
PÚŤ TALIANSKO 2018–K SVÄTÝM HROBOM SVÄTÝCH 

DÁTUM:  2.-9.6.2018 

 
1. deň SOBOTA 2.6.2018  

11.00– odchod z Košíc - tranzit z Košíc cez Bratislavu do Loreta 

- Tranzit cez Bratislavu do Loreta (1300 km, cca 19 h, 5x prestávka) 

 

2. deň NEDEĽA 3.6.2018 

6.00 – príchod do Loreta(krátka zastávka) 

  6.30 – zasvätenie našich rodín v domčeku sv. rodiny z Nazareta 

  7.30 - tranzit do San GiovanniRotondo (319 km, cca 4,5h) 

Popoludní  - Ubytovanie v Hoteli Perla del Gargano (možnosť obeda +15 €) 

16.15 – sv. liturgia v starom kostolíku  

17.15 - prehliadka 

19.30 – večera 

20.45 – sv. ruženec pri hrobe P. Pia, nocľah 

 

3. deň PONDELOK 4.6.2018 

  8.00 – raňajky 

  8.30 – odchod do Monte San Angelo (25 km) 

  9.30 – prehliadka svätyne 

10.00 – 11.30 – možnosť  sv. spovede 

11.45 – sv. liturgia v jaskyni zjavenia a zasvätenie sv. arch. Michalovi 

12.30 – osobné voľno (individuálny obed) 

13.30 – odchod do SGR 

14.00 – cintorín a hrobka rodičov pátra Pia 

14.30 – prehliadka a výklad mozaík 

16.30 – osobné voľno, večerný program v SGR 

19.30 – večera  

20.45 – sv. ruženec pri relikviách sv. Pátra Pia, nocľah 

 

4. deň UTOROK 5.6.2018 

7.30 – raňajky  

  8.00 - Tranzit do Bari(135 km, cca 2,5h/  

10.30 - prehliadka centra mesta 

11.30 – Akatist k sv. Mikulášovi pri jeho hrob 

12.00 - sv. liturgia a myrovanie 

– osobné voľno(individuálny obed) 

15.00 - odchod do San GiovanniRotondo (135 km, cca 2,5h) 

19.30 – večera  

20.45 – ruženec pri hrobe sv. Pátra Pia, nocľah 



 

 

5. deň STREDA 6.6.2018 

  6.30 – nakladanie batožiny  

  7.00 – raňajky 

7.30 – odchod do Lanciana(150km, cca 2,5h) 

10.00 - prehliadka 
12.00 – odchod do Cascie (230 km, cca 4 h) 

16.00 - Ubytovanie v Hoteli Delle Rose 3* 

- možnosť obeda (možnosť obeda +15 €) 

17.00 - sv. liturgia pri hrobe sv. Rity 

18.00 – prehliadka sanktuária, osobné voľno 

19.30 – večera 

20.30 – večerná prechádzka, osobné voľno, nocľah 

 

6. deň ŠTVRTOK 7.6.2018 

  7.00 – raňajky 

  7.30 – odchod do Assisi (90 km, cca 2h) 

  9.30 – prehliadka Assisi 

11.00 – sv. liturgia 

12.00 – osobné voľno(individuálny obed) 

13.00 – odchod do Forli(190 km, cca 3h) 

16.00 – ubytovanie vo Forli 

17.00 – sv. liturgia a pomazanie olejom pri hrobe sv. Peregrina 

18.00 – prehliadka mesta, individuálna večera, nocľah 

 

7. deň PIATOK 8.6.2017 

  5.30 – odchod do Benátok (205 km 2,5h) 

  9.00 – plavba lodným taxíkom 

  9.30 - prehliadka námestia sv. Marka 

- osobné voľno 

11.00 – sv. liturgia pri hrobe sv. Marka 

– osobné voľno(individuálny obed) 

15.30 - plavba lodným taxíkom 

17.00 – odchod domov 

 

8. deň SOBOTA 9.6.2018 

- okolo poludnia príchod domov 

 


