Národní pouť

do ŘÍMA
10. – 14. 11. 2019
ŘKFÚ Zašová a ŘKFÚ Valašské Meziříčí
Vás srdečně zvou na národní pouť do Říma na poděkování
za 30 let svatořečení sv. Anežky České
Cena zájezdu:
3.300,- Kč (+ 10,- Eur na dopravu po Římě)
Program:
 NEDĚLE 10. 11.2019: odjezd v 15.00 přes Rakousko do Itálie.
 PONDĚLÍ 11. 11.: Příjezd do Říma - ubytování v kempu. Přesun do centra.






15.00 národní mše svatá v bazilice Santa Maria Maggiore
17.30 slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů v kostele Santa
Maria degli Angeli (v těsné blízkosti Termini a nedaleko baziliky S. M. Maggiore)

ÚTERÝ 12. 11.: Snídaně v kempu, přesun do centra.
10.00 národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s biskupy, kněžími a
věřícími. Společná modlitba u Svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra a v kryptě u sochy
sv. Anežky české. Odpoledne prohlídka Říma.

STŘEDA 13. 11.: Snídaně v kempu, přesun do centra, audience, mše sv., odjezd.
9.30 generální audience se Svatým otcem Františkem
15.00 národní mše svatá v bazilice sv. Jana v Lateránu, zakončení pouti. Odjezd domů.

ČTVRTEK 14. 11.: návrat v odpoledních hodinách

Cena 3.300,- Kč obsahuje: dopravu do Říma a zpět, ubytování se snídaní, městská taxa.
Cena neobsahuje: dopravu MHD po Římě a vstupy do objektů. Chrámy jsou zdarma.
Ubytování: 2 noci se snídaní v kempu (Camping Village Roma, Via Aurelia 831) ve 2 lůžkových
bungalowech. Strava: Kromě snídaní je strava vlastní. V kempu není možné vařit. Je možné
si na místě přikoupit večeři za Eura. Naproti kempu je velký supermarket. Přeprava: Autobus
Zdeněk Svoboda, klimatizovaný, s možností zakoupit teplé i studené nápoje o přestávkách.
Pojištění: Každý účastník zájezdu se musí na dny zájezdu sám pojistit. Doklady: Cestovní
platný pas nebo platný OP. Doporučení: Nezapomeňte běžné léky, vhodnou obuv a oblečení,
zpěvníky, Kancionál, kapesné (okolo 50-60 €) a Eura na vstupy. V Římě do kostelů nesmí
nikdo s odhalenými rameny, v minisukni anebo v kraťasech! Zálohu 1.000,- Kč je třeba
zaplatit při přihlášení. Doplatek 2.300,- Kč do 31. 10. 2019! Přihlášky: Na tel: 603 805 223
(o. Jiří) nebo v zákristii kostela v Zašové či ve Valašském Meziříčí.
Duchovní doprovod: P. Jiří Polášek (tel.: 603 805 223) a P. Pavel Stefan (tel.: 731 621 221).

