do Svätej Zeme “ 
       v termíne:  25.04. – 02.05 2023 
 

 

Touto cestou Vás pozývame na duchovnú obnovu   

 púte na sväté miesta do Svätej zeme s duchovným 

sprievodcom - Páter Pio OFM. 

 

Cena púte je 815 EUR a zahŕňa predovšetkým letenku, ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách 

so soc. zariadením (Betlehem 5x, Nazaret 2x), polpenziu (raňajky, večere formou bufetu) a 

dopravu autobusom. 

 

V cene nezahrnuté: 

Tipsy pre hotely a obslužný personál, audio slúchadla, vstupy do chrámov a kultúrnych pa-

miatok 120 $ vyberá sprievodca po prílete do Svätej zeme. 

 

Poistenie: Dovoľujeme si upozorniť na nutnosť uzatvorenia poistenia liečebných nákladov v 

zahraničí. Poistenie je možné uzatvoriť individuálne alebo hromadne. Ak máte záujem 

o hromadné poistenie, jeho cena  predstavuje sumu 20 so stornom 31 EUR pre záujemcov do 

71r. Alebo 39 so stornom 50 EUR pre záujemcov nad 71r. 

V prípade, že nechcete poistenie, uhraďte sumu 815 EUR. Ak platíte aj poistenie so 

stornom, uhraďte  846 EUR. príp.  865 EUR 

 

Úhrada: Čiastku púte uhraďte na farskom úrade vdp. Antonovi Žovicovi. 

Doprava: -  letecky : letisko Viedeň – Tel Aviv a späť (Odlet lietadla je dňa 25.04.2023 

z letiska o 21,35 hod. a prílet  dňa 02.05.2023 o 20,15 hod). Stretnutie pútnikov upresníme.  

 Upozorňujeme na pas platný aspoň 6 mesiacov od dátumu príletu a zároveň, aby 

meno v pase bolo rovnaké ako v prihláške. Je to dôležité pre kúpu platnej letenky. Váha 

vašej batožiny na odbavenie nesmie presiahnuť 23 kg (1 osoba 1 batožina). Príručná ba-

tožina so sebou do lietadla max. 8 kg  s rozmermi nepresahujúcimi 56x45x25cm.  

 

Púť sa uzatvára 23.01.2023, príp. naplnením počtu miest, preto odporúčame sa na-

hlásiť čim skôr.  Do tohto dátumu je potrebné doručiť prihlášku a uhradiť cenu púte. 

 

  



 

Kontakt: 0908 595 939               e-mail: piokalinsky@yahoo.com 
  

Program: 

1. 26.04. streda: priletíme do Tel Avivu, presunieme sa do Betlehema. Po raňajkách pu-

tujeme do Ain Karem, miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety a končíme náv-

števou miesta narodenia Jána Krstiteľa. Poobede pokračujeme Horou Sion – Múr Ná-

rekov, Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie, Galicantum- miesto väzenia Pána 

Ježiša a zapretie Krista Petrom.   

2. 27.04. štvrtok: začíname Olivovou horou - kostol v Betfage, Kostol Pater Noster - Ot-

čenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán   Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Po-

kračujeme Getsemanskou záhradou, bazilikou Agónie (smrteľného   zápasu Pána Ježi-

ša) kostol Hrobu Panny Márie. Pokračujeme Betlehemom, navštívime Pole pastierov, 

pokračujeme jaskyňou  Mlieka, ďalej bazilika Narodenia Ježiša Krista,.  

3. 28.04. piatok: Jeruzalem, navštívenie starého mesta s prehliadkou baziliky Božieho 

hrobu. Pokračujeme  kostolom sv. Anny - narodenie Panny Márie, kostolom odsúde-

nia a kostolom bičovania Pána Ježiša. Nasleduje krížová cesta s františkánskou komu-

nitou, procesia v Božom hrobe. 

4. 29.04. sobota: Presun do Galiley, putujeme po okolí Genezaretského jazera - Hora 

Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto Primátu sv. Petra. 

Možnosť zakúpenia plavby loďou po Galilejskom jazere a obed s rybou sv. Petra. 

Ubytovanie v Nazarete o 20:30 Sviečková procesia. 

5. 30.04. nedeľa: začíname miestom prvého zázraku v Káne  Galilejskej, pokračujeme 

horou Tábor (taxi cca 10 USD), kde si pozrieme kostol Premenenia Pána, Nazaret - 

bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa. 

6. 01.05. pondelok: Ráno začíname návštevou Jericha, sv omša v Jerichu, Pri rieke Jor-

dán si  obnovíme krstné sľuby. Prechádzame Judskou púšťou, navštívime Mŕtve more 

s možnosťou kúpania. Betánia (dom Márie, Marty a Lazára). 

7. 02.05. utorok: Odchádzame na letisko a v duchu sa lúčime so svätými miestami. 

 

 

Prípadné zmeny v programe si vyhradzuje sprievodca púťou v závislosti od situácie vo Svätej 

zemi. 

Zrušenie účasti na púti sa rieši individuálne, v závislosti od už zaplatených depozitov príp. 

storno poplatkov. 

 

Kontakt: 0908 595 939 e-mail: piokalinsky@yahoo.com  

 

So sebou  si tiež nezabudnite vziať dobrú náladu, veď nás čaká plno nezabudnuteľných  

zážitkov v jedinečnej krajine - Svätej Zemi.  

Program je bohatý, budeme mať čas na modlitbu a prežitie krásnych chvíľ v krajine Ježiša 

Krista.  

Teším sa na spoločné chvíle počas poznávania Svätej Zeme    

        

        P. Pio Ján Kalinský OFM 

        duchovný sprievodca púťou         

mailto:piokalinsky@yahoo.com

